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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan dunia usaha yang pesat dan semakin kompetitif pada era 

globalisasi seperti sekarang ini, menuntut setiap perusahaan dan lembaga keuangan 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya. Peningkatan kinerja merupakan 

usaha agar dapat tetap bertahan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain 

dituntut untuk meningkatkan kinerja usahanya, perusahaan juga dituntut untuk 

menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Hal tersebut dikarenakan 

laporan keuangan sangat membantu para pengguna dalam pengambilan keputusan. 

Informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan haruslah informasi yang 

mempunyai relevansi. Salah satu indikator bahwa suatu informasi akuntansi relevan 

adalah adanya reaksi pemodal pada saat diumumkannya suatu informasi yang dapat 

diamati dari adanya pergerakan harga saham. 

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang bertujuan 

untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambilan keputusan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). Pemakai 

informasi laporan keuangan diantaranya meliputi: investor, karyawan, pemberi 

pinjaman, dan pemasok. Investor berkepentingan dengan laporan keuangan dalam 

kaitannya dengan karyawan menggunakan laporan keuangan dalam kaitannya 

dengan informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan sehingga dapat 
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diketahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, 

manfaat pensiun dan kesempatan kerja. Pemberi pinjaman dan pemasok 

berkepentingan dalam kaitannya dengan informasi tentang kemampuan perusahaan 

dalam membayarkan pinjaman serta bunganya pada waktu yang telah ditetapkan.  

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Harapan 

agar tim manajemen selalu mengambil keputusan yang sejalan dengan peningkatan 

nilai perusahaan seringkali tidak terwujud. Banyak keputusan yang diambil oleh 

manajer yang justru lebih menguntungkan manajer dan mengesampingkan 

kepentingan para pemegang saham sehingga akan muncul teori keagenan. Menurut 

Rahmawati, dkk. (2006) menyatakan bahwa hubungan keagenan sebagai suatu 

kontrak antara manajer selaku agent dengan pemilik sebagai principal perusahaan. 

Teori Keagenan (agency theory) mengimplikasikan adanya asimetri informasi 

antara manajer sebagai agent dan pemilik sebagai principal. Principal memberikan 

kewenangan dan otoritas kepada agent untuk menjalankan perusahaan demi 

kepentingan principal. Manajer selaku agent mengetahui informasi internal lebih 

banyak dibanding dengan principal, sehingga manajer harus memberikan informasi 

mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Informasi yang disampaikan oleh 

manajer terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya karena 

disini terjadi perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemilik. 

Sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai 

kondisi perusahaan baik kepada pemilik maupun investor. Sinyal yang diberikan 

dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan 

keuangan. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai 
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dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang 

tidak simetris atau asimetri informasi (information asymetric).  

Menurut Scott (2000), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu adverse 

selection dan moral hazard. Adverse selection berkaitan dengan ketidakseimbangan 

informasi antara manajer dan user, sehingga fakta yang mungkin dapat 

mempengaruhi keputusan pemegang saham, tidak disampaikan kepada pemegang 

saham. Moral hazard berkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer 

yang tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman, 

sehingga manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham.  

Telah terjadi beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi antara lain Enron, 

Worldcom, Merck dan mayoritas lain di perusahaan Amerika Serikat dan beberapa 

kasus yang terjadi di Indonesia seperti PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk 

juga melibatkan pelaporan keuangan (financial reporting) yang berawal dari 

terdeteksi adanya manipulasi. Bukti-bukti tersebut akan berpengaruh terhadap 

harga saham perusahaan tersebut. Perusahaan-perusahaan yang selama ini 

sahamnya dikenal sebagai saham yang likuiditasnya bagus, tiba tiba jatuh diketahui 

bahwa telah terjadi tindakan manajemen laba di perusahaan itu. Saham Enron 

misalnya, yang pada tahun 2000 harga saham perlembanya sekitar US $ 90.00 

hingga US $100.00, mengalami kemerosotan drastis menjadi kurang dari US $ 1.00 

di akhir tahun 2001. Hal ini terjadi karena adanya asimetri informasi yang 

diakibatkan oleh keinginan perusahaan (agent) untuk melakukan manajemen laba 

(Lasniroha, 2008). 
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Asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan informasi, hal ini muncul 

ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa 

yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Adanya 

asimetri informasi akan mendorong manajer untuk menyajikan informasi yang 

tidak sebenarnya terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran 

kinerja manajer. 

Dari uraian diatas, penelitian ini dilakukan untuk kembali pengaruh kualitas 

laporan keuangan terhadap asimetri informasi. Faktor yang membedakan dengan 

penelitian sebelumnya adalah subjek penelitian dan periodenya. Selain itu, 

penelitian ini mengambil sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Maka, penelitian ini dituangkan dalam judul: 

“PENGARUH KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN TERHADAP 

ASIMETRI INFORMASI” (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010)”. 

 

1.2     Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka dapat diidentifikasikan 

permasalahannya sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh dari kualitas pelaporan keuangan yang 

diproksi dengan relevansi nilai terhadap asimetri informasi? 

2. Apakah terdapat pengaruh dari kualitas pelaporan keuangan yang 

diproksi dengan ketepatwaktuan terhadap asimetri informasi?  

1.3    Maksud dan Tujuan Penelitian  
1.3.1 Maksud Penelitian 
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Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas 

pelaporan keuangan terhadap asimetri informasi pada perusahan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Fokus dari penelitian ini adalah adanya asimetri informasi antara agent dan 

principal:  

“Untuk menguji apakah ada pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap 

asimetri informasi.” 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan dari permasalahan yang telah dirumuskan adalah:  

1. Penulis 

Penelitian ini sangat berguna bagi penulis karena dapat menambah 

pengetahuan, dan dapat memperoleh pemahaman mengenai kualitas 

pelaporan keuangan khususnya.  

2. Bagi Perusahaan 

Perusahaan lebih terbuka dalam penyampaian informasi kepada investor 

mengenai kinerja perusahaan dan mengurangi tindakan-tindakan yang 

dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan, 

seiring dengan terungkapnya beberapa asimetri informasi yang dilakukan 

manajemen  untuk meningkatkan kinerjanya. 

3. Bagi Investor 
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Investor diharapkan dapat lebih teliti dalam mengevaluasi kinerja 

perusahaan, tidaknya hanya sekedar melihat dari annual report yang baik 

atau keuntungan jangka pendek yang kemungkinan dihasilkan dari adanya 

kualitas laporan keuangan, sehingga investor tidak salah dalam 

menempatkan investasinya. 

4. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual bagi 

pengembangan literatur tentang asimetri informasi sehingga dapat 

dijadikan bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya. 

 

1.5    Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini, maka penulis 

akan melakukan penelitian di Pojok Bursa Efek Indonesia Universitas Widyatama 

yang berlokasi di Jl. Cikutra No 204A Bandung. Waktu penelitian ini dimulai pada 

bulan Juli 2012 sampai selesai. 

 

 

 


