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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Mulai semua dengan niat lalu Bismillah, kerjakan, doa dan pasrahkan semua usahamu 

kepadaNya. Karna Allah SWT akan selalu memberikan yang terbaik untuk umatNya 

yang beriman. 

 “ Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan 

orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan ” 

( QS. Al-Mujadillah : 11 ) 

 و عسى ا ن تكر هو ا شيعا و هو خير لكم و عسى ا ن تحبو ا شيعا و هو شر لكم و هللا يعلم و انتم ال تعلمو ن 

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi 

kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah maha mengetahui 

sedangkan kamu tidak mengetahui” 

( QS. Al-Baqarah : 216) 

Skripsi ini saya persembahkan kepada : 

Kedua orang tua saya Ibuk, Bapak serta Adik tercinta yang telah mendidik dan 

merawat saya dengan baik dan tulus serta selalu mendoakan yang terbaik. 

Pembimbing skripsi saya Ibu Provita Wijayanti yang sangat membantu dan sangat 

sabar dalam membimbing saya selama ini, sahabat-sahabat saya yang telah 

memberikan motivasi dan bantuan dan orang-orang yang datang dan pergi di hidup 

saya yang telah banyak memberikan pelajaran dan pengalaman yang bermanfaat 

untuk mendukung proses pendewasaan. Serta teman-teman seperjuangan dalam 

perkuliahan di Fakultas Ekonomi  Universitas Islam Sultan Agung. 
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INTISARI 

 

 Informasi yang diterima oleh investor bergantung pada luasnya informasi 

yang diungkapkan oleh perusahaan pada laporan tahunan. Menurut teori keagenan, 

perusahaan cenderung akan melakukan pengungkapan yang lebih luas untuk 

mengurangi potensi konflik antara manajemen perusahaan dengan investor sebagai 

pemilik perusahaan.  

 Leverage penting untuk menilai kemampuan perusahaan melunasi semua 

hutang-hutangnya. Oleh karena itu, perusahaan yang mempunyai leverage tinggi 

mempunyai kewajiban lebih untuk memenuhi kebutuhan informasi krediturnya. 

Rasio profitabilitas juga bertujuan untuk mengukur keefektivitasan manajemen dalan 

menjalankan opersional perusahaannya. Para manajer akan memberikan informasi 

yang lebih rinci tentang profit yang dimiliki perusahaan guna menarik dan 

meyakinkan para investor. Semakin besar likuiditas perusahaan, maka semakin besar 

pula tingkat aktiva lancar yang tersedia sebanding dengan hutang lancar. Kebanyakan 

perusahaan akan mengungkapkan informasi secara luas dengan menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut kredibel karena memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. 

Pemberian informasi yang lebih banyak ini bertujuan untuk memudahkan perolehan 

tambahan dana dengan biaya murah baik dari perolehan hutang maupun dari 

penerbitan saham, untuk program pendanaan berikutnya Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Wardani (2012), ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan 

positif terhadap luas pengungkapan sukarela pada laporan tahunan perusahaan yang 
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bergerak di sektor riil. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar suatu 

perusahaan maka perusahaan tersebut akan melakukan pengungkapan sukarela yang 

lebih luas. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage, likuiditas, ukuran 

perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela 

laporan keuangan tahunan, sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap luas pengungkapana sukarela laporan keuangan tahunan.  
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