
PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN SAHAM 
PUBLIK, DAN LIKUIDITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN 
WAJIB LAPORAN KEUANGAN  

 

THE INFLUENCE OF FIRM SIZE, PUBLIC OWNERSHIP, AND 
LIQUIDITY ON MANDATORY DISCLOSURE FINANCIAL 
STATEMENT 

 
TUIDZA INDAH PERMATA 
8335091643 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi 
 
 
 
PROGRAM STUDI AKUNTANSI 
JURUSAN AKUNTANSI 
FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 
2013 







iv 
 

ABSTRAK 
 
 

Tuidza Indah Permata, 2013: Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Saham  
Publik, dan Likuiditas Terhadap Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, 
kepemilikan saham publik, dan likuiditas terhadap pengungkapan wajib laporan 
keuangan pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2011. 

Sampel penelitian ini adalah perusahaan property dan real estate yang 
listing di BEI pada tahun 2009-2011. Penelitian ini menggunakan metode 
purposive sampling dalam menentukan jumlah sampel yang digunakan dan 
diperoleh 21 perusahaan yang digunakan sebagai sampel. Model regresi berganda 
dan statistik deskriptif digunakan untuk analisis data. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel ukuran perusahaan, 
kepemilikan saham publik, dan likuiditas secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan. Ukuran perusahaan, kepemilikan 
saham publik, dan likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap 
pengungkapan wajib laporan keuangan. Nilai koefisien determinasi (R2) 
menunjukan angka 0,468 yang mengindikasikan model tersebut mampu 
menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

 
Kata kunci : ukuran perusahaan, kepemilikan saham publik, likuiditas, 
pengungkapan wajib laporan keuangan. 
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ABSTRACT 
 

Tuidza Indah Permata, 2013: The Influence of Firm Zise, Public Ownership, and 
Liquidity on Mandatory Disclosure Financial Statement. 
 

The purpose of this research is to examine the influence of firm size, public 
ownership, and liquidity on mandatory disclosure financial statement in property 
and real estate companies listed at Indonesian Stock Exchange during 2009-2011. 

The sample which is used in this research property and real estate 
companies listed at Indonesian Stock Exchange on period of 2009-2011. This 
research is using purposive sampling method to determine the sample and 
resulted 21 companies as research sample. Multiple regression model and 
statistic descriptive is used to analysis data. 

The result of this research shows that firm size, public ownership, and 
liquidity are simultaneously influence to mandatory disclosure financial 
statement. Firm size, public ownership, and liquidity had positive effect to 
mandatory disclosure financial statement. The coefficient of determination (R2) is 
0,468 which indicates that the model can explain the influence of independent 
variables to dependent variable. 
 
Keyword : firm size, public ownership, liquidity, mandatory disclosure financial 
statement. 
 

 



vi 
 

KATA PENGANTAR 

       Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
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menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun untuk 

memenuhi salah satu persyaratan dalam mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi 

pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
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skripsi ini selesai. 

7. Orang tua tercinta, adik, dan keluarga, terima kasih atas segala doa, 

dukungan, dan semangat yang telah diberikan selama ini. 

8. Seluruh teman-teman seperjuangan S1 Akuntansi 2009 baik reguler 

maupun non regular, terima kasih atas persahabatan dan kerjasamanya 

selama ini. 
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