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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar belakang 

Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang digunakan 

untuk menilai kinerja perusahaan. Dalam Conceptual Framework for 

Financial Reporting (IASB, 2010) laporan keuangan secara umum 

berfungsi untuk memberikan informasi keuangan tentang entitas pelapor 

yang berguna bagi investor, calon investor, pemberi pinjaman dan kreditur 

lainnya dalam membuat keputusan mengenai penyediaan sumber daya bagi 

entitas perusahaan. Dengan adanya laporan keuangan, investor, calon 

investor, dan pemberi pinjaman dapat menilai prospek perusahaan di masa 

depan. Namun agar perusahaan memberikan informasi yang dapat 

menginterpretasikan dengan tepat, mudah dipahami dan tidak menyesatkan 

para pengguna laporan keuangan maka seharusnya disusun secara 

transparan dan disusun berdasarkan standar yang berlaku. 

Teori agensi Jensen & Meckling (1976) menggambarkan 

perusahaan sebagai kontrak antara agen dan prinsipal. Prinsipal 

digambarkan sebagai pemegang saham sedangkan agen digambarkan 

sebagai manajer. Masalah timbul saat pemegang saham dan manajer 

memiliki tujuan yang berbeda karena agen cenderung bertindak untuk 

kepentingannya sendiri sehingga mengabaikan kepentingan para pemegang 
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saham. Dorongan dalam diri manajer untuk mengejar kepentingan pribadi 

semakin tinggi mengingat adanya perbedaan kepemilikan informasi di 

antara kedua belah pihak.  Kepemilikan informasi yang tidak setara antara 

manajer dan pemegang saham disebut sebagai asimetri informasi. 

Asimetri informasi merupakan kondisi dimana pemegang saham 

tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja pihak manajemen. 

Adanya asimetri informasi dapat merugikan investor dan calon investor 

karena investor tidak mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya 

dan kondisi ini dapat dimanfaatkan manajer untuk kepentingan pribadi 

(Damayanti & Priyadi, 2016). Asimetri informasi dapat memberikan 

kesempatan manajer untuk menampilkan kinerja perusahaan yang baik 

meskipun tidak sesuai dengan kinerja perusahaan yang sesungguhnya. 

Investor yang kurang memiliki informasi yang cukup tentang perusahaan 

mungkin mengambil keputusan investasi yang salah berdasarkan pelaporan 

keuangan yang tidak lengkap tersebut.  

Salah satu dampak asimetri informasi yaitu dorongan dalam diri 

manajer untuk melakukan manajemen laba (Richardson, 1998). Beberapa 

fenomena manajemen laba pernah terjadi di Indonesia salah satunya yaitu 

kasus yang terjadi tahun 2001 pada PT Kimia Farma Tbk. Praktik 

manajemen laba dilakukan oleh akuntan dengan melakukan mark up laba 

hingga 132 miliar padahal sebenarnya PT Kimia Farma Tbk hanya meraup 

untung sebesar 99 miliar pada tahun itu. Bapepam menyebutkan bahwa 

KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti 
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standar yang berlaku tetapi gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Direktur 

produksi menerbitkan dua daftar harga persediaan pada tanggal 1 dan 3 

Februari 2002. Daftar harga persediaan 3 Februari 2002 yang kemudian di 

rekayasa dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi 

Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sehingga ini menimbulkan overstated 

penjualan sebesar 2,7 miliar pada unit Industri Bahan Baku, overstated 

persediaan barang sebesar 23,9 miliar pada unit Logistik Sentral, overstated  

persediaan sebesar 8,1 miliar pada unit pedagan besar farmasi, dan 

overstated  penjualan sebesar 10,7 miliar. Unit-unit tersebut tidak 

disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil terdeteksi oleh KAP yang 

mengaudit (koran.tempo.co, 2003) .  

Pengungkapan informasi perusahaan merupakan salah satu upaya 

untuk mengurangi terjadinya perbedaan persepsi antara manajer dengan 

investor. Dalam PSAK No. 1 dan Keputusan Ketua BAPEPAM dan 

Lembaga Keuangan dalam Peraturan X.K.6 Nomor : Kep-431/BL/2012 

mewajibkan perusahaan go-public untuk mengungkapkan laporan tahunan 

perusahaan. Pengungkapan informasi yang dilakukan dalam laporan 

tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua yakni pengungkapan wajib 

berdasarkan ketentuan (mandatory disclosure) dan pengungkapan yang 

bersifat sukarela (voluntary disclosure). Pengungkapan wajib merupakan 

pengungkapan minimum yang harus dilakukan oleh perusahaan sesuai 

dengan standar yang berlaku. Sedangkan pengungkapan sukarela 

mengungkapkan informasi yang tidak diwajibkan oleh lembaga yang 
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berwenang sehingga perusahaan memiliki kebebasan untuk 

mengungkapkan atau tidak. Pada penelitian ini akan lebih menekankan 

pengungkapan sukarela karena pengungkapan wajib sudah diwajibkan 

sehingga asumsinya perusahaan akan mematuhinya.  

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi terjadinya asimetri informasi. Indriani (2013) 

melaporkan bahwa pengungkapan sukarela berpengaruh negatif terhadap 

asimetri informasi. Damayanti & Priyadi (2016) juga menemukan bahwa 

luas pengungkapan sukarela berpengaruh negatif terhadap tingkat asimetri 

informasi. Berbeda dengan hasil penelitian Indriani (2013) dan Damayanti 

& Priyadi (2016),  hasil penelitian yang dilakukan oleh Sawitri (2016) 

menunjukkan bahwa luas pengungkapan sukarela tidak berpengaruh 

terhadap asimetri informasi. Sementara penelitian Shin & Oh (2017) 

menunjukkan bahwa pengungkapan sukarela berpengaruh positif terhadap 

asimetri informasi sedangkan kualitas akrual berpengaruh negatif terhadap 

asimetri informasi. Penelitian lain yang dilakukan Kusuma (2014) memberi 

bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap asimetri informasi 

dan Asifa (2019) melaporkan bahwa kualitas akrual tidak berpengaruh 

terhadap asimetri informasi.  

Penelitian ini menguji kembali pengaruh kualitas akrual, luas 

pengungkapan sukarela, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap asimetri 

informasi. Penulis menambahkan variabel baru yakni leverage karena 

besarnya tingkat leverage mempengaruhi tingkat informasi yang diberikan 
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perusahaan (Yunita & Haryanto, 2006). Leverage merupakan proporsi total 

hutang dibandingkan dengan total aktiva, proksi ini untuk mengukur sejauh 

mana perusahaan dibiayai oleh hutang. Perusahaan yang memiliki rasio 

leverage yang tinggi dan terancam tidak dapat memenuhi kewajibannya 

diduga melakukan manajemen laba dengan membuat kebijakan 

meningkatkan pendapatan maupun laba (Mahawyahrti & Budiasih, 2016). 

Sehingga saat leverage tinggi, perusahaan juga enggan mengungkapkan 

informasi tersebut agar seolah-olah kondisi perusahaan baik.  

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka judul penelitian ini 

adalah “Pengaruh Kualitas Akrual, Luas Pengungkapan Sukarela, 

Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Asimetri Informasi” 

  

1.2.Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah kualitas akrual berpengaruh negatif terhadap asimetri 

informasi? 

2. Apakah luas pengungkapan sukarela berpengaruh negatif asimetri 

informasi? 

3. Apakah leverage  berpengaruh positif terhadap asimetri informasi? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap asimetri 

informasi? 
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1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui pengaruh kualitas akrual terhadap asimetri 

informasi. 

2. Mengetahui pengaruh luas pengungkapan sukarela terhadap 

asimetri informasi. 

3. Mengetahui pengaruh leverage terhadap asimetri informasi. 

4. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap asimetri 

informasi. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan referensi 

bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa.  

2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen 

perusahaan dalam mengambil kebijakan dan mencegah 

terjadinya tindakan kecurangan dalam pembuatan laporan 

keuangan. 
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3. Bagi pengguna laporan keuangan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit gambaran 

tentang asimetri informasi yang terjadi dalam pelaporan 

keuangan bagi investor dan pengguna laporan keuangan lainnya. 

1.4.Kerangka Penelitian 

Kualitas akrual yang rendah menyebabkan kurang berkualitasnya 

laba yang dilaporkan perusahaan. Sehingga informasi laba yang berikan 

perusahaan tidak dapat merealisasikan laba dengan tepat, dengan demikian 

dapat menyebabkan terjadinya asimetri informasi. Diduga terdapat 

hubungan negatif antara kualitas akrual dan asimetri informasi.  

Laporan keuangan yang tidak memberikan tingkat pengungkapan 

yang cukup memadai dapat berisiko bagi para pengguna laporan keuangan. 

Dengan adanya pengungkapan sukarela dapat memberikan sinyal bagi para 

pengguna laporan keuangan sehingga mengurangi konflik kepentingan 

antara manajer dan pemegang saham. Diduga terdapat hubungan negatif 

antara luas pengungkapan sukarela dan asimetri informasi. 

Perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi cenderung 

menutupinya dengan salah satu cara yakni manajemen laba. Dimana 

perusahaan tidak mengungkapkan informasi yang sesungguhnya dan dapat 

meningkatkan terjadinya asimetri informasi. Diduga terdapat hubungan 

positif antara leverage dan asimetri informasi. 

Perusahaan kecil cenderung memiliki sistem informasi pelaporan 

yang terbatas, sehingga mengungkapkan informasi lebih sedikit 
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dibandingkan dengan perusahaan besar. Diduga terdapat hubungan negatif 

antara ukuran perusahaan dan asimetri informasi. 

Dari uraian di atas, berikut merupakan skema yang menggambarkan 

hubungan antar variabel :  

Gambar 1.4 Kerangka Penelitian 
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