
PENGARUH OWNERSHIP, TIPE AUDITOR, DAN
LIKUIDITAS TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN

MANDATORY DAN VOLUNTARY DISCLOSURE  

(Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2014-2016)

Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Akuntansi

Disusun Oleh:

Elyria Agustiningrum

NIM : 31401405483

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEMARANG

2018









MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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“Saat masalahmu menjadi terlalu berat untuk ditangani, beristirahatlah dan hitung

berkah yang sudah kau dapatkan”

Skripsi ini saya persambahkan kepada :

Papa, mama,  kakakku, dan adikku tercinta yang telah mendidik dan merawat saya

dengan penuh kasih sayang serta senantiasa memberikan doa yang terbaik.

Keluargaku tersayang terimakasih selalu memberikan semangat dan dukungan

agar pantang menyerah.

Sahabat-sahabatku yang telah memberikan motivasi dan membantu.

Teman-teman seperjuangan satu almamater keluarga besar Fakultas Ekonomi

UNISSULA.



INTISARI

Masalah yang diangkat  dalam penelitian ini  adalah apakah penyajian item

atau  informasi  dalam  laporan  keuangan  yang  disajikan  perusahaan  dapat

dipengaruhi  oleh  ownership,  tipe  auditor  dan  likuiditas.  Pada  penelitian  ini

terdapat  delapan  hipotesis.  Pertama,  terdapat  pengaruh  positif  kepemilikan

manajerial  terhadap  mandatory  disclosure.  Kedua,  terdapat  pengaruh  positif

kepemilikan  institusional  terhadap  mandatory  disclosure.  Ketiga,  terdapat

pengaruh positif tipe auditor terhadap  mandatory disclosure.  Keempat, terdapat

pengaruh  positif  likuiditas  terhadap  mandatory  disclosure.  Kelima,  terdapat

pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap voluntary disclosure.  Keenam,

terdapat pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap voluntary disclosure.

Ketujuh,  terdapat  pengaruh  positif  tipe  auditor  terhadap  voluntary  disclosure.

Kedelapan, terdapat pengaruh negatif likuiditas terhadap voluntary disclosure.

Teknik purposive sampling digunakan dalam penentuan sampel penelitian ini.

Terdapat 63 sampel data yang terdiri atas data perusahaan yang terdaftar di BEI

selama  tiga  tahun  dari  tahun  2014  sampai  dengan  tahun  2016.  Penelitian  ini

menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui  annual report  dan laporan

keuangan  perusahaan.  Alat  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini

adalah  software smartPLS versi 2.0.m atau dapat disebut PLS. PLS merupakan

metode statistika SEM yang berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan

regresi berganda ketika terjadi permasalahan pada spesifik data. 

Berdasarkan  pengujian  hipotesis  dapat  disimpulkan  bahwa kepemilikan

manajerial,  kepemilikan  institusional,  likuiditas  berpengaruh  negatif  terhadap

mandatory disclosure. Kepemilikan instirusional dan kepemilikan manajerial juga

memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  voluntary  disclosure.  Likuiditas  tidak

memiliki pengaruh terhadap  voluntary disclosure.  Sedangkan tipe auditor tidak

memiliki pengaruh terhadap mandatory dan voluntary disclosure.
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