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ABSTRAKSI 
 
 

Laporan tahunan merupakan salah satu media yang dapat digunakan 
perusahaan untuk menyampaikan informasi-informasi perusahaan selama 
setahun beroperasi. Informasi tersebut tidak lain kondisi bisnis perusahaan 
dan hasil kinerja manajemen. Pihak yang membutuhkan antara lain para 
pemegang saham dan masyarakat. Kebanyakan dari mereka tidak 
memahami operasional yang lebih mendetail, maka dari itu mereka 
membutuhkan informasi-informasi yang mendukung dalam pengambilan 
keputusan yang tepat. 

Informasi yang terdapat di laporan keuangan tidak cukup bagi para 
pengguna. Mereka membutuhkan informasi yang bersifat non finansial. 
Informasi non finansial apa saja yang terkandung dalam laporan tahunan 
terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu informasi yang bersifat wajib dimana sudah 
diwajibkan oleh Bapepam dan informasi yang bersifat sukarela dimana 
tidak ada ketentuan yang mewajibkannya untuk mengungkapkan informasi 
tersebut.  

Adanya informasi yang tidak diungkap dapat menjadi masalah untuk 
keberlangsungan bisnis perusahaan. Dimana tidak semua informasi yang 
diberikan kepada pengguna. Pada penelitian ini, peneliti mengukur seberapa 
luas tingkat pengungkapan sukarela yang telah diinformasikan lewat 
laporan tahunan. Penelitian ini juga sekaligus menguji apakah leverage, 
profitabilitas dan struktur kepemilikan memiliki pengaruh terhadap luasnya 
pengungkapan sukarela tersebut.  

Jumlah sampel yang digunakan kali ini adalah sebanyak 158 
perusahaan. Dimana perusahaan yang digunakan adalah perusahaan yang 
terdaftar di BEI dari sektor manufaktur. Periode yang digunakan sebanyak 3 
(tiga) tahun yaitu tahun 2006, 2007 dan 2008. Pengujian akan dibantu 
dengan program SPSS 17.00 for windows menggunakan regresi linear 
berganda (multiple regression) untuk menguji pengaruh variabel-variabel 
independen (Lev, Profit dan Struktur) terhadap variabel dependen (Voldis). 
Sebelum uji regresi linear berganda dilakukan terlebih dahulu uji asumsi 
klasik yaitu uji Autokorelasi, uji Multikolinearitas dan uji 
Heterokedastisitas dan uji Normalitas.  
 Hasil dari pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 
leverage dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap luasnya 
pengungkapan sukarela. Namun, struktur kepemilikan memiliki pengaruh 
terhadap luasnya pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan 
sampel. Sedangkan secara simultan tidak memiliki pengaruh. 
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