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ABSTRAK 

 

FITRI ASTUTI, PENGARUH PENGUNGKAPAN SUKARELA LAPORAN 

TAHUNAN TERHADAP BIAYA MODAL PADA PERUSAHAAN YANG 

MASUK INDEKS LQ45 TAHUN 2009. Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan 

Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 

Jakarta, Januari 2012. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang empiris dan fakta yang sahih, valid 

serta dapat dipercaya tentang apakah terdapat pengaruh pengungkapan sukarela terhadap 

biaya modal suatu perusahaan. 

 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI), yang dilakukan 

sejak bulan Mei sampai bulan Juni 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode survei dengan pendekatan korelasional. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan yaitu teknik acak sederhana. Populasi dalam penelitian ini di ambil dari 

perusahaan yang masuk Indeks LQ 45 tahun 2009. Sampel yang diambil sebanyak 32 

perusahaan, dan dilakukan dengan uji persyaratan analisis. 

 

Untuk menjaring data dari kedua variabel digunakan pengukuran dengan indeks 

pengungkapan sukarela dengan pengukuran annual report perusahaan yang menerapkan 

Pengungkapan Sukarela (Variabel X) dan CAPM untuk mengukur Biaya Modal 

(Variabel Y). Instrumen untuk penelitian Pengungkapan Sukarela sudah valid dan 

reliable, karena item dalam pengungkapan sukarela diperoleh dari beberapa peneliti 

terdahulu yang telah menggunakan item pengungkapan sukarela sebagai alat ukur, 

sehingga tidak perlu di ujikan uji validitas dan uji reliabilitas pada instrumennya.. 

Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji 

liliefors menghasilkan Lhitung = 0,09485, sedangkan Ltabel untuk n = 32 pada taraf 

signifikan 0,05 adalah 0,1566, karena Lhitung< Ltabel maka galat taksiran Y atas X 

berdistribusi normal. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 2,50 – 3,14X. Dari 

uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung> Ftabel, yaitu 2,12 < 4,17, artinya persamaan 

regresi tersebut tidak signifikan. Uji linieritas regresi menghasilkan Fhitung< Ftabel, yaitu 

0,25 < 2,64, sehingga disimpulkan bahwa persamaan tersebut linier. Koefisien korelasi 

Product Moment dari Pearson menghasilkan rxy = -0,25 selanjutnya dilakukan uji 

keberartian korelasi dengan menggunakan uji-t dan dihasilkan thitung = -1,39 dan ttabel = 

1,69. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi rxy = -0,25 adalah 

tidak signifikan. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 6,02%, yang menunjukkan 

bahwa hanya 6,02% biaya modal ditentukan oleh pengungkapan sukarela. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan  antara 

pengungkapan sukarela yang di ukur dengan indeks pengungkapan sukarela dengan biaya 

modal yang di ukur dengan CAPM. 
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ABSTRACT 

 

 

 
FITRI ASTUTI, EFFECT OF VOLUNTARY DISCLOSURE (VD) ANNUAL REPORT ON 

COST OF CAPITAL IN COMPANIES THAT ENTER LQ 45 INDEX IN 2009, Thesis. 

Jakarta: Accounting Education Study Program, Economic and Administration 

Department, Economic Faculty, State University of Jakarta, January 2012. 

Purpose of this research is to find empirical data, valid and reliable fact, about the 

possibility relationship between Voluntary Disclosure (VD) and Cost of Capital . 

The research was conducted at Bursa Efek Indonesia (BEI),from May until June 2011. 

The research used survey methods by correlation approach. The sampling technique was 

simple random sampling. The population in this research was supplied from the company 

entering LQ 45 index in 2009. The sample amount 32 companies. 

To get data from two variables, researcher using Voluntary Disclosure Indeks 

measurement with annual report on each companies that applied VD (Variable X) and 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) for Cost of Capital (Variable Y). Instrument for 

researching VD was validated and reliable, because Voluntary Disclosure Indeks is 

obtained from several previous research that have used voluntary disclosure indeks as a 

measure, researcher didn’t need  do validation and reliability test for that’s instrument. 

Analysis of condition test, which is normality error test for regression approximates of X 

on Y with liliefors test, results in Lcount = 0,09845, and Ltabel for n = 32  which level 

significant of 0,05 is 0,1566, because Lcount<Ltabel then normality error test is normal 

distribution. The equation for linear regression is Ŷ= 2,50-3,14x. Significance regression 

result in Fcount>Ftabel, is 2,12 > 4,17, it’s mean that the regression equation is significant. 

And linearity regression test yield, in Fcount<Ftabel is 0,25< 2,64 that can be interpreted 

that the regression equation is linear. Result of hypotesis test which pearson’s product 

moment show’s that rxy = -0,25, then significance of product moment correlation test 

whith t-test which yields tcount = -1,39 and ttabel = 1,69 it can be result that product 

moment correlation rxy = -0,25 is not significance. Coefficient of determined obtain 

equal to 6,02%, it’s mean that 6,02% Cost of Capital by Voluntary Disclosure. 

The result of this research was shown that there is no positive correlation between 

Voluntary Disclosure that was measured by VDI with Cost of Capilal that was measured 

by CAPM. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya ke pundak 

lawan, tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai 

dirinya dikala ia marah. 

- Nabi Muhammad Saw 

 

Sabar dalam menghadapi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya 

adalah sesuatu yang utama. 

 

Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita selalu menyesali 

apa yang belum kita capai. 

- Schopenhauer 

 

Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. 

Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh. 

- Andrew Jackson 

 

 

Dibalik ujian yang diberikan oleh ALLAH, terdapat hikmah yang 

tak ternilai harganya. Dan disetiap ujian yang diberikan oleh 

ALLAH, pasti terdapat jalan keluar. 
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