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Lampiran A 

 

Daftar item Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan 

1. Statemen atau uraian mengenai strategi dan tujuan perusahaan; 

dapat meliputi strategi dan tujuan umum, keuangan, pemasaran, dan 

sosial (a, b, d, e, f, g, dan h). 

2. Uraian mengenai dampak strategi terhadap hasil-hasil pada masa 

sekarang dan atau masa yang akan datang (b, d, e, dan h). 

3. Bagan atau uraian yang menjelaskan pembagian wewenang dan 

tanggung jawab dalam organisasi (a, d, e, dan h). 

4. Informasi mengenai proyeksi jumlah penjualan tahun berikutnya, 

dapat secara kualitatif atau kuantitatif (a, b, d, e, g, dan h). 

5. Informasi mengenai proyeksi jumlah laba tahun berikutnya, dapat 

secara kualitatif atau kuantitatif (a, b, d, e, f, g, dan h). 

6. Informasi mengenai proyeksi jumlah aliran kas tahun berikutnya, 

dapat secara kualitatif atau kuantitatif (a, b, d, e, g, dan h). 

7. Uraian mengenai kegiatan investasi atau pengeluaran modal yang 

telah dan atau akan dilaksanakan (a, d, e, f, dan h). 

8. Uraian mengenai program riset dan pengembangan , yang dapat 

meliputi kebijakan, lokasi aktivitas, jumlah karyawan, dan hasil 

yang dicapai (a, b, d, e, f, g, dan h). 

9. Informasi mengenai produk atau jasa utama yang dihasilkan 

perusahaan (a, d, e, f, g, dan h). 



 

 

10. Informasi mengenai pesanan-pesanan dari pembeli yang belum 

dipenuhi dan kontrak-kontrak penjualan yang akan direalisasi di 

masa yang akan datang (a, b, d, e, dan h). 

11. Informasi mengenai analisis pangsa pasar, dapat secara kualitatif 

atau kuantitatif (b, d, e, dan h). 

12. Informasi mengenai analisis pesaing, dapat secara kualitatif atau 

kuantitatif (b, d, e, dan h). 

13. Uraian mengenai jaringan pemasaran barang dan jasa perusahaan (a, 

d, e, f, dan h). 

14. Statemen perusahaan atau uraian mengenai pemberian kesempatan 

kerja yang sama; tanpa memandang suku, agama, dan ras (b, d, e, 

dan h). 

15. Informasi mengenai jumlah karyawan yang bekerja dalam 

perusahaan (a, b, d, e, g, dan h). 

16. Uraian mengenai kondisi kesehatan dan keselamatan dalam 

lingkungan kerja (b, d, e, f, dan h). 

17. Uraian mengenai masalah-masalah yang dihadapi perusahaan dalam 

recruitment tenaga kerja dan kebijakan-kebijakan yang ditempuh 

untuk mengatasi masalah tersebut (b, d, e, dan h). 

18. Informasi mengenai level fisik output atau pemakaian kapasitas 

yang dicapai oleh perusahaan pada masa sekarang (a, d, e, dan h). 



 

 

19. Uraian mengenai dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan 

hidup dan kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk memelihara 

lingkungan (a, b, d, e, dan h). 

20. Informasi mengenai manajemen senior, yang dapat meliputi nama, 

pengalaman dan tanggung jawabnya (b, d, e, f, dan h). 

21. Uraian mengenai pembagian kebijakan-kebijakan yang ditempuh 

perusahaan untuk menjamin kesinambungan manajemen (a, d, e, 

dan h). 

22. Uraian mengenai pembagian tanggung jawab fungsional di antara 

dewan komisaris dan direksi (a, d, e, f, dan h). 

23. Ringkasan statistik keuangan yang meliputi rasio-rasio rentabilitas, 

likuiditas, dan solvabilitas untuk 6 tahun atau lebih (a, d, e, dan h). 

24. Laporan yang memuat elemen-elemen rugi laba yang 

diperbandingkan untuk 3 tahun atau lebih (a, d, e, dan h). 

25. Laporan yang memuat elemen-elemen neraca yang diperbandingkan 

untuk 3 tahun atau lebih (a, d, e, dan h). 

26. Informasi yang memerinci jumlah yang dibelanjakan untuk 

karyawan, yang dapat meliputi gaji dan upah, tunjangan, dan 

pemotongan (a, d, e, f, dan h). 

27. Informasi mengenai nilai tambah; dapat secara kualitatif atau 

kuantitatif (b, d, e, dan h). 

28. Informasi mengenai jumlah kompensasi tahunan yang dibayarkan 

kepada dewan komisaris dan direksi (a, d, e, dan h). 



 

 

29. Informasi mengenai biaya yang dipisahkan ke dalam komponen 

tetap dan variabel (a, d, e, dan h). 

30. Uraian mengenai dampak inflasi terhadap aktiva perusahaan pada 

masa sekarang dan atau masa yang akan datang (b, d, e, dan h). 

31. Informasi mengenai tingkat imbal hasil (return) yang diharapkan 

terhadap sebuah proyek yang akan dilaksanakan oleh perusahaan (a, 

d, e, dan h). 

32. Informasi mengenai kemungkinan litigasi oleh pihak lain terhadap 

perusahaan di masa yang akan datang (c, d, e, dan h). 

33. Informasi mengenai pihak-pihak yang mencoba memperoleh 

pemilikan substansial terhadap saham perusahaan (c, d, e, dan h). 

 

Keterangan : 

(a). Susanto (1992) 

(b). Meek, Robert dan Gray (1995) 

(c). Choi dan Mueller (1992) 

(d). Marwata (2000) 

(e). Widiastuti (2001) 

(f). Chow dan Wong-Borren (1997) 

(g). Botosan (1997) 

(h). Gulo (2000) 

 

 



 

 

Lampiran B 

 

Daftar Nama Perusahaan yang Memenuhi Kriteria 

Nomor Nama Perusahaan 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

    10 
11 

    12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

Ades Alfindo Tbk 
GT Petrochem Industries Tbk 
Alakasa Industrindo Tbk 
Aqua Golden Missisipi Tbk 
Argo Pantes Tbk 
BAT Indonesia 
Berlina Tbk 
Delta Jakarta Tbk 
Dankos Laboratories Tbk 
Duta Pertiwi Nusantara Tbk 
Dynaplast Tbk 
Eratex Djaya Limited Tbk 
Eterindo Wahanatama Tbk 
Good Year Ind 
Gudang Garam Tbk 
Gajah Tunggal Tbk 
Great River Internasional Tbk 
H.M. Sampoerna Tbk 
Indofood Sukses Makmur Tbk 
Indomobil Sukses Int. 
Indospring Tbk 
Indocement Tunggal Perkasa Tbk 
Itamaraya Gold Industry Tbk 
Kedawung Setia Industrial Tbk 
Keramika Indonesia (KIA) Tbk 
Kurnia Kapuas Utama Tbk 
Lion Mesh P. Tbk 
Multi Bintang 
Mayora Indah Tbk 
Hanson Industri Utama 
APAC Centertex Corporation Tbk 
Pan Brothers Tex Tbk 
Panasia Indosyntec 
Polysindo E.P Tbk 
Prima Alloy Steel Tbk 
Prasidha Aneka Niaga 
Roda Vivatex Tbk 
Surabaya Agung Industry P. Tbk 
Schering Plough Indonesia Tbk 



 

 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

Sari Husada 
SMART Tbk 
Semen Cibinong 
Semen Gresik (Persero) Tbk 
Selamat Sempurna Tbk 
Sorini Corporation Tbk 
Suparma 
Suba Indah Tbk 
Ultra Jaya Milk Tbk 
Voksel Electric Tbk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

 

Lampiran C. 1 

 

Distribusi Frekuensi Item-item Informasi yang Diungkapkan oleh 

Perusahaan Sampel Tahun 2000 

No Item Informasi Skor 
1 Informasi mengenai produk atau jasa utama yang dihasilkan 

perusahaan (a, d, e, f, g, dan h). 

49 

2 Uraian mengenai dampak inflasi terhadap aktiva perusahaan 

pada masa sekarang dan atau masa yang akan datang (b, d, e, 

dan h). 

49 

3 Uraian mengenai pembagian kebijakan-kebijakan yang ditempuh 

perusahaan untuk menjamin kesinambungan manajemen (a, d, e, 

dan h). 

48 

4 Informasi mengenai jumlah karyawan yang bekerja dalam 

perusahaan (a, b, d, e, g, dan h). 

46 

5 Uraian mengenai kegiatan investasi atau pengeluaran modal 

yang telah dan atau akan dilaksanakan (a, d, e, f, dan h). 

37 

6 Informasi mengenai jumlah kompensasi tahunan yang 

dibayarkan kepada dewan komisaris dan direksi (a, d, e, dan h). 

31 

7 Uraian mengenai jaringan pemasaran barang dan jasa 

perusahaan (a, d, e, f, dan h). 

30 

8 Informasi yang memerinci jumlah yang dibelanjakan untuk 

karyawan, yang dapat meliputi gaji dan upah, tunjangan, dan 

pemotongan (a, d, e, f, dan h). 

20 

9 Laporan yang memuat elemen-elemen rugi laba yang 

diperbandingkan untuk 3 tahun atau lebih (a, d, e, dan h). 

20 

10 Laporan yang memuat elemen-elemen neraca yang 

diperbandingkan untuk 3 tahun atau lebih (a, d, e, dan h). 

20 

 
 



 

 

11 Informasi mengenai kemungkinan litigasi oleh pihak lain 

terhadap perusahaan di masa yang akan datang (c, d, e, dan h). 

16 

12 Statemen atau uraian mengenai strategi dan tujuan perusahaan; 

dapat meliputi strategi dan tujuan umum, keuangan, pemasaran, 

dan sosial (a, b, d, e, f, g, dan h). 

15 

13 Uraian mengenai dampak strategi terhadap hasil-hasil pada masa 

sekarang dan atau masa yang akan datang (b, d, e, dan h). 

11 

14 Uraian mengenai program riset dan pengembangan , yang dapat 

meliputi kebijakan, lokasi aktivitas, jumlah karyawan, dan hasil 

yang dicapai (a, b, d, e, f, g, dan h). 

7 

15 Informasi mengenai pesanan-pesanan dari pembeli yang belum 

dipenuhi dan kontrak-kontrak penjualan yang akan direalisasi di 

masa yang akan datang (a, b, d, e, dan h). 

2 

16 Informasi mengenai analisis pangsa pasar, dapat secara kualitatif 

atau kuantitatif (b, d, e, dan h). 

2 

17 Informasi mengenai level fisik output atau pemakaian kapasitas 

yang dicapai oleh perusahaan pada masa sekarang (a, d, e, dan 

h). 

1 

18 Informasi mengenai proyeksi jumlah penjualan tahun 

berikutnya, dapat secara kualitatif atau kuantitatif (a, b, d, e, g, 

dan h). 

1 

19 Uraian mengenai dampak operasi perusahaan terhadap 

lingkungan hidup dan kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk 

memelihara lingkungan (a, b, d, e, dan h). 

1 

20 Informasi mengenai manajemen senior, yang dapat meliputi 

nama, pengalaman dan tanggung jawabnya (b, d, e, f, dan h). 

0 

21 Bagan atau uraian yang menjelaskan pembagian wewenang dan 

tanggung jawab dalam organisasi (a, d, e, dan h). 

0 

22 Informasi mengenai proyeksi jumlah laba tahun berikutnya, 

dapat secara kualitatif atau kuantitatif (a, b, d, e, f, g, dan h). 

0 



 

 

23 Informasi mengenai proyeksi jumlah aliran kas tahun 

berikutnya, dapat secara kualitatif atau kuantitatif (a, b, d, e, g, 

dan h). 

0 

24 Informasi mengenai analisis pesaing, dapat secara kualitatif atau 

kuantitatif (b, d, e, dan h). 

0 

25 Statemen perusahaan atau uraian mengenai pemberian 

kesempatan kerja yang sama; tanpa memandang suku, agama, 

dan ras (b, d, e, dan h). 

0 

26 Uraian mengenai kondisi kesehatan dan keselamatan dalam 

lingkungan kerja (b, d, e, f, dan h). 

0 

27 Uraian mengenai masalah-masalah yang dihadapi perusahaan 

dalam recruitment tenaga kerja dan kebijakan-kebijakan yang 

ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut (b, d, e, dan h). 

0 

28 Uraian mengenai pembagian tanggung jawab fungsional di 

antara dewan komisaris dan direksi (a, d, e, f, dan h). 

0 

29 Ringkasan statistik keuangan yang meliputi rasio-rasio 

rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas untuk 6 tahun atau lebih 

(a, d, e, dan h). 

0 

30 Informasi mengenai nilai tambah; dapat secara kualitatif atau 

kuantitatif (b, d, e, dan h). 

0 

31 Informasi mengenai biaya yang dipisahkan ke dalam komponen 

tetap dan variabel (a, d, e, dan h). 

0 

32 Informasi mengenai tingkat imbal hasil (return) yang diharapkan 

terhadap sebuah proyek yang akan dilaksanakan oleh perusahaan 

(a, d, e, dan h) 

0 

33 Informasi mengenai pihak-pihak yang mencoba memperoleh 

pemilikan substansial terhadap saham perusahaan (c, d, e, dan 

h). 

0 

 
 
 
 



 

 

Lampiran C.2 

 

Distribusi Frekuensi Item-item Informasi yang Diungkapkan oleh 

Perusahaan Sampel Tahun 2001 

No Item Informasi Skor 
1 Informasi mengenai produk atau jasa utama yang dihasilkan 

perusahaan (a, d, e, f, g, dan h). 

49 

2 Uraian mengenai dampak inflasi terhadap aktiva perusahaan 

pada masa sekarang dan atau masa yang akan datang (b, d, e, 

dan h). 

49 

3 Uraian mengenai pembagian kebijakan-kebijakan yang ditempuh 

perusahaan untuk menjamin kesinambungan manajemen (a, d, e, 

dan h). 

48 

4 Informasi mengenai jumlah karyawan yang bekerja dalam 

perusahaan (a, b, d, e, g, dan h). 

48 

5 Uraian mengenai kegiatan investasi atau pengeluaran modal 

yang telah dan atau akan dilaksanakan (a, d, e, f, dan h). 

40 

6 Informasi mengenai jumlah kompensasi tahunan yang 

dibayarkan kepada dewan komisaris dan direksi (a, d, e, dan h). 

35 

7 Uraian mengenai jaringan pemasaran barang dan jasa 

perusahaan (a, d, e, f, dan h). 

33 

8 Informasi yang memerinci jumlah yang dibelanjakan untuk 

karyawan, yang dapat meliputi gaji dan upah, tunjangan, dan 

pemotongan (a, d, e, f, dan h). 

25 

9 Laporan yang memuat elemen-elemen rugi laba yang 

diperbandingkan untuk 3 tahun atau lebih (a, d, e, dan h). 

27 

10 Laporan yang memuat elemen-elemen neraca yang 

diperbandingkan untuk 3 tahun atau lebih (a, d, e, dan h). 

27 

11 Informasi mengenai kemungkinan litigasi oleh pihak lain 

terhadap perusahaan di masa yang akan datang (c, d, e, dan h). 

20 



 

 

12 Statemen atau uraian mengenai strategi dan tujuan perusahaan; 

dapat meliputi strategi dan tujuan umum, keuangan, pemasaran, 

dan sosial (a, b, d, e, f, g, dan h). 

19 

13 Uraian mengenai dampak strategi terhadap hasil-hasil pada masa 

sekarang dan atau masa yang akan datang (b, d, e, dan h). 

14 

14 Uraian mengenai program riset dan pengembangan , yang dapat 

meliputi kebijakan, lokasi aktivitas, jumlah karyawan, dan hasil 

yang dicapai (a, b, d, e, f, g, dan h). 

10 

15 Informasi mengenai pesanan-pesanan dari pembeli yang belum 

dipenuhi dan kontrak-kontrak penjualan yang akan direalisasi di 

masa yang akan datang (a, b, d, e, dan h). 

3 

16 Informasi mengenai analisis pangsa pasar, dapat secara kualitatif 

atau kuantitatif (b, d, e, dan h). 

3 

17 Informasi mengenai level fisik output atau pemakaian kapasitas 

yang dicapai oleh perusahaan pada masa sekarang (a, d, e, dan 

h). 

2 

18 Informasi mengenai proyeksi jumlah penjualan tahun 

berikutnya, dapat secara kualitatif atau kuantitatif (a, b, d, e, g, 

dan h). 

2 

19 Uraian mengenai dampak operasi perusahaan terhadap 

lingkungan hidup dan kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk 

memelihara lingkungan (a, b, d, e, dan h). 

0 

20 Informasi mengenai manajemen senior, yang dapat meliputi 

nama, pengalaman dan tanggung jawabnya (b, d, e, f, dan h). 

0 

21 Bagan atau uraian yang menjelaskan pembagian wewenang dan 

tanggung jawab dalam organisasi (a, d, e, dan h). 

0 

22 Informasi mengenai proyeksi jumlah laba tahun berikutnya, 

dapat secara kualitatif atau kuantitatif (a, b, d, e, f, g, dan h). 

0 

 
 
 



 

 

23 Informasi mengenai proyeksi jumlah aliran kas tahun 

berikutnya, dapat secara kualitatif atau kuantitatif (a, b, d, e, g, 

dan h). 

0 

24 Informasi mengenai analisis pesaing, dapat secara kualitatif atau 

kuantitatif (b, d, e, dan h). 

0 

25 Statemen perusahaan atau uraian mengenai pemberian 

kesempatan kerja yang sama; tanpa memandang suku, agama, 

dan ras (b, d, e, dan h). 

0 

26 Uraian mengenai kondisi kesehatan dan keselamatan dalam 

lingkungan kerja (b, d, e, f, dan h). 

0 

27 Uraian mengenai masalah-masalah yang dihadapi perusahaan 

dalam recruitment tenaga kerja dan kebijakan-kebijakan yang 

ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut (b, d, e, dan h). 

0 

28 Uraian mengenai pembagian tanggung jawab fungsional di 

antara dewan komisaris dan direksi (a, d, e, f, dan h). 

0 

29 Ringkasan statistik keuangan yang meliputi rasio-rasio 

rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas untuk 6 tahun atau lebih 

(a, d, e, dan h). 

0 

30 Informasi mengenai nilai tambah; dapat secara kualitatif atau 

kuantitatif (b, d, e, dan h). 

0 

31 Informasi mengenai biaya yang dipisahkan ke dalam komponen 

tetap dan variabel (a, d, e, dan h). 

0 

32 Informasi mengenai tingkat imbal hasil (return) yang diharapkan 

terhadap sebuah proyek yang akan dilaksanakan oleh perusahaan 

(a, d, e, dan h) 

0 

33 Informasi mengenai pihak-pihak yang mencoba memperoleh 

pemilikan substansial terhadap saham perusahaan (c, d, e, dan 

h). 

 

0 

 
 



 

 

Lampiran C. 3 

 

Distribusi Frekuensi Item-item Informasi yang Diungkapkan oleh 

Perusahaan Sampel Tahun 2002 

No Item Informasi Skor 
1 Informasi mengenai produk atau jasa utama yang dihasilkan 

perusahaan (a, d, e, f, g, dan h). 

49 

2 Uraian mengenai dampak inflasi terhadap aktiva perusahaan 

pada masa sekarang dan atau masa yang akan datang (b, d, e, 

dan h). 

49 

3 Uraian mengenai pembagian kebijakan-kebijakan yang ditempuh 

perusahaan untuk menjamin kesinambungan manajemen (a, d, e, 

dan h). 

48 

4 Informasi mengenai jumlah karyawan yang bekerja dalam 

perusahaan (a, b, d, e, g, dan h). 

48 

5 Uraian mengenai kegiatan investasi atau pengeluaran modal 

yang telah dan atau akan dilaksanakan (a, d, e, f, dan h). 

41 

6 Informasi mengenai jumlah kompensasi tahunan yang 

dibayarkan kepada dewan komisaris dan direksi (a, d, e, dan h). 

37 

7 Uraian mengenai jaringan pemasaran barang dan jasa 

perusahaan (a, d, e, f, dan h). 

35 

8 Informasi yang memerinci jumlah yang dibelanjakan untuk 

karyawan, yang dapat meliputi gaji dan upah, tunjangan, dan 

pemotongan (a, d, e, f, dan h). 

25 

9 Laporan yang memuat elemen-elemen rugi laba yang 

diperbandingkan untuk 3 tahun atau lebih (a, d, e, dan h). 

27 

10 Laporan yang memuat elemen-elemen neraca yang 

diperbandingkan untuk 3 tahun atau lebih (a, d, e, dan h). 

27 

11 Informasi mengenai kemungkinan litigasi oleh pihak lain 

terhadap perusahaan di masa yang akan datang (c, d, e, dan h). 

20 



 

 

12 Statemen atau uraian mengenai strategi dan tujuan perusahaan; 

dapat meliputi strategi dan tujuan umum, keuangan, pemasaran, 

dan sosial (a, b, d, e, f, g, dan h). 

25 

13 Uraian mengenai dampak strategi terhadap hasil-hasil pada masa 

sekarang dan atau masa yang akan datang (b, d, e, dan h). 

17 

14 Uraian mengenai program riset dan pengembangan , yang dapat 

meliputi kebijakan, lokasi aktivitas, jumlah karyawan, dan hasil 

yang dicapai (a, b, d, e, f, g, dan h). 

15 

15 Informasi mengenai pesanan-pesanan dari pembeli yang belum 

dipenuhi dan kontrak-kontrak penjualan yang akan direalisasi di 

masa yang akan datang (a, b, d, e, dan h). 

5 

16 Informasi mengenai analisis pangsa pasar, dapat secara kualitatif 

atau kuantitatif (b, d, e, dan h). 

5 

17 Informasi mengenai level fisik output atau pemakaian kapasitas 

yang dicapai oleh perusahaan pada masa sekarang (a, d, e, dan 

h). 

3 

18 Informasi mengenai proyeksi jumlah penjualan tahun 

berikutnya, dapat secara kualitatif atau kuantitatif (a, b, d, e, g, 

dan h). 

3 

19 Uraian mengenai dampak operasi perusahaan terhadap 

lingkungan hidup dan kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk 

memelihara lingkungan (a, b, d, e, dan h). 

1 

20 Informasi mengenai manajemen senior, yang dapat meliputi 

nama, pengalaman dan tanggung jawabnya (b, d, e, f, dan h). 

0 

21 Bagan atau uraian yang menjelaskan pembagian wewenang dan 

tanggung jawab dalam organisasi (a, d, e, dan h). 

0 

22 Informasi mengenai proyeksi jumlah laba tahun berikutnya, 

dapat secara kualitatif atau kuantitatif (a, b, d, e, f, g, dan h). 

0 

 
 
 



 

 

23 Informasi mengenai proyeksi jumlah aliran kas tahun 

berikutnya, dapat secara kualitatif atau kuantitatif (a, b, d, e, g, 

dan h). 

0 

24 Informasi mengenai analisis pesaing, dapat secara kualitatif atau 

kuantitatif (b, d, e, dan h). 

0 

25 Statemen perusahaan atau uraian mengenai pemberian 

kesempatan kerja yang sama; tanpa memandang suku, agama, 

dan ras (b, d, e, dan h). 

0 

26 Uraian mengenai kondisi kesehatan dan keselamatan dalam 

lingkungan kerja (b, d, e, f, dan h). 

0 

27 Uraian mengenai masalah-masalah yang dihadapi perusahaan 

dalam recruitment tenaga kerja dan kebijakan-kebijakan yang 

ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut (b, d, e, dan h). 

0 

28 Uraian mengenai pembagian tanggung jawab fungsional di 

antara dewan komisaris dan direksi (a, d, e, f, dan h). 

0 

29 Ringkasan statistik keuangan yang meliputi rasio-rasio 

rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas untuk 6 tahun atau lebih 

(a, d, e, dan h). 

0 

30 Informasi mengenai nilai tambah; dapat secara kualitatif atau 

kuantitatif (b, d, e, dan h). 

0 

31 Informasi mengenai biaya yang dipisahkan ke dalam komponen 

tetap dan variabel (a, d, e, dan h). 

0 

32 Informasi mengenai tingkat imbal hasil (return) yang diharapkan 

terhadap sebuah proyek yang akan dilaksanakan oleh perusahaan 

(a, d, e, dan h) 

0 

33 Informasi mengenai pihak-pihak yang mencoba memperoleh 

pemilikan substansial terhadap saham perusahaan (c, d, e, dan 

h). 

 

0 

 
 



 

 

Lampiran D 

 

Nama Perusahaan Sampel, dan Rata-rata CEC untuk Laporan Tahunan 

2000, 2001 dan 2002 

   2000 2001 2002 
1 ADES Ades Alfindo Tbk -0.01359 -0.00265 0.00111 
2 ADMG GT Petrochem Industries Tbk -0.01199 -0.00049 -0.00004 
3 ALKA Alakasa Industrindo Tbk -0.01499 -0.00657 -0.00005 
4 AQUA Aqua Golden Missisipi Tbk -0.01287 0.00176 0.00122 
5 ARGO Argo Pantes Tbk 0.00633 0.00511 0.00107 
6 BATI BAT Indonesia -0.01463 -0.01129 0.02478 
7 BRNA Berlina Tbk 0.00680 0.00638 -0.00468 
8 DLTA Delta Jakarta Tbk -0.01458 0.00272 0.02123 
9 DNKS Dankos Laboratories Tbk 0.00629 -0.00066 0.00115 

10 DPNS Duta Pertiwi Nusantara Tbk 0.00688 -0.00189 0.00117 
11 DYNA Dynaplast Tbk 0.00732 0.00636 0.00271 
12 ERTX Eratex Djaya Limited Tbk 0.00551 0.00554 -0.00284 
13 ETWA Eterindo Wahanatama Tbk -0.01191 0.00638 0.00117 
14 GDYR Good Year Ind -0.00648 0.00502 0.02069 
15 GGRM Gudang Garam Tbk -0.01760 0.00294 0.02049 
16 GJTL Gajah Tunggal Tbk -0.01961 -0.00049 0.00134 
17 GRIV Great River Internasional Tbk 0.00539 0.00487 0.00214 
18 HDTX Panasia Indosyntec -0.01285 -0.01473 0.01721 
19 HMSP H.M. Sampoerna Tbk -0.02041 0.00153 0.01163 
20 IMAS Indofood Sukses Makmur Tbk 0.00612 0.00420 0.00256 
21 INDF Indomobil Sukses Int. 0.00641 0.00514 0.00135 
22 INDS Indospring Tbk -0.01213 0.00514 0.00139 
23 INTP Indocement Tunggal Perkasa Tbk 0.00655 0.00588 0.00127 
24 ITMA Itamaraya Gold Industry Tbk -0.00651 0.00464 0.00141 
25 KDSI Kedawung Setia Industrial Tbk -0.01513 0.00548 0.00222 
26 KIAS Keramika Indonesia (KIA) Tbk 0.00690 0.00551 0.00212 
27 KKGI Kurnia Kapuas Utama Tbk -0.00578 0.00379 -0.00263 
28 LMSH Lion Mesh P. Tbk -0.01155 -0.00585 0.00151 
29 MLBI Multi Bintang -0.00193 -0.00054 -0.00241 
30 MYOR Mayora Indah Tbk 0.00629 0.00582 0.00132 
31 MYRX Hanson Industri Utama -0.00315 0.00551 0.00127 
32 MYTX APAC Centertex Corporation Tbk -0.01212 -0.00418 -0.00297 
33 PBRX Pan Brothers Tex Tbk -0.00216 0.00519 -0.00248 
34 POLY Polysindo E.P Tbk -0.01170 -0.00311 0.00240 
35 PRAS Prima Alloy Steel Tbk -0.01217 0.00667 0.00382 



 

 

   2000 2001 2002 
36 PSDN Prasidha Aneka Niaga -0.01427 -0.00599 0.00218 
37 RDTX Roda Vivatex Tbk -0.01482 -0.00339 0.00146 
38 SAIP Surabaya Agung Industry P. Tbk 0.00610 0.00577 0.00260 
39 SCPI Schering Plough Indonesia Tbk 0.00677 -0.00024 0.00055 
40 SHDA Sari Husada 0.00510 0.00555 0.00122 
41 SMAR SMART Tbk 0.00531 0.00534 0.00259 
42 SMCB Semen Cibinong 0.00597 0.00458 0.00254 
43 SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk -0.01446 -0.00605 0.01756 
44 SMSM Selamat Sempurna Tbk 0.00663 0.00552 0.00129 
45 SOBI Sorini Corporation Tbk -0.00740 0.00407 0.01957 
46 SPMA Suparma -0.01546 -0.00364 0.00116 
47 SUBA Suba Indah Tbk 0.00707 0.00531 0.00114 
48 ULTJ Ultra Jaya Milk Tbk -0.01406 0.00380 0.00135 
49 VOKS Voksel Electric tbk -0.00206 0.00547 0.00109 
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