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Abstrak 

  
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah ada pengaruh 
antara likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. 
Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020 dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Terdapat 22 perusahaan yang memenuhi kriteriakriteria sebagai 
sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini 
menggunakan empat variabel yaitu likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan 
sebagai variabel independen sedangkan variabel dependennya adalah kelengkapan 
pengungkapan laporan keuangan.  Uji yang digunakan adalah analisis regresi data panel 
dengan menggunakan program Eviews 9.0.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel likuiditas bernilai negatif dan 
signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan, profitabilitas 
bernilai negatif dan tidak signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan 
keuangan, dan ukuran perusahaan bernilai positif dan signifikan terhadap kelengkapan 
pengungkapan laporan keuangan . Secara simultan, hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa variabel likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 
kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.  
   

Kata kunci : kelengkapan pengungkapan laporan keuangan, likuiditas, 

profitabilitas, dan ukuran perusahaan. 
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BAB I  

PENDAHULUAN   

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan dunia usaha saat ini menunjukkan sisi yang semakin 

berkembang, baik bagi perusahaan kecil, menengah dan perusahaan besar. Pada 

perusahaan besar dan menengah, laporan keuangan merupakan sesuatu yang tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan perusahaan. Informasi keuangan yang baik 

merupakan indikasi keadaan perusahaan yang baik.  

Di saat persaingan yang semakin ketat dan kondisi perekonomian yang tidak 

menentu, perusahaan dihadapkan pada kondisi yang lebih transparan dalam 

mengungkapkan informasi keuangan perusahaan, terutama bagi perusahaan yang 

menerbitkan saham di pasar modal atau yang tercatat di bursa. Dalam melakukan 

kegiatan pasar modal, pelaku pasar mengambil keputusan berdasarkan informasi 

yang diterima, sehingga, setiap perusahaan yang terdaftar di pasar modal 

menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 

29/PJOK.04/2016.  

Laporan keuangan merupakan laporan yang mencakup berbagai transaksi yang 

melibatkan dana yang dilakukan oleh perusahaan termasuk pembelian dan 

penjualan,serta transaksi kredit. Biasanya laporan ini dibuat selama periode waktu 

tertentu, dan ditentukan oleh kebijakan perusahaan apakah itu bulanan atau 

tahunan, tetapi terkadang perusahaan menggunakan keduanya secara bersama.  

Menurut Faiz Zamzami ( 2017 : 13), laporan keuangan disusun untuk 

memberikan informasi terkait dengan posisi keuangan perusahaan, perubahan posisi 

keuangan perusahaan, dan kinerja suatu perusahaan sehingga laporan keuangan 

memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan. Laporan 

keuangan merupakan laporan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba 

rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan, karena dapat 

juga berfungsi sebagai daftar asset, daftar hutang, dan daftar pemegang saham, yang 
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dapat ditemukan dalam catatan atas laporan keuangan yang berisi rincian dan 

penjelasan tentang saldo-saldo yang terdapat didalam laporan keuangan, catatan atas 

laporan keuangan juga memberi informasi mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi. 

Laporan keuangan disusun untuk menentukan posisi keuangan perusahaan. Sehingga 

manajemen dapat menilai dengan tepat jika kondisi keuangan perusahaan mengalami 

masalah. Oleh karena itu, laporan keuangan perusahaan harus dibuat dengan tepat 

dan cermat. Karena laporan yang telah disusun tentu tanggung jawab mutlak 

diserahkan kepada  penyedia  jasa  keuangan. Dia harus menyampaikan 

laporan rinci kepada atasannya. Ini biasanya terjadi selama periode evaluasi. Laporan 

keuangan disusun sesuai dengan aturan agar mudah dipahami dan dibaca.  

Menurut keputusan Ketua Badan Pegawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

No.Kep-347/BL/ 2012 menjelaskan unsur-unsur laporan keuangan perusahaan antara 

lain Laporan Posisi Keuangan (Statement of Financial Statement), Laporan Laba Rugi 

dan Penghasilan Komprehensif lainnya (Statement of Profit or Loss and Other 

Comprehensive Income), Laporan Perubahan Ekuitas (Statement of Changes in 

Equity), Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement) dan Catatan Atas Laporan Keuangan 

(Notes to Financial Statements ). Informasi yang diungkapkan dalam laporan 

keuangan harus tepat sehingga dapat digunakan sebagai dasar bagi pengguna laporan 

keuangan dalam pengambilan keputusan dan menghasilkan keputusan yang tepat. 

Diharapkan perusahaan akan lebih transparan dalam mengungkapkan informasi 

keuangan perusahaan untuk membantu para pengambil keputusan seperti investor, 

pemberi pinjaman, dan pengguna informasi lainnya dalam memprediksi perubahan 

kondisi ekonomi. Pengungkapan laporan keuangan dibagi menjadi  dua bagian yaitu 

pengungkapan wajib (Mandatory Disclosure) dan pengungkapan sukarela (Voluntary 

Disclosure). Pengungkapan wajib (Mandatory Disclosure) adalah informasi yang wajib 

diungkapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Persyaratan pelaporan tahunan 

emiten atau perusahaan yang tercatat di Indonesia diatur oleh Otoritas  Jasa 

Keuangan (OJK) Nomor.29/POJK.04/2016.  

Pengungkapan sukarela (Voluntary Disclosure) adalah pengungkapan 

perusahaan di luar persyaratan standar akuntansi atau peraturan pemerintah. 
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Meskipun semua emiten diwajibkan untuk mengungkapkan informasi minimum, 

jumlah informasi tambahan yang mereka ungkapkan ke pasar modal cukup berbeda.. 

Salah satu cara untuk membangun kepercayaan pada perusahaan yaitu dengan 

mengungkapkan informasi sukarela yang lebih luas dan membantu investor dalam 

memahami strategi bisnis manajemen. Ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Faktor-

faktor dalam penelitian ini  yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan meliputi likuiditas, profitabilitas dan ukuran perusahaan. Likuiditas dapat 

dijelaskan sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar hutang dan kewajiban 

jangka pendek yang dimiliki. Hutang jangka pendek termasuk hutang usaha, pajak, 

dividen serta lainnya. Menurut Yuliastuti Rahayu (2019) dan Reni Indah 

Wahyuningtyas (2019) menyatakan likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan 

laporan keuangan. Sedangkan, menurut Mei Gista Risti Mawarni (2020) dan Rina 

Fariana (2020) menyatakan likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

laporan keuangan.  

Menurut Kasmir (2016:196), profitabilitas adalah rasio untuk mengevaluasi 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini juga digunakan sebagai 

indikator untuk mengevaluasi efisiensi manajemen perusahaan. Profitabilitas yang 

tinggi menunjukan keuntungan perusahaan yang tinggi, para pemimpin perusahaan 

mengungkapkan lebih banyak laporan keuangan untuk menunjukkan kinerja 

perusahaan. Menurut Reni Indah Wahyuningtyas (2019) dan Yuliastuti Rahayu (2019) 

menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan 

keuangan. Sedangkan, menurut Pebisitona Mesajaya Purba dkk (2019) menyatakan 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan. Ukuran 

perusahaan adalah skala yang dapat dihitung dengan menggunakan ukuran total aset 

dan penjualan yang dapat menunjukkan keadaan perusahaan dimana perusahaan 

terbesar memiliki keunggulan dalam sumber dana yang digunakan untuk mendanai 

investasinya dari keuntungan yang diperoleh. Menurut Reni Indah Wahyuningtyas 

(2019) dan Yuliastuti Rahayu (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan tahunan.  
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul Determinan Faktor  Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian   

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam perumusan 

masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah  :  

1. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh likuiditas terhadap kelengkapan 

laporan keuangan perusahaan.  

2. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh profitabilitas terhadap kelengkapan 

laporan keuangan perusahaan.  

3. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

kelengkapan laporan keuangan perusahaan.  

4. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh likuiditas, profitablitas dan ukuran 

perusahaan terhadap kelengkapan laporan keuangan perusahaan.  

Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian diharapkan menambah pengetahuan penulis dan mampu 

diterapkan peneliti sehingga dapat meningkatkan pemahaman mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.  

b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan 

referensi dalam melakukan pengembangan penelitian selanjutnya sehingga 

dapat memperluas dan menyempurnakan penelitian.   

2. Manfaat Praktis  

a. Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan 

motivasi tentang pentingnya pengungkapan pada laporan keuangan suatu 

perusahaan.  
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b. Investor, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan investor 

mengenai kelengkapan pengungkapan laporan keuangan yang dapat dijadikan 

acuan dalam pengambilan keputusan.  

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi 

permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah likuiditas mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?  

2. Apakah profitabilitas mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?  

3. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?  

4. Apakah likuiditas, profitabilitas dan ukuran perusahaan secara bersama-sama 

mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?  
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BAB II  

KAJIAN LITERATUR 

 

2.1 Landasan Teori  

1. Teori Keagenan (Agency Theory)  

Teori keagenan (agency theory) adalah teori yang menjelaskan hubungan kerja 

antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen. Teori keagenan juga 

dapat dilihat sebagai model kontraktual antara dua pihak atau lebih, yang satu 

disebut agent dan yang lainnya disebut principal. Jensen dan Meckling (1976) 

menjelaskan bahwa hubungan keagenan adalah suatu kontrak di mana satu orang 

atau lebih (principal) menugaskan orang lain (agent) untuk memberikan jasa atas 

nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan 

yang terbaik bagi prinsipal.  

2. Laporan Keuangan  

Laporan Keuangan atau Financial Statements umumnya menunjukkan posisi 

keuangan suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Informasi mengenai 

finansial suatu perusahaan tersebut nantinya yang dapat digunakan oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan seperti pihak manajemen, pemberi pinjaman, investor, hingga 

pemegang saham untuk menilai kinerja perusahaan dan menentukan langkah apa 

yang harus diambil setelahnya.   

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1, pengertian laporan 

keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang 

lengkap biasanya meliputi neraca, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat 

disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan 

arus dana), catatan juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan 

dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis 

serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.  

 

 

 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori/123512
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori/123512
https://www.dictio.id/t/apa-yang-anda-ketahui-tentang-teori-agensi-atau-agency-theory/121421
https://www.dictio.id/t/apa-yang-anda-ketahui-tentang-teori-agensi-atau-agency-theory/121421
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori/123512
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori/123512
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori/123512
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-saham-atau-stock/3661
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-saham-atau-stock/3661
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-saham-atau-stock/3661
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-manajemen-atau-management/116684
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-manajemen-atau-management/116684
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-manajemen-atau-management/116684


 

7 

 

3. Pengungkapan Laporan Keuangan  

Pengungkapan laporan keuangan merupakan sumber informasi untuk 

pengambilan keputusan investasi. Keputusan investasi sangat bergantung pada 

informasi yang disajikan dalam laporan tahunan perusahaan. Jensen dan Meckling 

(1976) dalam Reni (2020), mengungkapkan bahwa teori keagenan menunjukkan 

adanya perbedaan antara kepemilikan (principal) dan pengelola perusahaan ( agen ) 

yang dapat menimbulkan konflik karena adanya keinginan pihak principal untuk 

menghasilkan keuntungan yang meningkat, sedangkan agen memiliki keinginan 

untuk melakukan investasi dan pendanaan bagi perusahaan.  

Pengungkapan disebut juga dengan disclosure, yang artinya tidak menutupi 

atau tidak menyembunyikan. Berkaitan  dengan laporan keuangan, pengungkapan 

berarti bahwa laporan keuangan perusahaan harus memberikan informasi dan 

penjelasan yang cukup tentang hasil aktivitas suatu perusahaan selama periode 

tertentu. Oleh karena itu, informasi yang disajikan harus lengkap, jelas dan dapat 

menggambarkan secara akurat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang 

mempengaruhi hasil operasi usaha.   

Tabel 2.1 Daftar Item Pengungkapan Laporan Keuangan 

Komponen Laporan 
Keuangan 

Item 

A. Laporan Posisi Keuangan 

1. Asset  

Asset Lancar  

1) Kas dan Setara Kas  

2) Piutang Usaha  

3) Asset Keuangan Lancar Lainnya  

4) Persediaan  

5) Pajak Dibayar Dimuka  

6) Biaya Dibayar Dimuka  

7)Asset Tidak Lancar atau kelompok lepasan 
yang dimiliki untuk dijual  

Asset Tetap  

1) Piutang pihak berelasi non usaha  

2) Asset keuangan tidak lancar lainnya  

3) Investasi pada entitas asosiasi  

4) Properti investasi  

5) Asset tetap  

6) Asset tak berwujud  

7) Asset pajak tangguhan  
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2. Liabilitas  

Liabilitas Jangka Pendek  

1) Hutang Usaha  

2) Beban Akrual  

3) Hutang Pajak  

4) Liabilitas imbalan kerja jangka pendek  

5) Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang  

6) Liabilitas keuangan jangke pendek lainnya  

7) Liabilitas atas pembayaran berbasis saham 
jangka pendek  

8) Provisi jangka pendek  

9) Liabilitas terkait asset atau kelompok 
lepasan yang dimiliki untuk dijual  

Liabilitas jangka panjang  

1) Utang bank dan lembaga keuangan jangka 
panjang  

2) Hutang pihak berelasi non usaha  

3) Hutang sewa pembiayaan  

4) Hutang obligasi  

5) Sukuk  

 

 6) Obligasi konversi  

7) Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya  

8) Liabilitas atas pembayaran berbasis saham 
jangka panjang  

9) Liabilitas imbalan kerja jangka panjang  

10) Liabilitas pajak tangguhan  

11) Hutang subordinasi  

12) Provisi jangka panjang  

3. Ekuitas  

1) Modal saham  

2) Tambahan modal disetor  

3) Selisih transaksi dengan pihak non 
pengendalian  

4) Saham treasuri  

5) Saldo laba  

6) Pendapatan komprehensif lainnya  

 c)  Kepentingan non pengendalian  

B. Laporan Laba Rugi  

   

1.   Pendapatan Usaha  

2.   Beban pokok penjualan  

3.   Laba (rugi ) kotor  

4.   Beban usaha  

5.   Pendapatan lainnya  

6.   Beban lainnya  
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7.   Beban keuangan  

8.   Bagian laba (rugi) dari entitas asosiasi  

9.   Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan  

10. Beban(penghasilan) pajak  

11. Laba (rugi) periode berjalan dari operasi yang 
dilanjutkan  

12. Laba (rugi) periode berjalan dari operasi 
yangdihentikan setelah pajak  

13. Laba (rugi) periode berjalan  

14. Pendapatan komprehensif lain  

15. Pajak penghasilan terkait  

16. Pendapatan komprehensif lain periode berjalan 
setelah pajak  

17. Total laba (rugi) komprehensif periode berjalan  

18. Laba (rugi ) periode berjalan dapatdiatribusikan  

19. Total laba (rugi) periode berjalan yang dapat 
distribusikan  

20. Laba (rugi) per saham dasar dan dilusian  

C. Laporan Perubahan Ekuitas  

   

1. Total laba (rugi) komprehensif selama satuperiode, 
yang menunjukkan secara terpisah jumlah yang dapat 
daitribusikan kepada pemilik entitas induk kepada 
kepentingan non pengendali  

2.  Pengaruh penerapan retropektif atau penyajian 
kembali secara retropektif yang diperkenankan oleh 
SAK untuk setiap komponen ekuitas  

3.  Rekonsiliasi antara jumlah yang tercatat pada 
awal dan akhir periode untuk setiap komponen 
ekuitas secara terpisah.  

D. Laporan Arus Kas 

   

1) Arus Kas dari aktivitas operasi  

2) Arus kas dari aktivitas investasi  

3) Arus kas dari pendanaan  

E. Catatan atas laporan Keuangan  

   

1) Gambaran umum perusahaan  

2) Penawaran umum efek perusahaan  

3) Karyawan direksi dan dewan komisaris  

4) Ikhtisar kebijakan akuntansi  

5) Pengungkapan atau pos-pos laporan keuangan dan 
pengungkapan lainnya  
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4. Likuditas  

Menurut Kasmir (2018 : 130) Rasio likuiditas atau sering disebut rasio modal 

kerja adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu 

perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, 

yaitu total asset lancar dengan total liabilitas lancar (utang jangka pendek). Penilaian 

dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas 

perusahaan dari waktu ke waktu. Tingkat likuiditas yang lebih tinggi akan 

menunjukkan kuatnya kondisi suatu keuangan perusahaan, yang likuiditas tinggi 

berarti kondisi keuangan juga lebih baik cenderung berani mengungkapkan informasi 

yang lebih banyak melalui laporan keuangan. Jenis-jenis rasio likuiditas yang dapat 

digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan menurut Kasmir (2018 : 134), 

yaitu:  

1) Rasio Lancar (Current ratio)  

Rasio lancar atau current ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera 

jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa 

banyak asset lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang 

segera jatuh tempo. Rumus untuk mencari rasio lancar atau current ratio dapat yang 

digunakan sebagai berikut :  

      Utang Lancar ( Current Liablities )  

Current Ratio  =  Asset Lancar ( Current Asset ) 

2) Rasio Sangat Lancar (Quick ratio)  

Rasio Sangat Lancar atau Quick Ratio adalah rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam melunasi kewajiban atau hutang lancar (hutang jangka pendek) 

dengan menggunakan asset lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan 

(inventory). Untuk mecari quick ratio diukur dari total asset lancar kemudian 

dikurangi dengan nilai persediaan (inventory). Terkadang perusahaan juga 

mempertimbangkan biaya yang dibayar di muka, jika ada dan dibandingkan dengan 

seluruh hutang lancar. Rumus yang dapat digunakan sebagai berikut  :  
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3) Rasio Kas (Cash ratio)  

Rasio Kas (Cash Ratio) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur jumlah 

kas yang tersedia untuk melunasi hutang. Ketersediaan uang kas dapat dibuktikan 

dengan tersedianya dana kas atau setara kas, seperti rekening giro atau tabungan di 

bank (yang dapat ditarik setiap saat). Rumusnya sebagai berikut :  

 

  Cash Ratio  =   Cash or Cash Equivalent   

           Current Liablities  

  

4) Rasio Perputaran Kas  

Rasio Perputaran Kas (Cash Turn Over) bermanfaat untuk mengukur kecukupan 

modal kerja perusahaan yang digunakan untuk membayar tagihan dan membiayai 

penjualan. Rumusnya sebagai berikut :  

  Penjualan Bersih  

Rasio Perputaran Kas  =   

               Modal Kerja Bersih  

5) Inventory to Net Working Capital  

Inventory to Net Working Capital merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur dan membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal 

kerja perusahaan. Rumusnya sebagai berikut :  

  

5. Profitabilitas  

Menurut Kasmir (2018 : 196) Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai 

kemampuan  perusahaan  dalam  mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan 

ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hai ini ditunjukkan oleh laba 

yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan 

Current Asset  –   Inventory   

           Current Liablilities   

Quick Ratio    =   

Inventory   

              Current Assets  –   Current Liabilities   
Inventory to NWC   =   
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rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Tujuan rasio profitabilitas secara umum 

adalah untuk :  

1) Mengukur atau menghitung laba yang dihasilkan.  

2) Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.  

3) Menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal  sendiri.  

4) Mengukur produktivitas perusahaan dan seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.  

Jenis-jenis rasio profitabilitas adalah  :  

1) Profit Margin (Profit Margin on Sales)  

Rasio profit margin digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan pada 

suatu periode tertentu atau beberapa periode. Terdapat 2 rumus untuk mencari 

profit margin, yaitu sebagai berikut :  

a) Untuk margin laba kotor dengan rumus  :  

 
b) Untuk margin laba bersih dengan rumus  :  

         Sales  

Net Profit Margin=  Earning After Interest and Tax 

2) Return on Investment (ROI)  

Return on Investment (ROI) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) 

atas jumlah asset yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang 

aktivitas manajemen. Rumus untuk mencari ROI dapat digunakan sebagai berikut :  

Total Assets 

ROI  =  Earning After Interest and Tax 

3) Return on Equity (ROE)  

Return on Equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur 

laba bersih sesudah pajak dengan ekuitas. Rumus untuk mencari ROE dapat 

digunakan sebagai berikut :  

 

Penjualan Bersih  –   HPP   

        Sales   

Profit Margin  =   
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 Earning After Interest and Tax  

ROE  =  

  Equity 

 

4) Earning per Share of Common Stock  

Rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio 

untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mecapai keuntungan bagi 

pemegang saham. Rumus untuk mencari laba per lembar saham biasa adalah sebagai 

berikut :  

Laba saham biasa Laba per lembar 

Saham  =     

                         Saham biasa yang beredar  

6. Ukuran perusahaan  

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang diukur dengan total 

asset perusahaan pada akhir tahun. Total penjualan juga dapat digunakan untuk 

mengukur ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang 

dipertimbangkan perusahaan dalam menentukan berapa besar kebijakan keputusan 

pendanaan dalam memenuhi ukuran atau besarnya asset perusahaan (Reni Indah 

Wahyuningtyas : 2020). Rumus dari ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:  

Ukuran Perusahaan = Ln ( Total Assets )  
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2.2 Kerangka pemikiran  

 
 

2.3 Hipotesis Penelitian  

H1 : Likuiditas berpengaruh terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan  

H2 : Profitablitas berpengaruh terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan  

         Keuangan  

H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan           

   Keuangan  

H4  : Likuiditas, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap    

     Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan  

 

 

 

 

 

 

    

H 1   

  

          H 2   

          

                 H 3   

            

            

            H 4   

Gambar 2.1 Desain Penelitian   

Likuiditas   

  ( X 1 )   

Profitabilitas   

X ( 2  )   

  

Ukuran  
Perusahaan   

( X 3   )   

  

Kelengkapan  
Pengungkapan   

Laporan Keuangan   

( Y )   
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel  

Dalam penelitian kuantitatif sampel merupakan bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki populasi. Sampel penelitian ini adalah industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 22 perusahaan pada 

periode 2015 - 2020. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dimana 

teknik pengambilan sampel dipilih berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu 

yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan 

dalam pengambilan sampel yang terdiri atas :  

a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2016 – 2020.  

b. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan Laporan Keuangan secara berturut-

turut dari tahun 2016 – 2020.  

Tabel 3.1 Proses Pemilihan Sampel  

No Keterangan Jumlah 

1. 
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 
periode 2016 – 2020  

40 

2. 
Perusahaan  manufaktur  yang  menerbitkan  
Laporan Keuangan secara berturut-turut dari tahun 
2016 – 2020  

22 

 Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel  22 

 Jumlah tahun pengamatan  5 

 Jumlah sampel data dari observasi  110 

Sumber : Data dari BEI  

 

3.2 Operasionalisasi Variabel  

1. Variabel Dependen (Y)  

Penelitian ini menggunakan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan tentang penyampaian laporan tahunan nomor: 29/PJOK.04/2016. 

Pedoman penyajian laporan keuangan sesuai dengan Surat Keputusan Bapepam No. 

347/BL/2012. Metode perhitungannya adalah sebagai berikut :  
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a. Setiap item pengungkapan diberikan poin satu (1) jika diungkapkan dan jika tidak 

diungkapkan diberikan poin nol (0).  

b. Poin dari masing-masing perusahaan dijumlahkan untuk mendapatkan total poin.  

c. Indeks pengungkapan dihitung dengan membagi jumlah poin yang diterima 

dengan jumlah poin yang diharapkan.  

     n  

Index =  

    k  

dimana :  

n = Jumlah poin pengungkapan yang terpenuhi k  = total 

pengungkapan yang harus terpenuhi  

2. Variabel Independen (X)  

a. Likuiditas (X1)  

            Asset Lancar (Current Asset)  

Current Ratio  =  

                 Utang Lancar (Current Liablities)   

  

b. Profitabilitas (X2)  

 
c. Ukuran Perusahaan (X3)  

  Ukuran Perusahaan = Ln ( Total Assets )    

 

3.3 Rancangan Analisis  

1. Statistik deskriptif  

Data yang terkumpul terlebih dahulu dievaluasi menggunakan statistik 

deskriptif. Menurut Imam Ghozali (2017:31), statistik deskriptif mengambarkan suatu 

variabel yang terdiri dari nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai minimum, 

nilai maxsimum, standard deviation, skewness dan kurtosis.  

 

Earning After Interest and Tax   

              Total Assets   
ROI  

== 
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2. Uji asumsi klasik  

Untuk menentukan bentuk model regresi yang dapat dihiutng, terdapat 

beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi, yaitu antara variabel dependen dengan 

variabel independen yang memiliki korelasi tinggi (bebas multikolinearitas), bersifat 

homoskedastisitas atau memiliki variasi error yang konstan untuk setiap variabel 

independen, bebas dari gangguan autokorelasi, dan berdistribusi normal. Asumsi 

dasar tersebut antara lain  :  

a. Uji normalitas  

b. Uji heteroskedastisitas 

c. Uji Multikolinearitas  

d. Uji Autokorelasi  

3. Pemilihan model data panel  

a. Model data panel  

1) Common Effect Model  (CEM)  

Analisis Common Effect Model atau biasa disebut Pooled Least Square (PLS) 

adalah teknik paling sederhana untuk menggabungkan data cross section atau 

time series, juga dikenal sebagai pool data. Untuk metode estimasi ini, 

mengabaikan dimensi waktu dan ruang pada data panel. model persamaan 

regresinya adalah  :  

Yit = b0 + b1Xit + b2Xit + Єit untuk i=1,2,…n dan t=1,2,…t Keterangan :  

Yit =  variabel terikat untuk individu ke-i dan waktu ke-t  

Xit = variabel bebas untuk individe ke-i dan waktu ke-t  

Wit = variabel dummy yang didefinisikan sebagai berikut :  

Wit = 1 : untuk individu i ; I =1.2….t= 1 ; lainnya  

2) Fixed Effect Model (FEM)  

Teknik model fixed effect adalah teknik mengestimasi data panel dengan 

menggunakan variabel dummy  untuk mendeteksi perbedaan intersep. Definisi 

fixed effect ini didasarkan pada perbedaan intersep antara perusahaan, tetapi 

intersepnya selalu sama sepanjang waktu (time in variant). Selain itu, model ini 

mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antara perusahaan dan 
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antar waktu. Pendekatan variabel dummy disebut sebagai fixed effect model 

atau least dummy variabel (LSDV) atau disebut juga covariance model. Model 

persamaan untuk metode Fixed Effect Model (FEM) adalah :  

Yit = α + βXit +  2W2t + 3W3t +….. + NWNt + iZi2 + 3Zi3 + ….. + TZiT+ 

it…………………………….(4.3)  

Keterangan :  

Yit = variabel dependen untuk individu ke-i dan waktu ke-t  

Xit    = variabel independen untuk individu ke-i dan waktu ke-t  

Witdan Zit = variabel dummy yang di definisikan sebagai berikut :  

Wit = 1 ; untuk individu i ; i = 1,2,…..,N = 1 ; lainnya  

Zit  = 1 ; untuk periode i ; i = 1,2,…..,N = 1 ; lainnya  

Adanya variabel yang tidak semuanya terdapat dalam persamaan model 

memungkinkan adanya intersep yang tidak konstan, yaitu intersep ini dapat 

berubah untuk setiap individu dan setiap waktu.  

3) Random effect model  (REM)  

Random effect model adalah model estimasi regresi panel yang 

mengasumsikan koefisien  slope konstan dan intersep yang berbeda antara 

individu dan antar waktu (random effect). Dimasukkannya variabel dummy 

dalam fixed effect model dimaksudkan untuk mewakili ketidaktahuan model 

sebenarnya. Namun, ini juga membawa konsekuensi berkurangnya derajat 

kebebasan (degree of freedom) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi 

parameter. Masalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan istilah variabel 

gangguan (error terms) yang disebut metode random effect model. Model ini 

memperkirakan data panel di mana variabel gangguan mungkin terkait satu 

sama lain antar waktu dan antar individu. Persamaan model efek random dapat 

difomulasikan sebagai berikut :  

Yit = α + βXit + it ; it = ui + vt + wit …….  

.  

Keterangan :  

ui  = komponen error cross-section  
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vt  = komponen error time-series  

wit  = komponen error gabungan  

 

b. Uji Spesifikasi Model  

1) Chow test  

Uji ini digunakan untuk memilih model yang akan digunakan  apakah 

sebaiknya menggunakan ordinary least square (OLS) atau metode efek tetap. 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik F atau chikuadrat 

dengan hipotesis sebagai berikut :  

H0 : Model mengikuti ordinary least square (OLS) atau mengikuti model common 

effect model (CEM)  

H1:  Model mengikuti fixed effect model (FEM)  

Jika nilai F yang dihitung (Uji F) dan chi-square lebih besar dari α (0,05), maka H0 

diterima. Oleh karena itu, model yang digunakan adalah ordinary least square 

atau common effect model. Namun jika nilai hitung F (F-test) dan chisquare lebih 

kecil dari α (0,05), maka H0 ditolak, yang berarti model yang digunakan adalah 

metode efek tetap.  

2) Hausman test  

Hausman test adalah pengujian statistik yang memungkinkan memilih apakah 

model fixed effect model atau random effect model yang lebih cocok untuk  

regresi data panel. Pengujian ini dikembangkan oleh Hausman berdasarkan 

pemikiran bahwa LSDV efektif dalam fixed effect model (FEM) dan GLS adalah 

efisien,  sedangkan model OLS adalah tidak efisien, dan pihak alternatifnya 

metode OLS efisien dan GLS tidak efisien.  Oleh karena itu, uji hipotesis nolnya 

adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda, sehingga dapat dilakukan Uji 

Hausman dengan hipotesis sebagai berikut :  

H0  :  Model mengikuti random effect model (REM)  

H1 :  Model mengikuti fixed effect model (FEM) Jika p-value lebih besar dari α, 

maka H0 diterima dan model yang digunakan adalah random effect model. 



 

  

20 

 

Namun, jika nilai p-value lebih kecil α, maka H0 ditolak, yang berarti model yang 

digunakan adalah fixed effect model.  

3) Uji Lagrange Multiplier (LM test)  

Uji LM ini didasarkan pada distribusi Chi-Squares dengan derajat kebebasan 

(df) sama dengan jumlah variabel independen. Hipotesis nolnya adalah bahwa 

model yang benar untuk regresi data panel adalah common effect, dan hipotesis 

alternatifnya adalah bahwa model regresi data panel adalah random effect. Jika 

nilai LM dihitung lebih besar dari nilai Chi-Squares maka hipotesis nol ditolak, 

yang artinya model yang benar untuk regresi data panel adalah model random 

effect. Di sisi lain,  jika nilai LM hitung lebih kecil dari nilai kritis Chi-Squares, 

maka hipotesis nol diterima yang artinya model yang benar untuk regresi data 

panel adalah model common effect. Hipotesisnya adalah sebagai berikut:  

H0 : common effect model  

Ha : random effect model  

Dengan asumsi:  

H0 diterima jika, probabilitas > 0,05 atau X2-hitung < X2-tabel.  

Ha diterima, jika probabilitas < 0,05  atau X2-hitung > X2tabel.  

4. Uji hipotesis  

a. Uji parsial (Uji t)  

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah bagian dari variabel independen 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria keputusan 

dilakukan dengan tingkat signifikansi 5 %. Hipotesis diterima jika tingkat signifikansi < 

5% (kurang dari 0,05) dan hipotesis ditolak apabila tingkat signifikansi > 5%.  

b. Uji simultan (Uji F)  

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara 

bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.   

Jika hasil uji signifikansi > 0,05 maka H0 diterima atau Ha ditolak, yaitu tidak terdapat 

pengaruh keseluruhan yang signifikan antara variabel independen (likuiditas, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan) pada variabel dependen (kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan). Namun, jika hasil uji signifikansi < 0,05 maka H0 
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ditolak atau Ha diterima yang berarti bahwa variabel independen (likuiditas, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen (kelengkapan pengungkapan laporan keuangan).  

c. Uji koefisien determinasi (KD)  

Uji Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk secara simultan mengetahui 

persentase kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.   

Nilai yang mendekati satu berarti bahwa variabel independen menyediakan hampir 

semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi dalam variabel 

dependen. Secara umum, koefisien determinasi untuk data silang (cross section) 

relatif rendah karena perbedaan besar antara masing-masing pengamatan. Koefisien 

ini menunjukan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang 

digunakan dalam model dapat menjelaskan variabel dependen. Jika nilai R2 = 1 atau 

mendekati angka 1 maka variasi variabel independen dapat menjelaskan variasi 

variabel dependen. Jika R2 = 0 atau mendekati angka 0 maka kemampuan variabel 

independen untuk memprediksi variasi variabel dependen sama sekali tidak ada.  
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil  

1. Analisis Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif masing-masing variabel yang diteliti adalah sebagai berikut :  

Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif Statistik Variabel yang Diteliti 

  Y  X1  X2  X3  

 Mean  0.684455  0.647091  0.106545  29.15251  

 Median  0.680000  0.415000  0.085000  28.75529  

 Maximum  0.850000  6.560000  0.920000  32.72561  

 Minimum  0.520000  0.100000  -2.650000  25.66354  

 Std. Dev.  0.069184  0.817919  0.314008  1.728482  

Sumber : Eviews Versi 9 for Windows  

Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa penelitian ini mempunyai 110 data 

pengamatan yang dapat dianalisis bahwa rata-rata kelengkapan pengungkapan 

laporan keuangan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2016-2020 adalah 0.684455, dengan standar deviasi 0.069184. Nilai 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan tertinggi sebesar 0.850000, nilai 

terendahnya sebesar 0,520000 dan nilai tengah (median) sebesar 0,680000.  

Nilai rata-rata likuiditas periode tahun 2016-2020 sebesar 0,647091 dengan 

standar deviasi sebesar 0.817919. Nilai likuiditas tertinggi sebesar 6.560000, 

sedangkan nilai terendahnya sebesar  0.100000 dan nilai tengah (median) sebesar 

0.647091.  

Nilai rata-rata (mean) profitabilitas selama periode 2016-2020 sebesar 

0.106545 dan standar deviasinya sebesar 0.314008. Nilai profitabilitas tertinggi 

(maximum) sebesar  0.920000, sedangkan nilai terendah (minimum) sebesar -

2.650000 dan nilai tengah (median) dari profitabilitas sebesar 0.085000.  

Nilai rata-rata (mean) ukuran perusahaan pada periode tahun 2016-2020 sebesar  

29.15251 dan standar deviasi sebesar  1.728482. Nilai ukuran perusahaan tertinggi 

(maximum) ukuran perusahaan sebesar 32.72561 dan nilai terendah (minimum) 
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ukuran perusahaan sebesar 25.66354. Untuk nilai tengah (median) dari ukuran 

perusahaan sebesar 28.75529.  

 

2. Analisis Regresi Data Panel  

Analisis dengan data panel digunakan untuk menentukan metode yang paling 

efektif dari tiga model persamaan yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect 

Model (REM), dan Random Effect Model (REM) yang masing-masing akan diuji 

dengan menggunakan metode regresi data panel, dengan hasil sebagai berikut :  

a. Common Effect Model (CEM)  

Metode ini menggabungkan data time series dan cross section, kemudian 

diregresikan dengan menggunakan metode OLS. Hasil perhitungan menggunakan 

program eviews dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :  

Tabel 4.2 Hasil Regresi Common Effect Model (CEM) 

Dependent Variable: Y 

Method: Panel Least Squares 

Date: 07/03/21   Time: 19:07 

Sample: 2016 2020 

Periods included: 5 

Cross-sections included: 22 

Total panel (balanced) observations: 110 

Variable Coefficien Std. Error t-Statistik Prob. 

C 0.122472 0.098743 1.240311 0.2176 

X1 -0.003254 0.007544 -0.431357 0.6671 

X2 -0.044126 0.019790 -2.229669 0.0279 

X3 0.019511 0.003392 5.752702 0.0000 

R-squared   0.250961 Mean dependent var   0.684455 

Adjusted R-squared  0.229761 S.D. dependent var  0.069184 

S.E. of regression  0.060718 Akaike info criterion  -2.729469 

Sum squared resid  0.390787 Schwarz criterion  -2.631270 

Log likelihood  154.1208 Hannan-Quinn criter.  -2.689639 

F-statistic  11.83819 Durbin-Watson stat  0.240677 

Prob(F-statistic)  0.000001       

Sumber : Eviews Versi 9  for Windows  

Berdasarkan tabel 4.2 model regresi linier berganda untuk common effect model :  

Y = 0.122472 – 0.003254X1 – 0.044126X2 + 0.19511X3  
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b. Fixed Effect Model (FEM)  

Model tersebut mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antara 

perusahaan dan dari waktu ke waktu. Hasil perhitungan menggunakan program 

eviews adalah sebagai berikut :  

Tabel 4.3 Hasil Regresi Fixed Effect Model (FEM) 

Dependent Variable: Y    

Method: Panel Least Squares 

Date: 07/03/21   Time: 19:09 

Sample: 2016 2020 

Periods included: 5 

Cross-sections included: 22 

Total panel (balanced) observations: 110 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.146396 0.2203 0.664378 0.5082 

X1 -0.011840 0.003946 -3.000142 0.0035 

X2 -0.011300 0.006865 -1.645933 0.1035 

X3 0.018761 0.007532 2.490764 0.0147 

Effects Specifi  cation 

Cross-section fixed (dummy  variables)   

R-squared   0.946043 Mean dependent var     0.684455 

Adjusted R-squared  0.930808 S.D. dependent var  0.069184 

S.E. of regression  0.018198 Akaike info criterion  -4.978250 

Sum squared resid  0.028150 Schwarz criterion  -4.364505 

Log likelihood  298.8038 Hannan-Quinn criter.  -4.729312 

F-statistic  62.09669 Durbin-Watson stat  2.283710 

Prob(F-statistic)  0.000000       

Sumber : Eviews Versi 9  for Windows  

Berdasarkan tabel 4.3 model regresi linier berganda untuk Fixed Effect Model (FEM) 

yaitu :  

Y = 0.146396 – 0.011840X1 – 0.011300X2 + 0.018761X3  

c. Random Effect Model (REM)  

Model random Effect adalah metode yang akan mengestimasikan data panel di 

mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar 

individu. Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut :  

Tabel 4.4  Hasil Regresi Random Effect Model (REM)    

Dependent Variable: Y 

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
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Date: 07/03/21   Time: 19:10 

Sample: 2016 2020 

Periods included: 5 

Cross-sections included: 22 

Total panel (balanced) observations: 110 

Swamy and Arora estimator of component variances 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.140584 0.151752 0.926409 0.3563 

X1 -0.011294 0.003791 -2.979373 0.0036 

X2 -0.011909 0.006816 -1.747212 0.0835 

X3 0.018950 0.005172 3.663902 0.0004 

Effects Specifi  cation S.D. Rho 

Cross-section  random      0.056507 0.9060 

Idiosyncratic random   0.018198 0.0940 

Weighted Statistics 

R-squared   0.199826 Mean dependent var   0.097574  

Adjusted R-squared  0.177180 S.D. dependent var  0.020303 

S.E. of regression  0.018417 Sum squared resid  0.035952 

F-statistic  8.823735 Durbin-Watson stat  1.788963 

Prob(F-statistic)   0.000028    

Unweighted   Statistics 

R-squared   0.211606 Mean dependent var 0.684455 

Sum squared resid 0.411319 Durbin-Watson stat 0.156368 

Sumber : Eviews Versi 9 for Windows 

Berdasarkan tabel 4.4 model regresi linier berganda untuk Fixed Effect Model (FEM) 

yaitu :  

Y = 0.140584 – 0.011294X1 – 0.011909X2 + 0.018950X3   

 

3. Pemilihan Model Regresi Data Panel  

a. Uji Chow (Common Effect vs Fixed Effect)  

Tabel 4.5 Hasil Uji Chow  

Redundant Fixed Effects Tests  

Equation: Untitled 

Test cross-section fixed effects 

Effects Test     Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 52.141774 (21,85) 0.0000 

Cross-section Chi-square 289.365910 21 0.0000 

Crosse-section fixed effects test equation:      

Dependent Variable: Y 

Date: 07/03/21   Time: 19:19 
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Sample: 2016 2020 

Periods included: 5 

Cross-sections included: 22 

Total panel (balanced) observations: 110 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.122472 0.098743 1.240311 0.2176 

X1 -0.003254 0.007544 -0.431357 0.6671 

X2 -0.044126 0.019790 -2.229669 0.0279 

X3 0.019511 0.003392 5.752702 0.0000 

R-squared 0.250961 Mean dependent var 0.684455 

Adjusted R-squared 0.229761 S.D. dependent var 0.069184 

S.E. of regression 0.060718 Akaike info criterion -2.729469 

Sum squared resid 0.390787 Schwarz criterion  -2.631270 

Log likelihood 154.1208 Hannan - Quinn criter. -2.689639 

F-statistic 11.83819 Durbin-Watson stat 0.240677 

Prob(F-statistic) 0.000001   

Sumber : Eviews Versi 9 for Windows  

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.5 disimpulkan  bahwa dari uji 

chow-test dapat diketahui bahwa nilai probabilitas  F-test adalah 0,000 dan chi-

square test 0,0000 lebih kecil dari α = 0,05 (5%), maka H0 ditolak dan H1 diterima, 

yang berarti fixed effect model (FEM) lebih baik digunakan dalam mengestimasi 

regresi panel data dibandingkan common effect model (CEM). 

b. Uji Hausman (Fixed Effect vs Random Effect)  

Tabel 4.6  Hasil Uji Haustman  

Correlated Random Effects - Hausman Test 

Equation: Untitled 

Test cross-section random effects 

Cross-section random 5.557473  30.1352 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random effects test comparisons:  

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. 

X1 -0.011840 -0.011294 0.000001 0.6190 

X2 -0.011300 -0.011909 0.000001 0.4574 

X3 0.018761 0.018950 0.000030 0.9724 

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: Y 

Method: Panel Least Squares 

Date: 07/03/21   Time: 19:21 

Sample: 2016 2020 

Periods included: 5 

Cross-sections included: 22 
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Total panel (balanced) observations: 110 

Variable Coefficient Std. Error t-Statitik Prob. 

C 0.146396 0.220351 0.664378 0.5082 

X1 -0.011840 0.003946 -3.000142 0.0035 

X2 -0.011300 0.006865 -1.645933 0.1035 

X3 0.018761 0.007532 2.490764 0.0147 

Effects Specification 

Cross – section fixed (dummy variables) 

R-squared   0.946043 Mean dependent var   0.684455 

Adjusted R-squared  0.930808 S.D. dependent var  0.069184 

S.E. of regression  0.018198 Akaike info criterion  -4.978250 

Sum squared resid  0.028150 Schwarz criterion  -4.364505 

Log likelihood  298.8038 Hannan-Quinn criter.  -4.729312 

F-statistic  62.09669 Durbin-Watson stat  2.283710 

Prob(F-statistic)  0.000000       

Sumber : Eviews Versi 9  for Windows  

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)  

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk mengetahui model mana yang 

lebih baik antara common effect model dan random effect model. Hipotesis yang 

digunakan dalam pengujian LM adalah sebagai berikut :  

H0 : Model mengikuti common effect model (CEM)  

H1 : Model mengikuti random effect model (REM)  

Berdasarkan Tabel 4.7 disimpulkan bahwa nilai Prob Breusch-Pagan (BP) adalah 

0,0000 sesuai hipotesis. Jika Prob BP (0,0000) < 0,05 (5%), maka H0 ditolak atau dapat 

diartikan bahwa model yang dipilih adalah Random Effect Model.  

Tabel 4.7 Uji Lagrange Multiplier (LM)  

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

Null hypotheses: No effects 

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 

(all others) alternatives 

 Cross-
section 

Test Hypothesis 
Time 

Both 

Breusch-Pagan 
163.6949 2.075742 165.7706 

(0.0000) (0.1497) (0.0000) 

Honda 
12.79433 -1.440744 8.028197 

(0.0000) -- (0.0000) 

King-Wu 
12.79433 -1.440744 3.797268 

(0.0000) -- (0.0001) 

Standardized Honda 13.71041 -1.260175 5.291589 
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(0.0000) -- (0.0000) 

Standardized King-Wu 
13.71041 -1.260175 1.398553 

(0.0000) -- (0.0810) 

Gourierioux, et al.* -- -- 163.6949 

   (< 0.01) 

*Mixed chi-square 
asymptotic critical 
values: 

1% 5% 10% 

 7.289 4.321 2.952 

Sumber : Eviews Versi 9 for Windows  

d. Kesimpulan Model  

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan untuk memilih model regresi data 

panel (uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM) untuk mengetahui 

metode mana yang paling efisien dari ketiga model persamaan yaitu Common Effect 

Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan Program Eviews 9.0  diperoleh hasil 

sebagai berikut :  

Tabel 4.8 Kesimpulan Pengujian Model Regresi Data Panel 

No Metode Pengujian Hasil 

1. Chow-Test  Common Effect vs Fixed Effect      Fixed Effect  

2. Hausman Test  Fixed Effect vs Random Effect  Random Effect  

3. Langrage Multiplier  
(LM-test)  

Common Effect vs Random 
Effect  

Random Effect  

Sumber : Data diolah dengan Eviews 9 oleh penulis  

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa Random Effect Model (REM) 

pada regresi data panel yang digunakan untuk mengestimasi pengaruh Likuiditas, 

Profitabilitas dan ukuran Perusahaan terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan 

Keuangan yang terdaftar di BEI sebanyak 22 perusahaan yang dijadikan sampel 

penelitian pada periode 2016-2020.  

Tabel 4.9 Hasil Pemilihan Regresi Data Panel Random Effect Model  

Dependent Variable: Y 

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 07/03/21   Time: 19:10 

Sample: 2016 2020 

Periods included: 5 

Cross-sections included: 22 

Total panel (balanced) observations: 110 

Swamy and Arora estimator of component variances 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 0.140584 0.151752 0.926409 0.3563 

X1 -0.011294 0.003791 -2.979373 0.0036 
X2 -0.011909 0.006816 -1.747212 0.0835 

X3 0.018950 0.005172 3.663902 0.0004 
Effects Specifi  cation S.D. Rho 

Cross-section random 0.056507 0.9060 

Idiosyncratic random 0.018198 0.0940 

Weighted Statistics 

R-squared 0.199826 Mean  dependent var 0.097574 

Adjusted R-squared 0.177180 S.D. dependent var 0.020303 

S.E. of regression 0.018417 Sum squared resid 0.035952 

Unweighted Statistics 

R-squared 0.211606 Mean dependent var 0.684455 

Sum squared resid 0.411319 Durbin-Watson stat 0.156368 

F-statistic 8.823735 Durbin-Watson stat 1.788963 

Prob(F-statistic) 0.000028   

Sumber : Eviews Versi 9 for Windows  

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :  

 Y = 0,140584 – 0,011294X1 – 0,0011909X2 + 0,018950X3  

Hasil persamaan regresi adalah sebagai berikut :  

a. Konstanta sebesar 0,140584 berarti bahwa ketika likuiditas, profitabilitas dan 

ukuran perusahaan bernilai konstan atau 0, maka variabel kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan (Y) 0,140584.  

b. Koefisien variabel likuiditas (X1) adalah 0,0011294, artinya jika likuiditas (X1) 

ditingkatkan 1 satuan, maka kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

berkurang 0,0011294 satuan. Koefisien negatif berarti terdapat pengaruh yang 

berlawanan antara likuiditas (X1) dengan kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan (Y). Apabila likuiditas (X1) dinilai kurang bagus maka akan dapat 

mengurangi tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan (Y).  

c. Koefisien variabel profitabilitas (X2) sebesar 0,0011909 yang artinya jika 

profitabilitas (X2) meningkat sebesar 1 satuan maka kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan turun sebesar 0,0011909 satuan. Koefisien 

negatif berarti terdapat pengaruh berlawanan antara profitabilitas (X2) dengan 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan (Y). Apabila profitabilitas (X2) 
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dinilai kurang baik maka akan dapat mengurangi tingkat kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan (Y).  

d. Koefisien variabel ukuran perusahaan (X3) adalah 0,018950 yang artinya 

apabila ukuran perusahaan (X3) bertambah 1 satuan, maka kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan bertambah sebesar 0,018950 satuan. 

Koefisien positif berarti ada pengaruh searah antara ukuran perusahaan (X3) 

dengan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan (Y). Apabila ukuran 

perusahaan (X3) meningkat maka bisa jadi kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan (Y) juga meningkat.   

 

4. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Multikolinieritas  

Tabel 4.10 Uji Multikolinieritas 

  X1  X2  X3  

X1   1.000000  -0.331787   0.001523  

X2  -0.331787   1.000000   0.118177  

X3   0.001523   0.118177   1.000000  

Sumber : Eviews versi 9 for Windows  

Berdasarkan tabel 4.10 dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi lebih kecil dari 0,8. 

Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas.  

 

b. Uji Heteroskedastisitas  

Tabel 4.11 Uji Heteroskedastisitas  

Heteroskedasticity Test: Glejser 

F-statistic 0.786157 Prob. F(3,106) 0.5042 

Obs*R-squared 2.394200 Prob. Chi-Square(3) 0.4947 

Scaled explained SS 1.685306 Prob. Chi-Square(3) 0.6402 

Test Equation:   

Dependent Variable: ARESID    

Method: Least Squares     

Date: 07/03/21   Time: 19:35    

Sample: 1 110    

Included observations: 110    

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.127244    0.050227 2.533386 0.0128 

X1 -0.000848  0.003836 -0.220989 0.8255 
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X2 -4.78E-05  0.010072 -0.004741 0.9962 

X3 -0.002596   0.001725 -1.505108 0.1353 

R-squared    0.021765    Mean  dependent var   0.050996  

Adjusted R-squared  -0.005920     S.D. dependent var  0.030795 

S.E. of regression  0.030886     Akaike info criterion  -4.081312 

Sum squared resid  0.101121     Schwarz criterion  -3.983113 

Log likelihood  228.4722     Hannan-Quinn criter.  -4.041482 

F-statistic  0.786157     Durbin-Watson stat  1.001556 

Prob(F-statistic)  0.504228        

Sumber : Data diolah oleh penulis dengan Eviews 9           

Dengan menggunakan Tabel 4.11 dengan Uji Glejser dapat disimpulkan bahwa 

probabilitas masing-masing variabel independen bersifat tidak signifikan, sehingga 

dapat disimpulkan tidak terjadi Heteroskedastisitas.  

c. Uji Normalitas  

Gambar 4.1 Uji Normalitas  

 
                         Sumber : Data diolah dengan Eviews 9 oleh penulis  

Berdasarkan gambar uji normalitas di atas dapat diketahui bahwa nilai Jarque-

Bera sebesar 4,394864 lebih kecil dari x2 tabel sebesar 135.48018 dan nilai 

signifikansi 0,111088 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa  residualnya 

berdistribusi normal.  

d. Uji Autokolerasi  

Di dalam penelitian ini nilai Durbin Watson sebesar 1,788963. Berdasarkan tabel 

DW didapatkan nilai dl sebesar 1,6336 dan nilai dU sebesar 1,7455. Berdasarkan data 
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yang diperoleh dalam penelitian ini, nilai dl sebesar 1,6336 < nilai Durbin Watson 

1,788963 dan nilai Durbin Watson sebesar 1,788963 < 4-1,7455 artinya dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada keputusan autokorelasi.   

5. Uji Hipotesis  

Tabel 4.12  Analisis Regresi Linear Berganda  

Random Effect Model 

Dependent Variable: Y 

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 07/03/21   Time: 19:10 

Sample: 2016 2020 

Periods included: 5 

Cross-sections included: 22 

Total panel (balanced) observations: 110 

Swamy and Arora estimator of component variances 

 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C   0.140584 0.151752 0.926409 0.3563 

X1  -0.011294 0.003791 -2.979373 0.0036 

X2  -0.011909 0.006816 -1.747212 0.0835 

X3 0.018950 0.005172 3.663902 0.0004 

Effects Specification    S.D. Rho 

Cross-section random 0.056507 0.9060 

Idiosyncratic random  0.018198 0.0940 

Weighted Statistics 

R-squared   0.199826 Mean dependent var   0.097574 

Adjusted R-squared  0.177180 S.D. dependent var  0.020303 

S.E. of regression  0.018417 Sum squared resid  0.035952 

F-statistic  8.823735 Durbin-Watson stat  1.788963 

Prob(F-statistic)   0.000028   

Unweighted Statistics 

R-squared 0.211606 Mean dependent var 0.684455 

Sum squared resid 0.411319 Durbin-Watson stat 0.156368 

Sumber : Eviews Versi 9 for Windows  

a. Uji Signifikan Parsial ( Uji t )  

1) Hipotesis pertama  

Uji regresi signifikan parsial dapat dilihat dari hasil pengujian dibawah ini :  

t0 =     bi  

sbi   

                       

t0 =    -0,011294 
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   0,003791 

 

t0  =    -2,979373  

 

Berdasarkan tabel 4.12 nilai koefisien likuiditas (X1) yang menunjukkan bahwa 

likuiditas (X1) berpengaruh negatif terhadap kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan (Y). Nilai signifikasinya sebesar 0.0036 < 0,05 dengan thitung sebesar -

2,979373 < ttabel sebesar 1,65922 yang berarti bahwa Likuiditas (X1) bernilai negatif 

dan berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

(Y). Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak 

yang artinya likuiditas (X1) bernilai negatif dan berpengaruh signifikan terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan (Y) secara parsial. Dengan demikian 

H1 diterima.  

2) Hipotesis kedua  

Uji regresi signifikan parsial dapat dilihat dari hasil pengujian dibawah ini:  

t0 =    bi  

sbi   

t0  =   -0,011909 

0,006916  

 

t0  =     -1,747212  

Berdasarkan tabel 4.12 nilai koefisien profitabilitas (X2) yang menunjukkan 

bahwa profitabilitas (X2) berpengaruh negatif terhadap kelengkapan pengungkapan 

laporan keuangan (Y). Nilai signifikasinya sebesar 0.08356 > 0,05 dengan thitung 

sebesar -1,747212 < ttabel sebesar 1,65922 yang berarti profitabilitas (X2) memiliki 

pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan (Y). Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak dan H0 diterima 

yang artinya profitabilitas (X2) tidak berpengaruh terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan (Y) secara parsial. Dengan demikian H2 ditolak.  

3) Hipotesis ketiga  

Uji regresi signifikan parsial dapat dilihat dari hasil pengujian dibawah ini :  

t0 =    bi  

 sbi   



 

  

34 

 

                     

t0  =   0,018950 

0,005172  

 

t0  =     3,663902  

Berdasarkan tabel 4.12 nilai koefisien ukuran perusahaan (X3) yang 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (X3) mempunyai pengaruh positif terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan (Y). Nilai signifikasinya sebesar 0.0004 

< 0,05 dengan thitung sebesar 3,663902 > ttabel sebesar 1,65922 yang berarti ukuran 

perusahaan (X3) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan (Y). Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan H3 

diterima dan H0 diterima yang berarti ukuran perusahaan (X3) berpengaruh signifikan 

terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan (Y) secara parsial. Dengan 

demikian H3 diterima.  

b. Uji Simultan ( Uji F )  

Untuk pengujian ini dapat dilihat dari hasil uji signifikasi uji F. Hasil penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 4.13 bahwa nilai Fhitung 8,823735 > Ftabel 2,69 dengan nilai 

signifikasi sebesar 0,000028 < 0,05 yang berarti bahwa likuiditas, profitabilitas dan 

ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan secara simultan. Dengan demikian 

hipotesis H4 diterima.  

c. Koefisien Determinasi (R2)  

Hasil uji koefisien determinasi pada tabel menunjukkan nilai Adjusted R-

squared yaitu 0,177180. Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas, profitabilitas dan 

ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan adalah sebesar 17,71 persen. Adapun sisanya sebesar 82,29% (100% - 

17,71% = 82,29%), dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini (leverage, umur listing, kepemilikan konsitusional, struktur kepemilikan 

perusahaan, ukuran audit, manajemen laba, CEO Duality, kualitas direksi, 

kepemilikan saham asing, dan sebagainya).  
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4.2 Pembahasan Hasil Penelitian  

1. Pengaruh Likuiditas terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan.  

Pengaruh likuiditas terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

berdasarkan hasil estimasi diperoleh koefisien variabel likuiditas (X1) sebesar -

2,979373 yang artinya jika likuiditas (X1) meningkat 1 satuan maka menyebabkan 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan mengalami penurunan 2,979373 

satuan. Jika dilihat dari nilai signifikasi sebesar 0.0036 < 0,05 yang berarti likuiditas 

(X1) berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

(Y). Hal ini berarti bahwa perusahaan yang lemah dalam likuiditas perlu memberikan 

informasi yang rinci dibandingkan dengan perusahaan yang likuid untuk menjelaskan 

latar belakang dari kelemahan tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Yuliastuti Rahayu (2019).  

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan 

Keuangan.  

Pengaruh profitablitas terhadap kelengkapan pengungkapan pada laporan 

keuangan berdasarkan hasil estimasi diperoleh koefisien variabel profitabilitas (X2) 

sebesar -1,747212 yang artinya jika profitabilitas (X2) dinaikkan sebesar 1 satuan, 

maka kelengkapan pengungkapan laporan keuangan mengalami penurunan 

1,747212. Jika diamati, nilai signifikasi sebesar 0.08356 > 0,05 yang berarti 

profitabilitas (X2) berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan 

laporan keuangan (Y). Kondisi ini terjadi karena perusahaan dengan profitabilitas 

yang rendah menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang 

rendah, sehingga kinerja perusahaan tidak baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Pebisitona Mesajaya Purba dkk (2019).   

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan 

Keuangan.  

Besar kecilnya suatu usaha diukur berdasarkan total asset, total penjualan, 

total laba, beban pajak dan faktor lainnya. Perusahaan dengan total asset yang lebih 

besar dapat lebih mudah mendapatkan dana dari kreditur, perusahaan akan 

memperoleh pengawasan dari pihak kreditur karena membutuhkan informasi untuk 
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memastikan debitur dapat membayar hutangnya. Semakin tinggi total asset 

perusahaan, maka semakin besar pula tekanan pada pihak manajemen untuk 

memperhatikan pengungkapan informasi perusahaan. Hasil analisis dalam penelitian 

ini didapatkan koefisien variabel ukuran perusahaan (X3) sebesar 3,663902 yang 

artinya jika ukuran perusahaan (X3) dinaikkan sebesar 1 satuan maka kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan meningkat sebesar 3,663902. Jika dilihat dari nilai 

signifikasi sebesar 0.0004 < 0,05. Selain itu, hasil berdasarkan uji t menunjukkan 

bahwa terhadap hubungan yang signifikan antara ukuran perusahaan terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Reni Indah Wahyuningtyas (2019) dan Yuliastuti Rahayu. 

(2019).  

4. Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap 

Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan. 

Laporan keuangan adalah dokumen yang berisi informasi pencatatan dari 

semua transaksi yang berhubungan dengan uang, pembelian dan penjualan serta 

kredit. Laporan keuangan juga digunakan untuk mengetahui kondisi finansial 

perusahaan, sehingga laporan yang dibuat rinci, tepat dan diperhitungkan dengan 

baik. Manajemen diharuskan untuk memberikan laporan keuangan kepada pemilik 

sebagai pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan ketika pemilik meminta 

informasi yang terinci dalam laporan keuangan. Oleh karena itu diperlukan 

pengungkapan oleh pihak manajemen perusahaan kepada pemilik atau pemegang 

saham terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil uji f 

dapat dilihat bahwa nilai Fhitung 8,823735 > Ftabel 2,69 dengan nilai signifikasi sebesar 

0,000028 < 0,05 yang berarti bahwa likuiditas, profitabilitas dan ukuran perusahaan 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan 

laporan keuangan secara simultan. Hal ini sejalan dengan hipotesis yang menyatakan 

saling berpengaruhnya variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat. 
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BAB V  

KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI 

 

5.1 Kesimpulan  

1. Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan perusahaan.  

2. Profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan.  

3. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.  

4. Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan disimpulkan bahwa likuiditas, 

profitabilitas, dan ukuran perusahaan secara simultan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan perusahaan.  

 

5.2 Saran  

Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut   :  

1. Peneliti selanjutnya   

a.   Diharapkan bagi peneliti yang tertarik dengan pokok permasalahan yang 

sama akan dapat mengembangkan penelitian dengan menambah jumlah 

data dan periode penelitian sehingga hasil yang diperoleh lebih 

mencerminkan kondisi yang sebenarnya. 

b. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya, peneliti dapat memperluas objek 

penelitian di luar perusahaan manufaktur yang tujuannya adalah untuk 

membandingkan pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen pada perusahaan manufaktur dengan perusahaan non 

manufaktur. 

c. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat menggunakan 

variabel independen di luar dari model yang diteliti dalam penelitian ini.  
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2. Bagi Perusahaan  

Perusahaan juga dapat memperhatikan variabel likuiditas, profitabilitas dan 

ukuran perusahaan karena variabel tersebut digunakan oleh investor untuk 

pertimbangan investasi. Investasi yang besar pada perusahaan akan meningkatkan 

dana yang tersedia, sehingga dana tersebut dapat digunakan oleh perusahaan untuk 

membiayai kebutuhannya dan meningkatkan laba maka dari itu akan meningkat pula 

informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan.  

3. Bagi Investor  

Investor harus mempertimbangkan variable likuiditas, profitabilitas dan 

ukuran perusahaan sebagai faktor-faktor yang juga turut mempengaruhi 

informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Sehingga diharapkan dapat 

membantu investor dalam menentukan investasi dana mereka agar tidak salah 

memilih perusahaan.   

 

5.3 Implikasi  

1. Likuiditas dapat dijelaskan sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek. Perusahaan yang lemah dalam likuiditas akan 

melaporkan informasi dalam laporan keuangan lebih terperinci untuk 

menjelaskan faktor atau kelemahan dalam likuiditas perusahaan. Hasil 

penelitian yang telah dilakukan  menunjukkan bahwa likuiditas memiliki 

pengaruh negatif yang signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan. Hal ini mengandung implikasi agar kedepannya para manajer dan 

pemilik perusahaan akan memberikan informasi dalam laporan keuangan sesuai 

dengan kondisi keuangan perusahaan dan secara otomatis meningkatkan 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.  

2. Profitablitas adalah kesanggupan perusahaan mencapai laba dengan menempuh 

semua kinerja dengan sumber daya yang dimiliki atas asset yang dipergunakan. 

Semakin tinggi hasil profitabilitas, maka semakin luas melakukan pengungkapan 

laporan keuangan. Sebaliknya, semakin rendah hasil profitabilitas, maka 

semakin sempit melakukan pengungkapan laporan keuangan. Dari hasil 
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penelitian ini disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Hal ini 

mengandung implikasi bahwa kinerja manajemen dalam menjalankan 

perusahaan harus ditingkatkan agar profitabilitas dalam suatu perusahaan 

meningkat, sehingga perusahaan mengungkapkan informasi secara rinci dalam 

laporan keuangan dan tidak khawatir akan kehilangan para investor.  

3. Ukuran Perusahaan menunjukkan kuantitas total asset suatu badan usaha dan 

bentuk kepemilikan yang dimilikinya. Ukuran perusahaan sebagai salah satu 

indikator yang digunakan oleh investor untuk menilai asset dan kinerja 

perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin banyak informasi 

yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Hal ini mengandung implikasi 

bahwa semakin besar asset yang dimiliki perusahaan, maka semakin meningkat 

pengungkapan laporan keuangan.  
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LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1 Anggaran Biaya dan Jadwal Penelitian 

A. Anggaran Biaya

No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp.)
1 Upah survey 500.000      

2 Bahan habis pakai dan peralatan 1.000.000   

3 Perjalanan 750.000      

4 Publikasi, laporan, administrasi lainnya 750.000      

Jumlah 3.000.000   

B. Jadwal Penelitian

Jadwal pelaksanaan penelitian disusun dalam bar chart berikut:

I II III IV V

1
2

3

4

5

6

7

Penulisan laporan awal

Presentasi

Penulisan laporan akhir

Jenis Kegiatan

Studi Kepustakaan

Penelitian  Lapangan

Pengumpulan Data (observasi)

Pengumpulan Data (kuisioner)

Pengumpulan Data (wawancara)

Analisis Data

Persiapan Penelitian

Survey  Awal

Penyusunan rencana penelitian

Penelitian pendahuluan

Penyusunan instrument

Bulan
No
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Lampiran 2  

Surat Tugas 

 


