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ABSTRAK
Eka Satriana Hastari, 2012; Pengaruh Luas Pengungkapan Sukarela dan
Kualitas Laba Terhadap Nilai Perusahaan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh luas pengungkapan
sukarela dan kualitas laba terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang
termasuk dalam Indeks LQ45 periode 2007-2010. Luas pengungkapan sukarela
diukur dengan indeks pengungkapan sukarela sedangkan kualitas laba diukur
dengan proksi akrual model Francis (2005) dan nilai perusahaan diukur dengan
proksi Tobin’s Q. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebanyak delapan
puluh perusahaan sampel berdasarkan kriteria purposive sampling.. Metode
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier
berganda dan untuk menguji hipotesis menggunakan uji-t.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas pengungkapan sukarela dan
kualitas laba secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signfikan sebesar
0.006. Luas pengungkapan sukarela memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
nilai perusahaan dengan nilai signifikansi sebesar 0.002. Sedangkan kualitas
laba tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan dengan
nilai signifikansi sebesar 0.593. Hal ini dikarenakan investor lebih menggunakan
rasio kinerja keuangan lain dibandingkan kualitas laba.

Kata kunci : Luas Pengungkapan Sukarela, Kualitas Laba, Nilai Perusahaan,
Kualitas Akrual, Tobin’s Q, Indeks LQ45.
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ABSTRACT

Eka Satriana Hastari, 2012; The Influence of Level of Voluntary Disclosure and
Earnings Quality on Firm Value.
The research aims to examine influence of level of voluntary disclosure
and earnings quality on firm value in LQ45 Index period 2007-2010. Level of
voluntary disclosure is measured by the voluntary disclosure index while earnings
quality is measured by accrual model of Francis (2005) and the proxy firm value
measured by Tobin's Q. This study uses secondary data from a sample of twenty
companies based on purposive sampling criteria. The method of analysis used in
this study were multiple linear regression analysis and to test hypotheses using ttest.
The results showed that level of voluntary disclosure and earnings quality
together have the effect exhibited significantly by 0.006. Level of voluntary
disclosure had a significant effect on firm value with a significance value of
0.002. While the earnings quality has no significant effect on firm value with a
significance value of 0.593. This is because investors prefer to use other financial
performance ratios than the earnings quality.

Key words: Level of Voluntary Disclosure, Earnings Quality, Firm Value,
Accruals Quality, Tobin's Q, LQ45 Index.
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