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ABSTRAK

Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis kebutuhan informasi
akan suatu perusahaan semakin meningkat. Informasi di dalam laporan keuangan
memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.
Berbagai pihak membutuhkan pengungkapan informasi pada laporan keuangan
yang memadai agar meminimalkan asimetri informasi yang terjadi antara pihak
manajemen dengan pihak luar perusahaan.
Berdasarkan pokok permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mencari
hubungan dan pengaruh dari karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan
yang dilakukan di dalam laporan tahunan perusahaan dan dampak dari
pengungkapan tersebut terhadap tingkat asimetri informasi yang terjadi pada
perusahaan perbankan. Penelitian ini menggunakan sampel 15 perusahaan
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama kurun waktu tiga
tahun yaitu dari tahun 2008-2010. Variabel luas pengungkapan diukur dengan
menggunakan daftar item pengungkapan yang digunakan pada Annual Report
Award 2008-2010 dan variabel ini diproksikan dengan menggunakan indikator
ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, leverage, reputasi auditor,
kepemilikan saham publik, assets in place, dan kompleksitas bisnis perusahaan.
Sedangkan asimetri informasi diukur dengan menggunakan relative ask-bid
spread dengan windows lima hari di sekitar tanggal pengumuman laporan
keuangan perusahaan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan model regresi
linier berganda dan uji hipotesis dilakukan dengan uji signifikansi F dan t.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan karakteristik perusahaan
berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan. Secara parsial hanya variabel
profitabilitas dan likuiditas yang berpengaruh signifikan terhadap luas
pengungkapan pada laporan tahunan perusahaan. Sedangkan pada model kedua,
luas pengungkapan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat asimetri
informasi.
Kata Kunci: Pengungkapan laporan keuangan, karakteristik perusahaan, asimetri

informasi.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan 
Informasi Dan Dampaknyaterhadapasimetri Informasi 
Pada Perusahaan Perbankan 
 

Aditya Sudarta



ix

ABSTRACT

The competitive and dynamic business process in the world recently, makes the
needs of company information growing increasingly. Information in financial
statements plays an important role in economic decision-making process. Various
parties requiring adequate disclosure in the financial statements to minimize the
information asymmetry between the management and outside parties.
Based on the above subject matter, this study aims to find relationships and the
influence of firm characteristics to the extent of disclosures made by company in
their annual reports and the impact of such disclosures to the level of information
asymmetry that occurs in the banking company. This study used 15 banking
companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the three years
period from 2008-2010 as samples. The extent of disclosure was measured by
using a list of disclosure items that are used in the Annual Report Award for 2008-
2010 periods. Corporate characteristics used in this research are firm size,
profitability, liquidity, leverage, auditor reputation, the public shareholding, assets
in place, and complexity of corporate business. While information asymmetry is
measured by relative bid-ask spread with five-day windows around the
announcement date of the financial statements. Tests carried out using multiple
linear regression models and hypothesis testing is done by using F-test and t-test.
The results of this study indicate that simultaneously company’s characteristics
have significant influence to the extent of disclosures. Only profitability and
liquidity variables have significant influence to the extent of disclosure in
corporate annual reports partially. Whereas in the second model, the extent of
disclosures have significant influence to the level of information asymmetry.
Keywords: Disclosure of financial statements, corporate characteristics,

asymmetry of information.
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