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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI LUAS PENGUNGKAPAN DAN 
IMPLIKASINYA TERHADAP ASIMETRI INFORMASI

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

 Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor 

yang memengaruhi luas pengungkapan dan implikasinya terhadap asimetri informasi, maka 

jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian penjelasan (eksplanatory). Pendekatan 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang merupakan 

penelitian dengan penekanan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel 

penelitian secara angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statitistik (Indiantoro 

dan Supomo, 2002:12).

Populasi dan Penyampelan

 Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  perusahaan-perusahaan manufaktur  go public  

yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI),  yaitu  sebanyak  140  perusahaan  yang 

dikelompokkan  dalam  16  industri.  Pengambilan  sampel  dilakukan  metode  purposive 

sampling Kriteria-kriteria yang ditetapkan untuk memilih perusahaan yang dijadikan sampel 

adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan secara terus menerus sejak tahun 2005 sampai 2007 mempublikasikan laporan 

tahunan (annual report) melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

2. Perusahaan  tidak  memperoleh  opini  tidak  wajar  (adverse  opinion)  atau  opini  tidak 

memberikan pendapat (disclaimer of opinion).

3. Perusahaan tidak pernah mengalami  delisting dari  Bursa Efek Indonesia sehingga bisa 

terus menerus melakukan perdagangan di Bursa Efek Indonesia selama periode estimasi.

4. Perusahaan memiliki  data transaksi harian perusahaan seperti harga  ask, dan harga  bid 

yang tersedia di Bursa Efek Indonesia.

http://www.idx.co.id/
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Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 40 

perusahaan. Prosedur penyampelan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel  1
Prosedur Pemilihan Sampel

Keterangan Jumlah Sampel
Perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  tahun  2005-
2007 140
Laporan tahunan yang tidak tersedia di situs resmi BEI

(84)
Memperoleh  adverse  opinion  atau  disclaimer  of  
opinion -
Laporan tahunan tidak Lengkap (14)
Perusahaan delisting dari BEI -
Perusahaan yang tidak memiliki transaksi harga saham 
harian (harga bid, dan harga ask) (2)

Terpilih Sebagai Sampel 40
Total  Sampel  Laporan  Tahunan  pada  periode  2005-
2007 berjumlah 40 perusahaan x 3 = 120 pengamatan

 

Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

diperoleh dari sumber-sumber yang dipublikasikan oleh pemerintah, swasta ataupun lembaga-

lembaga lainnya seperti Bursa Efek Indonesia, hasil penelitian, jurnal ilmiah, majalah, surat 

kabar,  Indonesian  Capital  Market  Directory,  dan  literatur  serta  referensi  yang  memuat 

informasi  tentang  industri  manufaktur.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah 

teknik dokumentasi dengan tipe pooling date.

Identifikasi dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini terdapat tiga konsep yang diteliti, yaitu karakteristik  perusahaan, 

pengungkapan (disclosure),  dan asimetri  informasi.  Tiga konsep tersebut  kemudian  dibagi 

menjadi  2  variabel,  yaitu  sebagai  variabel  dependen  dan  variabel  independen.  Berikut 

skematis variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.
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Tabel 2
Variabel dan Indikator Variabel Penelitian

Variabel Indikator Variabel Skala
Variabel Dependen :
1.  Luas Pengungkapan (Y1) Indeks Pengungkapan Rasio
2.  Asimetri Informasi (Y2) Relative bid-ask spread Rasio

Variabel Independen:
1.   Karakteristik Perusahaan (x) :

 -  Ukuran perusahaan (X1) Ln Total Aset Rasio
 -  Leverage  (X2) Total Utang/Total Ekuitas Rasio
 -  Kepemilikan saham  Publik (X3) Jumlah Saham Publik/ Total Saham Rasio
 -  Likuiditas (X4) Aktiva Lancar/ Utang Lancar Rasio
 -  Profitabilitas  (X5) EAT / Total Aktiva Rasio
 -  Ukuran KAP (auditor) (X6) 1= KAP "Big Four"; 0 = KAP Non 

"Big Four" Nominal
 -  Skope Bisnis  (X7) 1 = Konglomerat; 0 =  Non 

Konglomerat Nominal
2.   Luas Pengungkapan (Y1) Indeks Pengungkapan Rasio

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear. Model 

teknik analisis tersebut dapat digambarkan pada skema, sebagai berikut:

Gambar 1 
Kerangka Model Analisis

Berdasarkan  kerangka  model  analisis  dalam  penelitian  ini,  pengujian  dan 

penganalisisan dilakukan melalui dua tahap. Penggunaan OLS dua tahap ini dilakukan karena 

model  penelitian  ini  menggunakan  persamaan  secara  terpisah  dan  tidak  ada  saling 

Ukuran Perusahaan (X1)

 Tingkat  Leverage (X2)

Kepemilikan Saham Publik  (X3)

Likuiditas (X4)

Profitabilitas (X5)

Ukuran KAP (X6)

Skope Bisnis (X7)

Luas 
Pengungkapan

 ( Y1)

Asimetri 
Informasi (Y2)
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ketergantungan antar variabel endogen. Hal ini dapat terlihat dari kerangka model penelitian 

yang menunjukkan bahwa Y1 memengaruhi Y2 tetapi Y2 tidak memengaruhi Y1, dengan kata 

lain tiap persamaan menunjukkan suatu ketergantungan sebab akibat secara sepihak.

Tahap pertama dilakukan untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan terhadap 

luas pengungkapan. Model analisis pertama dalam penelitian ini dapat disajikan dalam bentuk 

skema pada gambar 4.2 berikut ini:

Gambar 2
Model Penelitian Pertama

Berdasarkan  model  analisis  pertama  tersebut  dapat  dirumuskan  dalam  bentuk 

persamaan sebagai, berikut:

Keterangan:   
β0 :  Konstanta
β1, β2, β3, ... β7 :  Koefisien regresi
Indeks pengungkapani,t  :  Luas pengungkapan laporan tahunan yang dinyatakan 

   dalam angka indeks pengungkapan perusahaan 
   i pada tahun t

Firm sizei,t :  Ukuran perusahaan i pada tahun t
Levi,t :  Tingkat leverage perusahaan i pada tahun t
Pubi,t :  Porsi kepemilikan saham publik perusahaan i 

   pada tahun t
Liqi,t :  Likuiditas perusahaan i pada tahun t
ROAi,t :  Profitabilitas perusahaan i pada tahun t
KAPi,t :  Ukuran KAP perusahaan i pada tahun t
SBi,t :  Skope Bisnis perusahaan i pada tahun t
ε 1t :  Error (Kesalahan Penganggu)

Ukuran Perusahaan

Tingkat Leverage

Kepemilikan Saham Publik

Likuiditas

Profitabilitas

Ukuran KAP

Skope Bisnis

Luas 
Pengungkapan

 Indeks Pengungkapani,t  =   β0 +  β1 Firm size i,t +  β2 Levi,t  +  β3 Pubi,t +  β4 Liqi,t + 
         β5 ROAi,t +  β6 KAPi,t +  β7 SBi,t +  ε 1t 
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Tahap kedua dilakukan untuk menguji pengaruh luas pengungkapan terhadap asimetri 

informasi.  Model analisis  kedua dalam penelitian ini  dapat  disajikan dalam bentuk skema 

pada gambar 4.3 berikut ini:

Gambar  3
Model Penelitian Kedua

Berdasarkan model analisis kedua tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk persamaan, 

sebagai berikut:

Keterangan:   
β0 :  Konstanta
β1 :  Koefisien regresi
Spread i,t :  bid-ask spread perusahaan i pada tahun t
Indeks Pengungkapani,t       :  Luas pengungkapan laporan tahunan yang

 dinyatakan dalam indeks pengungkapan 
 perusahaan I pada tahun t

ε 1t :  Error (Kesalahan Penganggu)

Pengujian Asumsi Klasik

Pengunaan model  analisis  regresi  berganda terikat  dengan sejumlah asumsi  dan harus 

memenuhi asumsi-asumsi klasik yang mendasari model tersebut agar diperoleh estimasi yang 

tidak bias.  Pengujian asumsi yang harus dipenuhi agar metode Ordinary Least Square (OLS) 

dapat  digunakan  dengan  baik  (uji  persyaratan  analisis),  meliputi  uji  normalitas,  uji 

multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

Pengujian Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menafsir nilai aktual dapat diukur dari  Goodness of  

Fit. Secara statistik Goodness of Fit setidaknya dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, 

nilai statistik F, dan nilai statistik t dengan tingkat signifikan 5%.  

Spreadi,t =  β0 +  β1Indeks pengungkapani,t +  ε1t 

Luas 
Pengungkapan

Asimetri Informasi
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