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ABSTRACT 
 

Financial Statements are generally interpreted as information guides used 
by investors for the basis of consideration in making investment decisions in the 
capital market. In addition, the financial statements are also one form of 
management accountability in managing assets that have been entrusted 
previously. Good management will provide clear and sufficient information to 
interested parties and those who need the information. 

This study aims to show Factors Affecting the Disclosure of Financial 
Statements, Profitability Ratios of Return on Assets (ROA), Leverage Ratio is 
Debt to Equity Ratio (DER), Liquidity Ratio Current ratio (CR) and Company 
Size (Size) against Disclosure of Financial Statements. The population in this 
study is a manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange in 
2013-2015. Sampling using purposive sampling method, so obtained 192 
companies. The method of analysis used in this research is multiple linear 
regression. The result of the research shows that profitability ROA have positive 
significant influence to Financial Statement Disclosure, Leverage Variable (DER) 
have a significant negative effect to financial statement disclosure, Liquidity 
variable (CR) has significant negative effect to financial statement disclosure, and 
SIZE variable has positive significant to disclosure of financial statements. 
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ABSTRAK 
 

Laporan Keuangan secara umum diartikan sebagai pedoman informasi 
yang dipakai oleh investor guna untuk dasar pertimbangan dalam pengambilan 
keputusan investasi di pasar modal. Selain itu laporan keuangan juga merupakan 
salah satu bentuk pertanggungjawaban manajemen dalam mengelola aset yang 
sudah dipercayakan sebelumnya. Manajemen yang baik akan memberikan 
informasi yang jelas dan cukup memadai kepada pihak – pihak yang 
berkepentingan maupun yang membutuhkan informasi tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan Faktor – Faktor yang 
Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan, Rasio Profitabilitas yaitu 
Return on asset (ROA), Rasio Leverage yaitu Debt to equity ratio (DER), Rasio 
Likuiditas yaitu Current ratio (CR) dan Ukuran Perusahaan (Size) terhadap 
Pengungkapan Laporan Keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.  
Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, sehingga 
diperoleh 192 perusahaan. Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian 
adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan variabel 
profitabilitas ROA berpengaruh positif signifikan terhadap Pengungkapan 
Laporan Keuangan, Variabel Leverage (DER) berpengaruh negatif signifikan 
terhadap pengungkapan laporan keuangan, variabel Likuiditas (CR) berpengaruh 
negtif signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan, dan variabel Ukuran 
Perusahaan (SIZE) berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan laporan 
keuangan. 

 
Kata kunci : Profitabilitas, Leverage, likuiditas, Ukuran Perusahaan dan 

pengungkapan laporan keuangan. 
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INTISARI 
 

Di era globalisasi saat ini, perkembangan ekonomi telah menciptakan 
persaingan antar perusahaan.  Persaingan ini mendorong perusahaan untuk 
berusaha meningkatkan kinerja perusahaan agar tujuannya tercapai. Setiap 
perusahaan mempunyai tujuan yang jelas yaitu mencapai keuntungan yang 
semaksimal mungkin dan memakmurkan pemilik perusahaan dan para stakeholder 
dengan meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan sangat penting karena 
mencerminkan kinerja keuangan yang dapat mempengaruhi penilaian para 
investor terhadap perusahaan.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan 
seperti profitabilitas (ROA), Leverage (DER), likuiditas (CR) dan ukuran 
perusahaan (Size). ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan  laba dari aktiva yang digunakan atau diinvestasikan dalam suatu 
periode sehingga semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi laba yang 
dihasilkan oleh perusahaan, DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 
memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh berapa bagian dari modal 
sendiri yang digunakan untuk membayar hutang dimana semakin tinggi rasio ini 
maka hutang yang dimiliki perusahaan pun juga besar dan risiko perusahaan juga 
akan semakin tinggi, hal ini manajemen aka cenderung tidak mengungkapkan 
laporan keuangan denganrinci, CR menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 
memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pendek dimana semakin besar 
current ratio yang dimiliki menunjukan besarnya kemampuan perusahaan dalam 
memenuhi kebutuhan operasionalnya yang kemudian manajemen akan cenderung 
mengungkapkan laporan keuangan dengan rinci guna menjelaskan lemahnya 
likuiditas tersebut. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.  Pengambilan sampel yang digunakan 
adalah metode purposive sampling, sehingga diperoleh 192 perusahaan. Metode 
analisis yang dipergunakan adalah regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan variabel profitabilitas (ROA) berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan (t hitung = 
3,222; sig = 0,000) sedangkan variabel Leverage (DER) berpengaruh negatif dan 
tidak signifikan terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan (t hitung  = -,029 ; sig 
= 0,977) sedangkan variabel Likuiditas (CR) berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap Pengungkapan laporan Keuangan (t hitung = 0,55; sig = 0,956) dan 
untuk variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan (t hitung = 7,080; sig = 0,000). Hasil 
uji F menunjukkan bahwa variabel ROA, DER, CR, dan SIZE secara simultan 
berpengaruh terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan  (F hitung = 19,972; sig 
= 0,000).  
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