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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Statistik Deskriptif 

Berikut ini akan disajikan tabel yang menujukkan statistik deskriptif dari 

data observasi yang digunakan dalam penelitian ini : 

Tabel 4.1 

Statistik deskriptif  

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Profitabilitas 38 -.11053834 .44320196 .0990851261 .11376378994 

Likuiditas 38 .39145878 8.10295876 1.8437206837 2.00918024373 

Leverage 38 .17813154 12.04777157 3.4317783054 3.96861505827 

Ukuran_Perusahaan 38 22.70638451 33.60893579 31.0953772832 1.93005233006 

Porsi_Saham_Publik 38 .07596331 .72263659 .3467238891 .16772802056 

Luas_Pengungkapan

_Sukarela 

38 .22368421 .50000000 .3393684211 .06921777933 

Asimetri_Informasi 38 .00268450 .01653020 .0082913184 .00305397490 

Sumber : data dari www.idx.co.id yang diolah, 2011. 

 

       Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah observasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 38. Dapat dilihat juga bahwa perusahaan-

perusahaan yang termasuk dalam kategori LQ45 selama periode 2008-2009 

memiliki rata-rata profitabilitas yang cukup baik yakni sebesar 9,90%, hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan dalam menghasilkan laba 

sebesar 9,90% dari jumlah aktiva yang dimiliki. Dari tabel 4.1 dapat dilihat juga 

bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang baik yakni rata-rata sebesar 184%, hal 
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ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar 

semua hutang jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimiliki. Nilai rata-

rata leverage perusahaan yang bernilai 343% menunjukkan bahwa perusahaan 

rata-rata menggunakan hutang sebagai sumber pembiayaannya dalam 

menjalankan aktivitasnya. Dari tabel 4.1 juga dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan-perusahaan masih sedikit melakukan pengungkapan sukarela dalam 

laporan tahunannya, hal ini ditunjukkan dari nilai rata-rata luas pengungkapan 

sukarela yang hanya sebesar 33,9%. 

 

4.2. Uji Asumsi Klasik 

       Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi 

regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, 

gejala multikolinearitas, dan gejala autokorelasi. Model regresi akan dapat 

dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE 

(Best Linear Unbiased Estimator) yakni tidak terdapat heteroskedastistas, tidak 

terdapat multikolinearitas, dan tidak terdapat autokorelasi (Sumodiningrat, 

2001:253) 

4.2.1. Uji Normalitas 

       Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Pengujian 

terhadap normalitas data dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-

Smirnov Test, Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai Asymptotic 

Significance-nya > 0,05. 
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 Hasil uji normalitas dengan menggunakan software SPSS 17 ditunjukkan 

dalam Tabel 4.2 berikut : 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas 

 Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

Persamaan regresi 1 .947 .331 

Persamaan regresi 2 .818 .515 

Sumber : data dari www.idx.co.id yang diolah, 2011. 

 

Dari Tabel 4.2 dapat diperoleh kesimpulan bahwa data yang digunakan pada 

regresi pengaruh karakteristik perusahaaan terhadap luas pengungkapan 

sukarela dan regresi pengaruh luas pengungkapan sukarela terhadap asimetri 

informasi berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Asymptotic 

Significance kedua persamaan regresi yang lebih besar dari 0,05. 

 

4.2.2. Uji Multikoliniearitas 

 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Metode yang 

digunakan untuk mendeteksi adanya multikolonieritas dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan nilai toleransi atau menggunakan variance 

inflation factor (VIF). Nilai cut-off yang umum dipakai untuk menunjukkan 

adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai 

VIF > 10 (Ghozali,2009:28) atau dengan kata lain tidak adanya  gejala 

multikolinieritas dapat ditunjukkan dengan nilai tolerance > 0,10 dan nilai 

VIF < 10. 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Profitabilitas .591 1.693 

Likuiditas .706 1.416 

Leverage .408 2.452 

Ukuran_Perusahaan .551 1.816 

Porsi_Saham_Publik .735 1.360 

Sumber : data dari www.idx.co.id yang diolah, 2011 

 

 Dari tabel 4.3 dapat dilihat nilai tolerance masing-masing variabel 

independen karakteristik perusahaan bernilai lebih besar dari 0,10 dan nilai 

VIF masing-masing variabel bernilai kurang dari 10. Hal ini menunjukkan 

bahwa dalam model regresi pengaruh karakteristik perusahaan terhadap luas 

pengungkapan sukarela tidak ditemukan adanya korelasi antara variabel 

independen, dengan kata lain dalam model regresi tidak ditemukan masalah 

multikolinieritas. Model regresi pengaruh luas pengungkapan sukarela 

terhadap asimetri informasi tidak perlu dilakukan uji multikolinearitas, karena 

variabel independen yang digunakan hanya satu, sehingga tidak ada variabel 

independen lain yang diperbandingkan. 
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4.2.3. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2009:79). Ada atau tidaknya 

autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW-

test). Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4 – 

du), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada 

autokorelasi. Bila nilai DW terletak di antara batas atas (du) dan batas bawah 

(dl) atau DW terletak antara (4 – du) dan (4 – dl), maka hasilnya tidak dapat 

disimpulkan (Ghozali, 2009:80). 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Autokorelasi  

 Durbin-Watson 

Persamaan regresi 1 2.143 

Persamaan regresi 2 2.560 

Sumber : data dari www.idx.co.id yang diolah, 2011. 

 

 Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa dari hasil uji autokorelasi dengan 

menggunakan nilai Durbin-Watson, nilai Durbin-Watson dari model regresi 

pengaruh karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan sukarela 

adalah sebesar 2,143. Untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat 

problem autokorelasi maka nilai ini harus dibandingkan dengan nilai yang 

terdapat dalam tabel Durbin-Watson. 
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 Dari tabel Durbin-Watson dengan jumlah data 38 data, jumlah variabel 

independen sebanyak 5, dan tingkat signifikansi 10% maka diperoleh nilai dL 

= 1,204 dan nilai dU = 1,792. Maka sesuai dengan kriteria, nilai Durbin-

Watson dalam model regresi pengaruh karakteristik perusahaan terhadap luas 

pengungkapan sukarela menunjukkan tidak ada problem autokorelasi karena 

nilai 2,143 ada diantara dU dan (4-dU) atau 1,792 < 2,143 < (4 - 1,792), 

sehingga 1,792 < 2,143 < 2,208. 

 Dari tabel 4.4 dapat dilihat juga bahwa dari hasil uji autokorelasi dengan 

menggunakan nilai Durbin-Watson, nilai Durbin-Watson dari model regresi 

pengaruh luas pengungkapan sukarela terhadap asimetri informasi adalah 

sebesar 2,560. Untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat 

problem autokorelasi maka nilai ini harus dibandingkan dengan nilai yang 

terdapat dalam tabel Durbin-Watson. 

 Dari tabel Durbin-Watson dengan jumlah data 38 data, jumlah variabel 

independen sebanyak 1, dan tingkat signifikansi 5% maka diperoleh nilai dL 

= 1,427 dan nilai dU = 1,535. Maka sesuai dengan kriteria, nilai Durbin-

Watson dalam model regresi pengaruh luas pengungkapan sukarela terhadap 

asimetri informasi menunjukkan tidak dapat disimpulkan ada tidaknya 

problem autokorelasi karena nilai 2,560 ada diantara (4-dU) dan (4-dL) atau 

(4 – 1,535) < 2,143 < (4 - 1,427), sehingga 2,465 < 2,560 < 2,573. 

 

 

 



48 
 

4.2.4. Uji Heteroskedastisitas 

 Metode ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaaan varians dari residual pada satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Ghozali, 2009:35). Jika terdapat perbedaan varians, 

maka dijumpai gejala heterokedastisitas. Deteksi ada tidaknya gejala 

heterokedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu dalam 

grafik scatterplot di sekitar nilai X dan Y. Dasar analisis heteroskedastisitas 

adalah jika tidak ada pola yang jelas, serta titik–titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y secara acak, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas atau model homoskedastisitas. 

 

Gambar 4.1 

Gambar Scatterplot Model Regresi Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap 

Luas Pengungkapan Sukarela 

 

Sumber : data dari www.idx.co.id yang diolah, 2011. 
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 Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa titik-titik yang ada dalam scatterplot 

tidak menunjukkan pola yang jelas, serta titik–titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y secara acak. Hal ini menunjukkan bahwa 

dalam model regresi pengaruh karakteristik perusahaan terhadap luas 

pengungkapan sukarela tidak terjadi problem heterokedastisitas. 

 

Gambar 4.2 

Gambar Scatterplot Model Regresi Pengaruh Luas Pengungkapan Sukarela 

terhadap Asimetri Informasi 

 

Sumber : data dari www.idx.co.id yang diolah, 2011. 

 

 Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa titik-titik yang ada dalam scatterplot 

tidak menunjukkan pola yang jelas, serta titik–titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y secara acak. Hal ini menunjukkan bahwa 
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dalam model regresi pengaruh karakteristik perusahaan terhadap luas 

pengungkapan sukarela tidak terjadi problem heterokedastisitas. 

 

4.3. Pengujian Model Regresi dan Koefisien Determinasi 

 Tabel 4.5 menunjukkan hasil uji ANOVA dan Adjusted R
2
 pada persamaan 

regresi dalam penelitian ini : 

Tabel 4.5 

Hasil Uji ANOVA dan Adjusted R
2
  

 F Sig. Adjusted R
2
  

Persamaan regresi 1 3.085 .022
a
 .220 

Persamaan regresi 2 .291 .593
a
 -.020 

Sumber : data dari www.idx.co.id yang diolah, 2011. 

   

Berdasarkan uji ANOVA atas uji F pada persamaan regresi 1 seperti yang 

ditunjukkan pada tabel 4.5, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam 

penelitian ini dapat digunakan untuk menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, 

leverage, ukuran perusahaan, dan porsi saham publik terhadap variasi luas 

pengungkapan sukarela. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi F sebesar 

0,022 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05, 

sehingga persamaan regresi dinyatakan signifikan dan dapat dikatakan bahwa 

variabel dependen berkaitan dengan paling tidak salah satu dari variabel 

independen. 

 Tabel 4.5 diatas menunjukkan nilai Adjusted R
2
 untuk persamaan regresi 1 

sebesar 0,220. Hal ini berarti bahwa karakteristik perusahaan yang diproksikan 
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dengan profitabilitas, likuiditas, leverage, ukuran perusahaan, dan porsi saham 

publik mampu menjelaskan 22% variabilitas dari luas pengungkapan sukarela, 

sedangkan sisanya sebesar 78% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model regresi. 

 Berdasarkan uji ANOVA atas uji F pada persamaan regresi 2 seperti yang 

ditunjukkan pada tabel 4.5, tingkat signifikansi F sebesar 0,593 jauh lebih besar 

dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05, sehingga persamaan 

regresi dinyatakan tidak signifikan dan dapat dikatakan bahwa variabel dependen 

tidak berkaitan dengan variabel independen. 

 Tabel 4.12 diatas menunjukkan nilai Adjusted R
2
 sebesar – 0,020. Hal ini 

berarti bahwa luas pengungkapan sukarela tidak mampu menjelaskan variabilitas 

dari asimetri informasi. Hal ini disebabkan nilai Adjusted R
2
 yang negatif. 

 

4.4. Pengujian Hipotesis 

Hasil uji t untuk masing-masing persamaan regresi yang digunakan dalam 

penlitian ini akan ditunjukkan dalam tabel 4.6 berikut :  
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Tabel 4.6 

Hasil Uji t Regresi Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Luas 

Pengungkapan Sukarela 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.134 .212  -.635 .530 

Profitabilitas -.124 .115 -.203 -1.075 .291 

Likuiditas .012 .006 .336 1.946 .060 

Leverage -.009 .004 -.534 -2.350 .025 

Ukuran_Perusahaan .016 .007 .454 2.319 .027 

Porsi_Saham_Publik -.027 .070 -.066 -.388 .701 

a. Dependent Variable: Luas_Pengungkapan_Sukarela 

Sumber : data dari www.idx.co.id yang diolah, 2011. 

 Dari hasil pengujian uji t untuk regresi pengaruh karakteristik perusahaan 

terhadap luas pengungkapan sukarela yang ditunjukkan pada tabel 4.6 diperoleh 

hasil bahwa : 

 hipotesis pertama yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan sukarela, tidak berhasil didukung. Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. 

 Hipotesis kedua yaitu likuiditas berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan sukarela, berhasil didukung. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

likuiditas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela. 

 Hipotesis ketiga yaitu leverage berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan sukarela, tidak berhasil didukung. Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan sukarela. 
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 Hipotesis keempat yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan sukarela, berhasil didukung. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela. 

 Hipotesis kelima yaitu porsi kepemilikan saham oleh publik berpengaruh 

positif terhadap luas pengungkapan sukarela, tidak berhasil didukung. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa porsi saham publik tidak berpengaruh terhadap 

luas pengungkapan sukarela. 

 

Tabel 4.7 

Hasil Uji t Regresi Pengaruh Luas Pengungkapan Sukarela terhadap  

Asimetri Informasi 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .007 .003  2.742 .009 

Luas_Pengungkapan

_Sukarela 

.004 .007 .090 .539 .593 

a. Dependent Variable: Asimetri_Informasi 

Sumber : data dari www.idx.co.id yang diolah, 2011. 

 Dari hasil pengujian uji t untuk regresi pengaruh luas pengungkapan sukarela 

terhadap asimetri informasi yang ditunjukkan pada tabel 4.7 diperoleh hasil 

bahwa, hipotesis keenam yaitu luas pengungkapan sukarela berpengaruh negatif 

terhadap asimetri informasi tidak berhasil didukung. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa luas pengungkapan sukarela tidak berpengaruh terhadap luas 

asimetri informasi. 
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4.5. Pembahasan Hasil Penelitian 

 Penelitian ini tidak berhasil menemukan bukti adanya pengaruh positif 

profitabilitas terhadap luas pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini 

menunjukkan hasil yang konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Amalia (2005), Ağca dan Őndeȑ (2007), serta Benardi et al (2009) yang 

menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

sukarela. Penjelasan yang mungkin atas fenomena ini adalah karena pada periode 

penelitian, perusahaan sampel mengalami penurunan profitabilitas, sehingga  

manajemen berharap para pengguna laporan keuangan akan membaca berita baik 

lainnya tentang perusahaan, atau perusahaan akan menjelaskan tentang penyebab 

turunnya kinerja keuangan perusahaan. Sebagai contoh adalah akuisisi aktiva 

tetap yang dapat menyebabkan nilai ROA mengalami penurunan, dengan 

demikian para investor akan tetap berinvestasi pada perusahaan tersebut. 

 Penelitian ini berhasil menemukan bukti adanya pengaruh positif likuiditas 

terhadap luas pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan 

hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suripto (1999), Marwata (2001) 

serta Benardi et al (2009) menunjukkan bahwa rasio likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap luas pengungkapan sukarela. Jika perusahaan memiliki nilai likuiditas 

yang positif dan semakin besar maka perusahaan akan semakin banyak 

mengungkapkan hal-hal yang bersifat sukarela, namun jika perusahaan memiliki 

nilai likuiditas yang semakin kecil maka perusahaan akan semakin sedikit 

mengungkapkan hal-hal yang bersifat sukarela. Tingkat likuiditas yang tinggi 

akan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang kuat, dan di sisi lain 
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likuiditas dipandang sebagai ukuran kinerja manajemen dalam mengelola 

keuangan perusahaan (Simanjuntak dan Widiastuti, 2004) dalam Benardi et al, 

2005. Dengan adanya pandangan ini, maka perusahaan yang memiliki likuiditas 

yang tinggi akan cenderung melakukan pengungkapan informasi yang lebih 

komprehensif untuk menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi yang kredibel 

dan pencapaian kinerja manajemen yang efektif (Belkoui dan Kahl, 1987; 

Wallace, 1994; Wallace dan Naser, 1995 dalam Benardi et al, 2009). 

 Penelitian ini tidak berhasil menemukan bukti adanya pengaruh positif 

leverage terhadap luas pengungkapan sukarela, Meskipun hasil uji signifikansi t 

menunjukkan hasil yang signifikan namun arah koefisien regresi yang negatif 

menyebabkan tidak didukungnya hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa 

leverage berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela. Hasil 

penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak konsisten dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Suripto (1999), Marwata (2001), Amalia (2005), 

Ağca dan Őndeȑ (2007) serta Benardi et al (2009) yang menunjukkan bahwa 

leverage tidak berpengaruh positif maupun negatif terhadap luas pengungkapan 

sukarela. Penjelasan yang mungkin atas fenomena ini adalah manajemen mungkin 

berpikir jika tingkat hutang perusahaan berkurang maka perlu melakukan 

pengungkapan sukarela semakin banyak. Hal ini kemungkinan diperuntukkan 

untuk menunjukkan pada stakeholders bahwa perusahaan tidak terlalu bergantung 

pada hutang sebagai sumber pembiayaannya, sehingga perusahaan tidak terlalu 

banyak dibebani oleh beban bunga yang berasal dari hutang, baik itu hutang dari 

bank maupun beban bunga dari hutang obligasi. Penjelasan yang lain adalah 
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perusahaan memiliki mekanisme lain untuk menjelaskan tingkat hutang yang 

tinggi selain dari pengungkapan sukarela yang terdapat dalam laporan tahunan. 

 Penelitian ini berhasil menemukan bukti adanya pengaruh positif ukuran 

perusahaan terhadap luas pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini mendukung 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Suripto (1999), Marwata (2001), Amalia 

(2005) serta Benardi et al (2009) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini 

tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ağca dan Őndeȑ (2007) yang 

menemukan bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap luas 

pengungkapan sukarela. Ukuran perusahaan menjadi faktor yang mempengaruhi 

luas pengungkapan sukarela laporan tahunan karena perusahaan yang berukuran 

lebih besar cenderung memiliki tuntutan publik (public demand) akan informasi 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil (Benardi 

et al, 2009). Oleh karena itu, perusahaan yang berukuran besar akan lebih banyak 

mengungkapkan informasi dibandingkan perusahaan yang berukuran lebih kecil. 

 Penelitian ini tidak berhasil menemukan bukti adanya pengaruh positif porsi 

kepemilikan saham oleh publik terhadap luas pengungkapan sukarela. Hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Marwata, 2001; 

Ağca dan Őndeȑ ,2007 yang menemukan bukti bahwa porsi saham publik tidak 

berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini tidak 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2005) yang menemukan 

bukti bahwa porsi kepemilikan saham oleh publik berpengaruh positif terhadap 

luas pengungkapan sukarela. Penjelasan yang mungkin dari fenomena ini adalah 
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karena perusahaan di Indonesia kepemilikan saham oleh publiknya relatif sedikit, 

selain itu jumlah kepemilikan publik tersebut tersebar kepada banyak investor, 

sehingga kepemilikan masing-masing investor menjadi sangat kecil untuk dapat 

mempengaruhi kebijakan perusahaan, oleh karena itu manajemen enggan untuk 

memberi pengungkapan sukarela yang lebih luas. 

 Penelitian ini tidak berhasil menemukan adanya pengaruh negatif luas 

pengungkapan sukarela terhadap asimetri informasi. Hasil penelitian ini tidak 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Benardi et al (2009) yang 

menunjukkan bukti bahwa luas pengungkapan berpengaruh negatif terhadap 

asimetri informasi. Penjelasan yang mungkin tentang fenomena ini adalah 

kurangnya informasi yang dapat digunakan untuk mendukung keputusan investasi 

dalam laporan tahunan perusahaan yang menyebabkan para investor tidak 

memperhatikan informasi sukarela yang disediakan perusahaan sebagai bagian 

dari proses pengambilan keputusan investasi. 


