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ABSTRAK 

RESTI NOVIA YAYANG. Analisis Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi 

Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Pertanian yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2016. Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Jakarta, 2017.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh seperti 

leverage, profitabilitas, kepemilikan saham oleh publik dan umur perusahaan 

terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan 

pertanian. Populasi dari penelitian ini perusahaan pertanian yang terdaftar di BEI 

pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder yaitu laporan tahunan yang beraasal dari BEI. Penelitian ini 

menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis dengan bantuan 

SPSS 20.  

Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) leverage berpengaruh signifikan 

terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan, (2) profitabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan, 

(3) kepemilikan saham oleh publik berpengaruh negatif terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan, dan (4) umur perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada tahun 2014-2016. 

Kata kunci: kelengkapan pengungkapan laporan keuangan, Leverage, 

Profitabilitas, Kepemilikan Saham oleh Publi, dan Umur Perusahaan.  
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ABSTRACT 

RESTI NOVIA YAYANG. Analysis of factors that affect the completeness of the 

disclosure of financial reports On Agricultural Enterprises were listed on the 

Indonesia stock exchange (BEI) in 2014-2016. Faculty of 

Economics, Universitas Negeri Jakarta, 2017. 

 

This study aimed to know the factors that influence such as leverage, profitability, 

stock ownership by the public and the age of the company towards completeness 

of financial disclosure statements on corporate farming. The population of this 

research agricultural companies registered in BEI in 2014 to 2016. This atudy 

used data from secondary, namely the annual repurt from BEI. The research of 

using multiple regression analysis to test the hypothesis with the help of SPSS 20. 

 

Results of the study prove that (1) the leverage effect significantly to the 

completeness of the disclosure of the financial statements, 

(2) influential profitability significantly to the completeness of the disclosure 

of financial reports, (3) share ownership by the public effect negatively to the 

completeness of the disclosure of the financial statements, and (4) the age of the 

company do not affect the completeness of the disclosure of the financial 

statements in the year 2014-2016 

Keywords: Completeness of financial reporting disclosure, leverage, profitability, 

stock ownership by the public, and the age of the company.  
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KATA PENGANTAR 

 Segala puji hanyalah milik Allah SWT semata, Tuhan semesta alam, Yang 

Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dialah yang menurunkan kitab al-Quran 

kepada hamba-Nya, sebagai petunjuka bagi orang-orang yang berakal. Atas izin-

Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Salawat serta 

salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mengubah 

zaman yang penuh dengan kegelapan ke zaman yang terang benderang dengan 

ilmu seperti sekarang ini. 

 Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 

Sarjana Pendidikan Strata 1 (S1) , Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 

 Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari pihak yang turut mendukung 

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Maka dari itu, dalam kesempatan ini, 

penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada: 

1. Allah SWT atas rahmat serta ridho-Nya yang telah diberikan kepada saya 

sebagai praktikan sehingga dapan mengerjakan skripsi dengan baik. 

2. Kedua orang tua saya yang menjadi alasan untuk terus semangat dan menjadi 

motivasi saya untuk cepat lulus. Terima kasih karena telah memberikan doa 

serta dukungannya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi 

dengan baik. Dan untuk kaka saya yang selalu membantu dalam keadaan 

finansial.  
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dalam kesulitan mengerjakan skripsi. 
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10. Dan untuk semua pihak yang turut membantu proses penyelesaian skripsi 

ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.  
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Dalam skripsi ini, penulis menyadari bahwa memiliki banyak kekurangan 

karena keterbatasan ilmu pengetahuan  yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran guna perbaikan dimasa mendatang. Semoga 
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