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ABSTRACT 

This study aims to discuss the determinants of the quality of financial statements 

and their effects on information asymmetry in manufacturing companies listed on 

the Indonesia Stock Exchange period 2013-2015. The determinants are firm size, 

firm age, ownership structure, and market concentration. The quality of financial 

statements measured by one of the market-based attributes is conservatism. This 

study uses two stages of testing, are: (1) examine the influence of determinants of 

the quality of financial statements, and (2) examine the effect of the quality of 

financial statements on information asymmetry. The analysis of determinants 

shows that firm size, firm age, ownership structure, and market concentration 

each have an influence on the quality of financial statements as well as 

simultaneously. The second stage test results in the quality of the financial 

statements affecting the information asymmetry. 

Keywords: Company Size, Age of Company, Ownership Structure, Market 

Concentration, Quality of Financial Statement, Information 

Asymmetry. 
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PENDAHULUAN 

Laporan keuangan merupakan bukti identik yang dikeluarkan perusahaan 

untuk menyampaikan informasi mengenai kinerjalitas perusahaan dalam waktu 

tertentu. Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No.1, terdapat dua 

tujuan pelaporan keuangan, yaitu: pertama, memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi para insvestor potensial, kreditor, dan pemakaian lainnya untuk 

membuat keputusan insvestasi, kredit, dan keputusan serupa lainnya. Kedua, 

memberikan informasi tentang prospek atau kas untuk membantu insvestor dan 

kreditur dalam menilai prospek arus kas bersih perusahaan.  

Banyaknya pihak yang berkepentingan dalam menggunakan laporan 

keuangan mengharuskan perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang 

berkualitas. Pada prinsipnya kualitas laporan keuangan dapat dilihat melalui dua 

sudut pandang. Pandangan pertama menyatakan bahwa kualitas pelaporan 

keuangan berhubungan dengan kinerja keseluruhan perusahaan yang 

tergambarkan dalam laba perusahaan. Pandangan ini menyatakan laba yang 

berkualitas tinggi terrefleksi pada laba yang dapat berkesinambungan 

(sustainable) untuk suatu perioda yang lama. Pandangan kedua menyatakan 

kualitas pelaporan keuangan berkaitan dengan kinerja pasar modal yang 

diwujudkan dalam bentuk imbalan, sehingga hubungan yang semakin kuat antara 

laba perusahaan dengan imbalan menunjukkan informasi pelaporan keuangan 

yang tinggi (Ayres, 1994 dalam Fanani, 2008).  

Adapun penelitian mengenai kualitas laporan keuangan dapat dilakukan 

dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama berkaitan dengan faktor-faktor 
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internal perusahaan yang terkait dengan faktor inheren atau faktor intrinsik yang 

melekat di perusahaan itu sendiri, yang di berbagai penelitian memberikan istilah 

dengan faktor spesifik atau karakteristik perusahaan (firm spesifics or firm 

characteristics). Pendekatan kedua berkaitan dengan faktor eksternal yang 

merupakan respons pemakai informasi pelaporan keuangan, yaitu sejauh mana 

informasi pelaporan keuangan direspon oleh para pemakai laporan keuangan 

(Zaenal, Ningsih, & Hamidah, 2009). 

Informasi keuangan perusahaan berupa laporan keuangan memberikan 

konsekuensi ekonomis berupa asimetri informasi bagi penggunanya. Masalah 

keagenan muncul ketika manajer sebagai agen memiliki informasi lebih rinci 

mengenai perusahaan dibandingkan dengan investor/pemegang saham yang 

berperan sebagai prinsipal, yang menyebabkan terjadinya ketimpangan informasi 

antara keduanya atau yang biasa disebut sebagai asimetri informasi. Agar tidak 

terjadi atau meminimalisir asimetri informasi perusahaan biasanya memberikan 

sinyal melalui laporan keuangan sebagai penyampaian informasi kepada pihak 

eksternal. 

Kualitas pelaporan keuangan yang baik akan mengurangi resiko 

terjadinya ketidak sempurnaan informasi di kalangan pengguna laporan keuangan 

atau asimetri informasi (Copeland & Galai, 1983). Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Copeland dan Galai (1983) dikatakan bahwa ketika kualitas 

informasi akuntansi mengalami peningkatan, maka asimetri informasi akan 

mengalami penurunan.  
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KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Hubungan kualitas laporan keuangan dengan asimetri informasi dapat 

dijelaskan dengan teori keagenan. Asimetri informasi muncul dikarenakan 

manajer sebagai agen memiliki informasi yang lebih banyak dan akurat  mengenai 

perusahaan dibandingkan dengan pengguna laporan keuangan lainnya. Hal ini 

dapat mendorong agen untuk berbuat tidak jujur atau memanipulasi laporan 

keuangan demi kepentingan dirinya sendiri atau golongan. Kondisi seperti ini 

dapat kemudian menurunkan kualitas pelaporan keuangan dan menimbulkan 

masalah moral yang akan menimbulkan asimetri informasi karena tidak 

sempurnanya informasi yang didapat para pemangku kepentingan (Cahyo, 2014). 

Teori sinyal dalam Mulatsih, dkk. (2009) mengasumsikan bahwa 

manajemen mempunyai informasi yang akurat tentang nilai perusahaan yang tidak 

diketahui oleh investor luar, dan apabila semua informasi-informasi yang 

diketahui manajemen tidak disampaikan ke publik, maka saat manajemen 

menyampaikannya, informasi tersebut akan dianggap sebagai suatu sinyal dan 

akan membuat pasar bereaksi. Perusahaan memberikan sinyal kepada pihak luar 

yang dapat berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan dapat 

mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan pada masa yang akan 

datang (Nuswandari, 2009). 

Kualitas Laporan Keuangan 

Kualitas laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai 

laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan 

dipertanggungjawabkan oleh suatu entitas pelaporan (Fanani, 2008). Suatu 
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laporan keuangan itu berkualitas dan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna 

apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat 

dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan (Fajri, 2013). 

Kualitas laporan keuangan dapat diukur salah satunya menggunakan 

konservatisme. Konservatisme dikenal sebagai sebuah prinsip kehati-hatian, 

dimana perusahaan lebih berhati-hati dalam membuat pelaporan keuangan. 

Konservatisme adalah kemampuan untuk memverifikasikan perbedaan yang 

diperlukan agar bisa membuktikan apakah yang didapatkan adalah laba atau rugi 

(Indriani & Khoiriyah, 2010). Agustina, dkk (2015) menjelaskan bahwa 

konservatisme sering dikatakan sebagai prinsip yang pesimis dikarenakan 

pendapatan diakui belakangan daripada beban, namun ada juga yang mengatakan 

konservatisme sebagai prinsip yang membantu perusahaan agar tidak terlalu 

optimis dan mengantisipasi ketidakpastian. Pelaporan yang didasari kehati-hatian 

akan memberikan manfaat yang terbaik untuk semua pemakai laporan keuangan 

(Indriani & Khoiriyah, 2010). 

Menurut Fanani dkk (2009), salah satu faktor-faktor penentu yang 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan terkait dengan faktor-faktor internal 

yang berada di perusahaan itu sendiri. Adapun faktor-faktor penentu kualitas 

laporan keuangan tersebut yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: 

ukuran perusahaan, umur perusahaan, struktur kepemilikan, dan konsentrasi pasar. 

Asimetri Informasi 

Laporan keuangan dibuat oleh manajemen perusahaan yang dalam hal ini 

mengetahui informasi yang lebih detail mengenai perusahaan dan digunakan oleh 
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para pemangku kepentingan perusahaan lainnya atau pihak eksternal sebagai 

pihak yang memiliki akses informasi yang lebih sedikit. Perbedaan perolehan 

informasi inilah yang menyebabkan terjadinya asimetri informasi. 

Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki 

akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar 

perusahaan (Apriliani, 2012). Asimetri Informasi yaitu kondisi di mana ada 

ketidak seimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai 

penyedia informasi dengan pihak pemegang saham dan stakeholder pada 

umumnya sebagai pengguna informasi (user) (Fanani, 2008). 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Kerangka pemikiran konseptual dalam penelitian ini terbagi atas dua 

tahap yang ditunjukkan pada gambar berikut: 
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PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Ukuran perusahaan dipandang sebagai faktor statis dalam mempengaruhi 

kualitas laporan keuangan. Perusahaan yang besar akan memiliki kestabilan dan 

operasi yang dapat diprediksi lebih baik, yang dapat menyebabkan kesalahan 

estimasi yang ditimbulkan kecil (Zaenal, Ningsih, & Hamidah, 2009). Jika dilihat 

dari pengukuran besar kecilnya perusahaan yang dalam hal ini menggunakan total 

aktiva sebagai alat ukur, maka semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan maka semakin besar pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan 

(Fajri, 2013). Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak informasi 

yang akan diungkapkannya serta semakin detail pula hal-hal yang akan 

diungkapkan karena perusahaan besar dianggap mampu untuk menyediakan 

informasi tersebut (Prayoga & Almilia, 2013). Semakin banyak informasi yang 

disampaikan maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan di kalangan 

pemakainya. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian 

ini adalah, 

H1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-

2015. 

2. Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Umur perusahaan menggambarkan seberapa lama perusahaan tersebut 

telah berdiri. Semakin lama suatu perusahaan beroperasi maka semakin baik pula 

laporan keuangan yang dihasilkan. Penelitian Fanani (2009) menunjukkan bahwa 
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umur perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, yang 

berarti semakin lama umur perusahaan maka semakin baik kualitas laporan 

keuangan yang dihasilkan dan semakin meminimalisir kesalahan-kesalahan 

estimasi yang dilakukan oleh perusahaan. Beradasarkan hal tersebut, maka 

hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah,  

H2 : Umur Perusahaan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-

2015. 

3. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Struktur kepemilikan perusahaan dinilai berdasarkan pada seberapa besar 

jumlah kepemilikan saham di suatu perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki 

oleh seseorang secara individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun 

manajerial perusahaan tersebut (Maharani & Budiasih, 2016). Tekanan dari pasar 

modal menyebabkan perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi akan 

memilih metode akuntansi yang menurunkan kualitas pelaporan keuangan, yang 

sebenarnya tidak mencerminkan keadaan ekonomi dari perusahaan yang 

bersangkutan (Zaenal, Ningsih, & Hamidah, 2009). Hal ini dikarenakan 

kurangnya pengawasan dari pihak eksternal (intsitusional) yang memiliki 

wewenang/kekuasaan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pihak internalnya 

(manajerial). Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini 

adalah, 
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H3 : Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-

2015. 

4. Pengaruh Konsentrasi Pasar Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Konsentrasi dapat diartikan dengan seberapa luas segmentasi atau 

cakupan pangsa pasar suatu perusahaan. Semakin besar pangsa pasar yang 

dikuasai oleh perusahaan-perusahaan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 

industri tersebut mempunyai tingkat konsentrasi yang tinggi (Fajri, 2013). 

Konsentrasi pasar berhubungan positif dengan kualitas pelaporan keuangan 

karena perusahaan dengan konsentrasi industri tinggi cenderung untuk memilih 

kebijakan akuntansi yang menurun di masa yang akan datang (Nuswantara, 2004 

dalam Fanani, dkk, 2009). Jika segmen pasar perusahaan besar sehingga 

perusahaan mempunyai posisi kuat dalam kompetisi, perusahaan akan 

memberikan sinyal tentang masa depan perusahaan yang lebih baik (Zaenal, 

Ningsih, & Hamidah, 2009). Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis keempat 

dalam penelitian ini adalah, 

H4 : Konsentrasi Pasar berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-

2015. 
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5. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Struktur 

Kepemilikan Dan Konsentrasi Pasar Secara Simultan Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

H5 : Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Struktur Kepemilikan dan 

Konsentrasi Pasar secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2015. 

6. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Asimetri Informasi 

Kualitas pelaporan keuangan yang baik akan mengurangi resiko 

terjadinya ketidak sempurnaan informasi di kalangan pengguna laporan keuangan 

atau asimetri informasi (Copeland & Galai, 1983). Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Copeland dan Galai (1983) dikatakan bahwa ketika kualitas 

informasi akuntansi mengalami peningkatan, maka asimetri informasi akan 

mengalami penurunan. Hasil penelitian oleh Setiany dan Wulandari (2015) juga 

membuktikan bahwa kualitas pelaporan keuangan memiliki hubungan negatif dan 

signifikan dengan asimetri informasi. Dari kedua penelitian tersebut, maka 

diharapkan dengan adanya kualitas laporan keuangan yang baik akan mengurangi 

tingkat asimetri informasi pada perusahaan. Maka dari itu, hipotesis keenam 

dalam penelitian ini adalah: 

H6 : Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh siginifikan terhadap Asimetri 

Informasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2015. 
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Hipotesis 

H1 :  Diduga Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2015. 

H2 :  Diduga Umur Perusahaan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2015. 

H3 :  Diduga Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2015. 

H4 :  Diduga Konsentrasi Pasar berpengaruh terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2015. 

H5 :  Diduga Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Struktur Kepemilikan dan 

Konsentrasi Pasar secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2015. 

H6 :  Diduga Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh siginifikan terhadap 

Asimetri Informasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2015. 
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𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑡𝑜 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
Harga Pasar per Saham 

Nilai Buku per Saham
 

Nilai Buku per Saham =  
Total Ekuitas 

Jumlah Saham Beredar
 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang datanya dapat diolah 

dengan staktistika menggunakan aplikasi SPSS. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Data yang digunakan adalah data 

sekunder yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan yang telah 

dipublikasi dalam situs Bursa Efek Indonesia (BEI), www.idx.com. 

Operasional Variabel 

Didalam penelitian ini terdapat dua variabel terikat yaitu Kualitas laporan 

Keuangan dan Asimetri Informasi. 

1. Kualitas Laporan Keuangan 

Kualitas laporan keuangan dalam hal ini diukur melalui salah satu atribut 

kualitas laporan keuangan berbasis pasar, yaitu konservatisme. Variabel 

konservatisme diukur menggunakan market to book ratio. Zhe Wang dalam 

Agustina, Rice, & Stephen (2015).  
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Ukuran Perusahaan = Total Assetjt 

2. Asimetri Informasi 

Pengukuran asimetri informasi dilakukan dengan menggunakan metode 

relative bid-ask spread. Dalam menghitung besarnya bid-ask spread (sebagai 

proksi asimetri informasi) dalam penelitian ini menggunakan model yang dipakai  

Veronica & Bachtiar (2004)  yaitu: 

 

 

 

Keterangan :  

SPREADi,t = Relative bid-ask spread perusahaan i pada periode t 

Aski,t   = Rata-rata harga ask saham perusahaan i yang terjadi pada 

periode t 

Bidi,t   = Rata-rata harga bid saham perusahaan i yang terjadi pada 

periode t 

Didalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (independen), yaitu: 

1. Ukuran Perusahaan 

Ukuran Perusahaan menggambarkan skala besarnya perusahaan. Ukuran 

perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan total aktiva/aset 

perusahaan.  

 

 

 

 

 

 

SPREADi,t = (aski,t-bidi,t) / {(aski,t + bidi,t) / 2} x 100 
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Struktur Kepemilikan =
Jumlah Saham Pihak Manajemen

Total Saham
 

Konsentrasi Pasar =
Penjualan

Total Penjualan Industri
 

Umur Perusahaan = Tahun Observasi (2015) - Tahun Berdiri 

2. Umur Perusahaan 

Umur perusahaan dapat dilihat dari seberapa lama perusahaan tersebut 

telah berdiri. Pada penelitian ini pengukuran yang digunakan dengan melihat 

selisih dari tahun observasi dan tahun berdirinya perusahaan. 

 

 

 

3. Struktur Kepemilikan 

Struktur Kepemilikan memiliki dua kategori. Pertama, kepemilikan 

manajerial dan kedua, kepemilikan institusional. Dalam penelitian ini digunakan 

pengukuran kepemilikan manajerial yaitu dengan membandingkan jumlah saham 

yang dimiliki pihak manjemen (komisaris dan direktur) dengan total saham.  

 

 

 

4. Konsentrasi Pasar 

Konsentrasi Pasar dapat dilihat dari posisi relatif perusahaan dalam 

penyediaan barang-barang. Nuswantara (2004):  
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Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Metode pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik purposive sampling yakni 

metode penetapan responden untuk dijadikan sampel berdasarkan pada kriteria-

kriteria tertentu. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dengan periode 

pelaporan keuangan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

berturut-turut selama periode penelitian 2013-2015. 

2. Perusahaan manufaktur yang menggunakan mata uang rupiah (Rp) dalam 

pelaporan keuangannya.  

3. Perusahaan manufaktur yang memiliki nilai bid dan ask dalam data transaksi 

hariannya secara berturut-turut selama periode penelitian 2013-2015. 

4. Perusahaan manufaktur yang memuat informasi mengenai kepemilikan saham 

manajerial (komisaris dan direksi) perusahaan berturut-turut selama periode 

penelitian 2013-2015. 

Metode Analisis Data 

Tahap pertama dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

berganda untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor –faktor penentu kualitas 

laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Model regresi berganda 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Kualitas Laporan 

Keuangan i,t 

= β0 + β1 SIZEi,t + β2 AGEi,t + β3 SKi,t + β4 

KPi,t + ɛi,t 

Keterangan:   

Kualitas Laporan 

Keuangan i,t 

= Total skor Kualitas laporan keuangan 

perusahaan “i” pada tahun “t” 

β0 = Konstanta 

β1, β2, β3, β4 = Koefisien regresi 

SIZEi,t = Ukuran perusahaan “i” pada tahun “t” 

AGEi,t = Umur perusahaan “i” pada tahun “t” 

SKi,t = Struktur kepemilikan “i” pada tahun “t” 

KPi,t = Konsentrasi Pasar “i” pada tahun “t” 

ɛi,t 
= Error (kesalahan penganggu) 

Tahap kedua dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap asimetri 

informasi. Model regresi linier yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Spreadi,t = β0 + β1 Kualitas Laporan Keuangani,t + ɛi,t 

Keterangan:   

Spreadi,t = Relative Bid-ask spread perusahaan “i” pada 

tahun “t” 

β0 = Konstanta 

β1 = Koefisien regresi 
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Kualitas Laporan 

Keuangani,t 

= Kualitas laporan keuangan perusahaan “i” pada 

tahun “t” 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 yang berjumlah 143 

perusahaan. Pengamatan yaitu berjumlah 21 perusahaan per tahun dengan total 63 

data selama periode penelitian. 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas pada tahap pertama maupun tahap kedua dalam 

penelitian ini menggunakan uji statistik one-sample kolmogrorov-smirnov test 

(uji K-S). Hasil uji normalitas terhadap penelitian tahap I ditampilkan pada 

tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa Asymp.Sig. (2-tailed) < 0,05 yakni 

sebesar 0,019. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa data penelitian tahap I 

dengan empat variabel independen dan kualitas laporan keuangan sebagai 

variabel dependen ini tidak berdistribusi secara normal. Untuk mengatasi 

msalah tersebut maka perlu dilakukan outlier data. Untuk mengetahui data 

outlier dilakukan dengan pengujian Boxploot (Box and Whisker display). 

Pada pengujian Boxploot (Box and Whisker display) peneliti menemukan 13 

data yang memiliki nilai ekstrim. Setelah menghilangkan data outlier, maka 

hasil uji normalitas tahap I dan tahap II menunjukkan bahwa keseluruhan data 

terdistribusi secara normal dengan nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,300 
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pada tahap I dan nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,288 pada tahap II lebih 

besar dari nilai α=0,05.  

2. Uji Multikolonieritas 

Model regresi yang baik yakni apabila tidak terjadi multikolonieritas yaitu 

nilai tolerance > 0,10 dan inflation factor (VIF) < 10.  

Hasil Uji Multikolonieritas Tahap I 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolera

nce 

VIF 

1 

(Constant) -2,069 1,235  -1,675 ,101   

Ukuran 

Perusahaan 

6,287E-013 ,000 ,700 4,149 ,000 ,470 2,126 

Umur 

Perusahaan 

,068 ,028 ,311 2,378 ,022 ,781 1,281 

Struktur 

Kepemilika

n 

8,110 3,122 ,400 2,597 ,013 ,566 1,767 

Konsentrasi 

Pasar 

-5,847 1,941 -,532 -3,012 ,004 ,429 2,332 

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017 

Nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 dari masing-masing variabel 

independen menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari ukuran 

perusahaan, umur perusahaan, struktur kepemilikan, dan konsentrasi pasar 

adalah bebas dari masalah multikolonieritas dan layak untuk digunakan 

sebagai variabel prediktor. Sedangkan pada penelitian tahap II hanya 

memiliki satu variabel independen yakni kualitas laporan keuangan, sehingga 

uji multikolonieritas tidak diperlukan.  
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3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji spearmen’s rho 

yaitu mengkorelasikan nilai residual (unstandardize residual) dengan masing-

masing variabel independen. Model regresi yang baik apabila nilai signifikan 

pada unstandardize residual lebih tinggi dari nilai α=0,05. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa model regresi terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel uji heteroskedastisitas tahap I dan tahap 

II diketahui bahwa secara keseluruhan variabel-variabel independen memiliki 

nilai Sig. (2-tailed) > 0,05. Jadi, ukuran perusahaan, umur perusahaan, struktur 

kepemilikan, dan konsentrasi pasar pada penelitian tahap I serta kualitas 

laporan keuangan pada penelitian tahap II tidak mengandung 

heteroskedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Metode pengujian menggunakan Run test. Model regresi dikatakan bebas dari 

autokorelasi apabila nilai asymp. sig. (2-tailed) > 0,05. Hasil uji autokorelasi 

model penelitian tahap I menghasilkan nilai test adalah 0,0000000 dengan 

nilai asymp. sig. (2-tailed) sebesar 0,285 lebih tinggi dari nilai α=0,05. Hasil 

uji autokorelasi model penelitian tahap kedua menghasilkan nilai test adalah 

0,0000000 dengan nilai asymp. sig. (2-tailed) sebesar 0,233 lebih tinggi dari 

nilai α=0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model penelitian tahap 

pertama dan kedua tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual. 
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Analisis Model Regresi dan Koefisien Determinasi 

1. Analisis Regresi Tahap I 

Hasil Persamaan Regresi Tahap I 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -2,069 1,235  -1,675 ,101 

Ukuran Perusahaan 6,287E-013 ,000 ,700 4,149 ,000 

Umur Perusahaan ,068 ,028 ,311 2,378 ,022 

Struktur Kepemilikan 8,110 3,122 ,400 2,597 ,013 

Konsentrasi Pasar -5,847 1,941 -,532 -3,012 ,004 

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017 

Kualitas laporan 

Keuangan i,t 

= -2,069 + 6,287E-013SIZEi,t + 0,068AGEi,t + 

8,110SKi,t – 5,847KPi,t + ɛi,t 

 

2. Analisis Regresi Tahap II 

Hasil Persamaan Regresi Tahap II 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3,184 ,270  11,796 ,000 

Kualitas Laporan 

Keuangan 

-,506 ,126 -,502 -4,018 ,000 

a. Dependent Variable: Asimetri Informasi 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017 

Spreadi,t = 3,184  –  0,506 Kualitas Laporan Keuangani,t  +  ɛi,t 
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3. Koefisien Determinasi 

Uji Koefisien Determinasi Tahap I 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,630
a
 ,397 ,344 1,255565520 

a. Predictors: (Constant), Konsentrasi Pasar, Umur Perusahaan, 

Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan 

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 

         Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square 

(Adjusted R
2
) adalah sebesar 0,344. Hal ini menunjukkan bahwa pada model 

penelitian tahap I ini variabel independen yaitu ukuran perusahaan, umur 

perusahaan, struktur kepemilikan, dan konsentrasi pasar mampu menjelaskan 

variabel dependen yakni kualitas laporan keuangan sebesar 34,4%.  Sedangkan 

65,6% ditentukan oleh faktor lain diluar model regresi yang tidak terdekteksi 

dalam penelitian ini. 

Uji Koefisien Determinasi Tahap II 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,502
a
 ,252 ,236 1,366971874 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Laporan Keuangan 

b. Dependent Variable: Asimetri Informasi 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017 

Nilai R Square (R
2
) dalam tabel di atas sebesar 0,252 yang menunjukkan 

bahwa kemampuan kualitas laporan keuangan sebagai variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependennya yaitu asimetri informasi hanya sebesar 25,2%.  
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4. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F) 

Nilai signifikansi dibawah 0,05 (≤ 0,05) maka dapat dikatakan model 

memiliki pengaruh secara simultan. 

Hasil Uji Statistik F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 46,778 4 11,695 7,418 ,000
b
 

Residual 70,940 45 1,576   

Total 117,718 49    

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 

b. Predictors: (Constant), Konsentrasi Pasar, Umur Perusahaan, Struktur Kepemilikan, Ukuran 

Perusahaan 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat nilai signifikansi sebesar 

0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sig. < 0,05. F hitung pada tabel di atas 

menunjukkan nilai sebesar 7,418 lebih besar dari F tabel sebesar 2,81. Dapat 

disimpulkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, struktur kepemilikan, 

dan konsentrasi pasar secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2015. 

Hipotesis kelima diterima. 

PEMBAHASAN  

Hipotesis pada model penelitian tahap I mengenai faktor-faktor penentu 

yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2013-2015 terdiri dari 

hipotesis pertama, hipotesis kedua, hipotesis ketiga, hipotesis keempat, dan secara 

simultan pada hipotesis kelima. Sedangkan pada model penelitian tahap II 
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mengenai pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap asimetri informasi pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

tahun 2013-2015 adalah hipotesis keenam dalam penelitian ini. Adapun 

pembahasan dari setiap hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Berdasarkan analisis 

statistik yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa hipotesis pertama diterima. 

Keputusan ini menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan.  

Ukuran perusahaan yang dilihat melalui total aset perusahaan 

mengindikasikan bahwa perusahaan yang besar dianggap memiliki biaya yang 

besar sehingga mampu menyediakan informasi yang lebih detail dalam pelaporan 

keuangannya. Kelengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

membuat laporan keuangan tersebut mudah dipahami, relevan, andal, dapat 

dipercaya, dan dapat diperbandingkan sehingga laporan yang disajikan memiliki 

kualitas yang baik.  

Semakin besar ukuran perusahaan menunjukkan perusahaan memiliki 

kestabilan serta operasi yang diprediksi lebih baik, sehingga kesalahan-kesalahan 

yang ditimbulkan dalam pelaporan keuangan relatif lebih kecil atau lebih sedikit. 

Laporan yang bebas dari kesalahan akan membuat laporan yang dihasilkan 
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berkualitas. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin baik pula kualitas 

laporan keuangan yang dihasilkan. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Zaenal, Ningsih, dan Hamidah (2009), dan Fajri (2013) yang memperoleh hasil 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.  

Umur Perusahaan Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah umur perusahaan 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Berdasarkan hasil 

analisis statistik yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa hipotesis kedua 

diterima. Keputusan ini menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan. 

Pada tabel uji di atas umur perusahaan menunjukkan pengaruh positif 

terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa perusahaan 

yang telah berdiri sejak lama diprediksi mampu menghasilkan laporan keuangan 

dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang baru 

berdiri. Perusahaan yang memiliki umur yang relatif lebih menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut sudah memiliki jam kerja yang banyak sehingga lebih baik 

dalam mengumpulkan, memproses dan menghasilkan informasi yang akan 

disampaikan dalam laporan keuangan. Semakin lama umur perusahaan semakin 

banyak laporan keuangan maupun informasi yang telah dipublikasikan perusahaan 

sehingga laporan keuangan maupun informasi tersebut dapat diperbandingkan 

oleh pihak internal perusahaan guna membuat laporan keuangan yang lebih baik 
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dan memiliki kualitas yang baik pula, serta banyaknya laporan keuangan dan 

informasi yang telah dipublikasikan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam menetapkan dan memantapkan keputusan yang akan 

diberikan serta menilai kualitas laporan yang telah disampaikan oleh perusahaan. 

Struktur Kepemilikan Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Berdasarkan hasil 

analisis statistik yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa hipotesis ketiga 

diterima. Keputusan ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan.  

Struktur kepemilikan yang diproksikan melalui perbandingan antara 

kepemilikan manajerial terhadap total saham perusahaan menunjukkan bahwa 

perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi lebih mampu 

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini dikarenakan perusahaan 

dengan kepemilikan manajerial yang tinggi lebih baik dalam membuat laporan 

keuangan karena manajer tidak berada di bawah tekanan pihak eksternal yang 

menginginkan laporan perusahaan yang disajikan selalu baik, sehingga 

mengurangi perilaku-perilaku menyimpang dari manajerial demi memuaskan 

keinginan prinsipal yang dalam hal ini pihak eksternal atau pemilik saham 

institusional. Dan kepemilikan manajerial yang tinggi mengharuskan manajer 

untuk turut terlibat dalam menanggung baik buruknya keputusan pemegang 

saham yang berdampak pada baik buruknya pelaporan keuangan yang dibuat. 
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Hasil penelitian ini tidak mendukung temuan penelitian sebelumnya, 

yaitu Fajri (2013) yang memiliki hasil bahwa struktur kepemilikan tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, akan tetapi mendukung temuan 

Cohen (2003, 2006). 

Konsentrasi Pasar Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah konsentrasi pasar 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Berdasarkan hasil 

analisis statistik yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa hipotesis keempat 

diterima. Keputusan ini menunjukkan bahwa konsentrasi pasar berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan. 

Dengan adanya tingkat persaingan di pasar, perusahaan akan selalu 

menyiapkan strategi atau mencari cara untuk mempertahankan eksistensinya demi 

memperoleh keuntungan yang maksimum. Semakin tinggi tingkat kosenstrasi 

pasar suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin 

berkuasa di kalangan industrinya. Perusahaan dengan tingkat konsentrasi pasar 

yang tinggi akan cenderung memiliki ego untuk selalu bertahan pada posisinya 

karena image ini dipandang baik bagi masyarakat khususnya para investor atau 

pihak eksternal lainnya dan menguntungkan bagi perusahaan. Untuk 

mempertahankan hal tersebut, perusahaan akan selalu berusaha menyajikan 

laporan yang baik mengenai kondisi perusahaan kepada pihak prinsipal. 

Hal ini betentangan dengan teori yang dikemukakan oleh Nuswantara 

(2004) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan konsentrasi industri tinggi 
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cenderung untuk memilih kebijakan akuntansi yang menurun di masa yang akan 

datang (Zaenal, Ningsih, & Hamidah, 2009). Karena berdasarkan hasil penelitian 

yang diperoleh, perusahaan dengan tingkat konsentrasi pasar yang tinggi, demi 

mempertahankan posisinya cenderung akan selalu memberikan sinyal berupa 

laporan keuangan yang terlihat baik bagi pihak prinsipal sehingga akan 

menggunakan metode atau kebijakan akuntansi yang fluktuatif dalam pelaporan 

keuangannya. Artinya semakin tinggi tingkat konsentrasi pasar suatu perusahaan 

maka akan menurunkan kualitas laporan keuangannya.  

Kualitas Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Asimetri Informasi 

Hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan 

berpengaruh terhadap asimetri informasi pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Berdasarkan hasil analisis 

statistik yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa hipotesis keenam diterima. 

Keputusan ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh 

terhadap asimetri informasi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fanani 

(2009) bahwa apabila laporan keuangan berkualitas, maka ketimpangan informasi 

antara pihak manajemen selaku penyedia laporan keuangan dan pihak prinsipal 

selaku pengguna laporan keuangan akan menurun. Hasil yang sama juga 

diperoleh Setiany dan Wulandari (2015) bahwa peningkatan kualitas laporan 

keuangan akan menurunkan tingkat asimetri informasi. Kualitas laporan keuangan 

semakin meningkat apabila dalam laporan tersebut memuat informasi lengkap 

mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan secara jelas, akurat, transparan, 
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bebas dari kesalahan yang bersifat material, serta dapat dipertanggungjawabkan. 

Maka laporan keuangan dibuat berkualitas agar dapat menekan asimetri informasi 

yang terjadi dikalangan penggunanya. Hal ini dikarenakan prinsipal menggunakan 

laporan keuangan sebagai informasi untuk membuat keputusan. 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menguji faktor-faktor penentu yang mempengaruhi kualitas 

laporan keuangan dan pengaruhnya terhadap asimetri informasi. Model penelitian 

terdiri dari dua tahap, penelitian tahap I menguji faktor-faktor penentu yang 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan dengan menggunakan regresi berganda, 

lalu tahap kedua menguji pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap asimetri 

informasi dengan menggunakan regresi sederhana. Berdasarkan hasil analisis data 

penelitian dan pembahasan dari kedua tahap tersebut, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2013-2015.  

2. Umur perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2013-2015. 

3. Struktur kepemilikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2015. 
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4. Konsentrasi pasar berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2013-2015.  

5. Ukuran perusahaan, umur perusahaan, struktur kepemilikan, dan 

konsentrasi pasar secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2013-2015. 

6. Kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap asimetri informasi pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2013-2015 

SARAN 

Adapun saran yang dapat direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya 

berdasarkan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Disarankan agar penelitian selanjutnya dapat menambah variabel faktor-

faktor penentu yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan terkait 

dengan faktor-faktor internal selain yang digunakan peneliti, seperti 

siklus operasi, volatilitas penjualan, leverage, likuiditas, risiko 

lingkungan, kepemilikan institusional, kualitas auditor, dan pertumbuhan 

investasi. Atau dapat mengkombinasikan antara faktor internal dan faktor 

eksternal sebagai variabel faktor-faktor penentu yang mempengaruhi 

kualitas laporan keuangan. 

2. Diharapkan agar penelitian selanjutnya dapat menguji pengaruh kualitas 

laporan keuangan menggunakan atribut-atribut kualitas laporan keuangan 



 
 
 

94 
 
 

selain konservatisme yang telah digunakan oleh peneliti agar penelitian 

terkait kualitas laporan keuangan semakin beragam. Adapun atribut-

atribut tersebut dapat berupa atribut kualitas laporan keuangan berbasis 

akuntansi; kualitas akrual, persistensi, prediktabilita dan perataan laba, 

dan atribut kualitas laporan keuangan berbasis pasar; relevansi nilai dan 

ketepatan waktu. 

3. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya variabel dependen (Y1) dapat 

dijadikan juga sebagai variabel invertening atau variabel moderating 

terhadap variabel Y2 pada penelitian ini. 
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