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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat,

kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem

keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang

ekonomi, termasuk perbankan. Peraturan perbankan di Indonesia sebagai koridor,

yakni dengan memberlakukan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan

sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Pada peraturan perundang-

undangan tersebut, dimuat ketentuan bahwa perbankan Indonesia dalam

melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan

prinsip kehati-hatian. Sehingga sistem keuangan di bidang perbankan memberi

respon yang baik terhadap transparansi perbankan. Namun hal ini juga

memunculkan masalah krusial dalam sistem keuangan yang dapat menjadi sumber

instabilitas keuangan yaitu terjadinya ketidaksamaan informasi atau yang biasa

disebut asimetri informasi.

Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki

akses informasi atas aspek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar

perusahaan. Menurut Hasibuan (2015) asimetri informasi yaitu

ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai

penyedia informasi dengan pihak pemegang saham dan stakeholder pada

umumnya sebagai pengguna informasi. Hal ini terjadi, karena manajer sebagai

pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek
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perusahaan dibandingkan pemilik atau pemegang saham. Pada teori keagenan

(agency theory) juga dijelaskan mengenai adanya asimetri informasi antara

pemilik (principal) dan manajemen (agent). Terjadinya informasi asimetri ini

harus dikurangi karena asimetri informasi dapat mengarah kepada perbuatan yang

merugikan perusahaan secara umum. Manajer cenderung akan menyajikan

informasi yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan. Seperti pada kasus-kasus

ketidakseimbangan informasi yang terjadi yaitu salah satunya adalah kasus Bank

Lippo Tbk pada tahun 2002.

Kasus Bank Lippo Tbk pada tahun 2002, yang  berawal dari laporan

keuangan Triwulan III tahun 2002 yang dikeluarkan tanggal 30 September 2002

oleh PT. Bank Lippo Tbk, berbeda dengan laporan keuangan yang disampaikan ke

Bursa Efek Jakarta (BEJ). Dalam pengumuman laporan keuangan per 30

September 2002 ke publik pada 28 November 2002, Bank Lippo menyebutkan

total aktiva perseroan mencapai Rp24 triliun dan laba bersih Rp98 miliar. Namun,

dalam laporan keuangan BEJ pada 27 Desember 2002, manajemen menyebutkan

total aktiva berkurang menjadi Rp22,8 triliun dengan rugi bersih Rp1,3 triliun.

Perbedaan laba bersih tersebut berasal dari kemerosotan nilai agunan yang

diambil alih (AIDA) dari Rp2,393 triliun pada laporan publikasi dan Rp1,42

triliun pada laporan ke BEJ. (Liputan 6, 19 Februari 2003).

Kasus selanjutnya yaitu British Telecom pada awal triwulan 2017 terdapat

kecurangan disalah satu lini usahanya di Italia, kecurangan yang dilakukan adalah

dengan membesarkan penghasilan perusahaan melalui perpanjangan kontrak yang

palsu dan invoice –nya serta transaksi yang palsu dengan vendor sehingga terjadi
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penggelembungan laba, akibatnya British Telecom harus menurunkan GBP530

juta dan memotong proyeksi arus kas selama tahun ini sebesar GBP500 juta untuk

membayar utang-utang yang disembunyikan (tidak dilaporkan), dan juga kerugian

membayar pajak penghasilan atas laba yang sebenarnya tidak ada. Selain itu hal

ini juga berdampak  kerugian bagi pemegang saham dan investor dimana harga

saham British Telecom anjlok seperlimanya ketika British Telecom

mengumumkan koreksi pendapatannya sebesar GBP530 juta di bulan Januari

2017, Jakarta (Warta Ekonomi, 22 Juni 2017). Dari kasus ini terlihat bahwa pihak

agen melakukan penyembunyian informasi-informasi di perusahaan yang

menguntungkan bagi kepentingan sendiri, sedangkan pihak principle atau pihak

pemegang saham dan investor mengalami kerugian yang besar.

Peraturan BAPEPAM Nomor Kep-341/BL/2012 mengenai keharusan

perusahaan go public untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai

dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan melampirkan laporan keuangan

yang telah diaudit oleh akuntan publik. Perkembangan laporan keuangan dalam

penyajian informasi diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan

lengkap tentang aktivitas suatu entitas ekonomi dalam satu periode akuntansi,

karena laporan keuangan tersebut sangat membantu pemilik atau pihak lain seperti

kreditor dan investor dalam menilai suatu perusahaan. Laporan keuangan tersebut

haruslah laporan yang berkualitas karena dari laporan keuangan tersebut pihak

eksternal membuat keputusan. Choi et al (2010) menyatakan bahwa KAP yang

berukuran besar menghasilkan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan KAP

yang berukuran kecil. Hal ini, sejalan dengan penelitian Cristiani dan Nugrahanti
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(2014) menemukan bahwa semakin tinggi kualitas audit yang menggunakan

ukuran KAP (KAP Big Four) maka semakin rendah adanya asimetri informasi.

Berdasarkan kebutuhan pihak eksternal terhadap laporan keuangan yang

dibuat manajemen perusahaan akan memuat beberapa pengungkapan dalam

perusahaan, baik pengungkapan wajib maupun pengungkapan sukarela. Menurut

Nugrahani dan Nugroho (2010) bahwa pengungkapan sukarela akan memberikan

informasi lebih tentang perusahaan kepada pasar yang mencerminkan nilai

perusahaan. Namun, manajemen akan mengungkapkan informasi secara sukarela

bila manfaat yang diperoleh dari pengungkapan informasi tersebut lebih besar dari

biaya. Akan tetapi, perusahaan dituntut melakukan pengungkapan tersebut karena

dengan pengungkapan sukarela akan menurunkan asimetri informasi.

Pengungkapan sukarela bukan satu-satunya yang dapat menurunkan

asimetri informasi, tetapi juga audit tenure yang merupakan masa perikatan audit

antara KAP dan klien terkait jasa yang diberikan. Masa perikatan yang terlalu

lama akan mengakibatkan berkurangnya independensi auditor. Beberapa kasus

yang menyebabkan turunnya independensi adalah karena kedekatan antara KAP

dengan klien salah satunya yaitu PT. Kereta Api Indonesia (KAI) pada laporan

keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak

tertentu. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang

menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan laporan keuangan itu

wajar. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal itu

menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan
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keuangan PT KAI melakukan kesalahan. Menurut dewan komisaris yaitu Hekinus

Manao menyatakan ada kesalahan dalam laporan keuangan Kereta Api yaitu

kewajiban perseroan membayar Surat Ketetapan Pajak pajak pertambahan nilai

Rp95,2 miliar, yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak pada akhir 2003,

disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang/tagihan kepada beberapa

pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak tersebut(Tempo Interaktif, 7

Agustus 2006). Kasus selanjutnya yaitu Perusahaan World.com bahwa CEO

(Chief Executive Officer) WorldCom Bernard Ebbers akhirnya dinyatakan

bersalah dalam skandal akuntansi terbesar dalam sejarah AS. Juri di Pengadilan

Federal Manhattan seperti dilansir, Rabu (16/3/2005) menyatakan Ebbers bersalah

atas 9 tuduhan termasuk kecurangan, konspirasi dan berbohong kepada

regulator.Bentuk kecurangan yang terjadi adalah membukukan “Line Cost”

sebagai pemasukan, yang seharusnya pengeluaran dan membuat pendapatan palsu

dengan entri akun palsu di tulis sebagai “akun pendapatan yang tidak teralokasi”

sebagai pemasukan. Kasus ini melibatkan kerjasama KAP Artur Andersen yaitu

David Myers yang memutuskan mengubah laporan keuangan. (Detik Finance, 16

Maret 2005).

Dari kasus-kasus tersebut, hilangnya independensi seorang auditor karena

masa perikatan antara auditor dan klien yang panjang mengakibatkan KAP

terdorong untuk memihak klien. Akibat kedekatan tersebut maka dikeluarkannya

regulasi terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 17 Tahun 2008 tentang

yang membatasi audit tenure di Indonesia. Kebijakan tersebut menyebabkan KAP

mempersiapkan auditor mereka dalam penugasan pada klien baru, sehingga
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kondisi tersebut berdampak pada tingginya biaya start-up. Dengan aturan ini juga

beberapa perusahaan cenderung memberikan informasi awal mengenai kondisi

perusahaan yang kemudian menyebabkan asimetri informasi tinggi di awal

perikatan. Pada penelitian Primadita (2012) bahwa audit tenure berpengaruh

negatif terhadap asimetri informasi, dijelaskan bahwa saat audit tenure yang

dibatasi dengan waktu maksimal selama enam tahun berturut-turut untuk KAP

akan berdampak pada tingginya aismetri informasi di awal perikatan audit. Karena

dengan begitu auditor harus mampu menyelesaikan tugas auditnya, tetapi dalam

segi informasi auditor belum mengetahui informasi dan prospek perusahaan klien.

Berdasarkan penelitian Rahman (2016) tenure audit berpengaruh negatif terhadap

asimetri informasi. Karena apabila auditor mendapatkan pengalaman lebih banyak

dan menjadi lebih familiar dengan bisnis operasi kliennya serta isu-isu terkait atau

semakin panjang tenure maka akan meningkatkan kualitas audit, berarti semakin

pendek tenure audit maka semakin tinggi efek asimetri informasi yang

ditimbulkan (Wakum dan Wisadha, 2014).

Pengalaman dan keahlian auditor dipandang sebagai suatu faktor penting

dalam memprediksi kinerja akuntan. Hal tersebut menggambarkan auditor

spesialis yang merupakan dimensi dari kualitas audit yang disimpulkan bahwa

besaran manajemen laba perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialis lebih kecil

dibandingkan dengan yang diaudit oleh non spesialis auditor (Mahdi dan Momeni,

2011). Auditor spesialis memiliki pengaruh terhadap asimetri informasi karena

keberadaan auditor spesialis dapat membantu pengguna laporan keuangan dalam

mempercayai hasil laporan yang telah dibuat manajemen dan diaudit oleh auditor
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spesialis. Dengan demikian semakin baik tingkat spesialis industri yang dimiliki

oleh auditor, maka tingkat asimetri informasi akan semakin rendah (Putra, 2016).

Dari variabel-variabel yang dijelaskan di atas yang berkaitan dengan

laporan keuangan. Maka suatu perusahaan akan membutuhkan komite audit yang

berperan penting membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan laporan

keuangan oleh manajemen. Komite audit juga berperan penting dalam

pengendalian internal perusahaan, sehingga komite audit harus mampu

menyediakan informasi yang andal dan akurat untuk mengurangi tindakan

kecurangan pada manajemen. Beberapa penelitian mengatakan bahwa keberadaan

komite audit mampu menurunkan asimetri informasi seperti pada penelitian

Wakum dan Wisadha (2014), Rahman (2016) dan Putra (2016). Berbeda dengan

penelitian Primadita (2012) yang menyatakan bahwa keberadaan komite audit

tidak mempengaruhi asimetri informasi. Pada penelitian ini objek yang digunakan

adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

dikarenakan perusahaan perbankan memiliki kewajiban yang lebih kuat dalam

melaporkan laporan keuangan yang sesuai standar dan telah diaudit karena tertera

dalam peraturan BAPEPAM Nomor Kep-431/BL/2012 dan peraturan Bank

Indonesia No. 14/14/PBI/2012. Dengan demikian informasi yang dibutuhkan pada

penelitian ini lebih mudah untuk didapatkan, agar untuk mengetahui apakah

asimetri informasi dapat diminimalisir dengan adanya variabel-variabel indepeden

pada penelitian ini.

Dari penelitian-penelitian terdahulu terdapat perbedaan-perbedaan,

sehingga penulis ingin menguji kembali variabel-variabel yang dapat
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mempengaruhi asimetri informasi, adapun variabel-variabel tersebut adalah

kualitas audit, pengungkapan sukarela, audit tenure, dan auditor spesialis sebagai

variabel independen. Kualitas audit merupakan variabel penambah pada penelitian

ini yang diukur melalui proksi ukuran KAP yang dibedakan menjadi KAP big

four dan KAP non-big four. Maka penulis mengangkat judul “PENGARUH

KUALITAS AUDIT, PENGUNGKAPAN SUKARELA, AUDIT TENURE,

DAN AUDITOR SPESIALIS TERHADAP ASIMETRI INFORMASI

DENGAN KOMITE AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Terdapat Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Asimetri

Informasi?

2. Apakah Terdapat Pengaruh Pengungkapan Sukarela Terhadap

Asimetri Informasi?

3. Apakah Terdapat Pengaruh Audit Tenure Terhadap Asimetri

Informasi?

4. Apakah Terdapat Pengaruh Auditor Spesialis Terhadap Asimetri

Informasi?

5. Apakah Keberadaan Komite Audit  Mampu Memoderasi Pengaruh

Audit Tenure Terhadap Asimetri Informasi?

6. Apakah Keberadaan Komite Audit  Mampu Memoderasi Pengaruh

Auditor Spesialis Terhadap Asimetri Informasi?
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7. Apakah Kualitas Audit, Pengungkapan Sukarela, Audit Tenure, dan

Auditor Spesialis secara bersama-sama berpengaruh terhadap Asimetri

Informasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh kualitas audit terhadap asimetri informasi.

2. Untuk menguji pengaruh pengungkapan sukarela terhadap asimetri

informasi.

3. Untuk menguji pengaruh audit tenure terhadap asimetri informasi.

4. Untuk menguji pengaruh auditor spesialis terhadap asimetri informasi.

5. Untuk menguji keberadaan komite audit  mampu memoderasi

pengaruh audit tenure terhadap asimetri informasi.

6. Untuk menguji keberadaan komite audit  mampu memoderasi

pengaruh auditor spesialis terhadap asimetri informasi.

7. Untuk menguji secara simultan pengaruh Kualitas Audit,

Pengungkapan Sukarela, Audit Tenure, dan Auditor Spesialis terhadap

Asimetri Informasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat  dari penelitian ini adalah untuk  menguji apakah terdapat

pengaruh kualitas audit, pengungkapan sukarela, tenure audit dan auditor spesialis

terhadap asimetri informasi yang kemudian diperkuat oleh komite audit sebagai

variabel moderasi. Dari uraian tersebut, maka manfaat yang dapat diperoleh dari

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan Perbankan
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Dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para pihak internal

maupun eksternal dalam melaksanakan pekerjaannya dan meningkatkan kualitas

peusahaan.

2. Bagi Peneliti

Untuk membantu peneliti dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu

pengetahuan yang diperoleh penulis dari bangku kuliah dengan yang ada di dunia

kerja.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan acuan dikemudian hari sebagai bahan referensi peneliti

selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian yang

diilakukan, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi tentang hal-hal

yang akan dibahas dalam setiap bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai acuan

bagi penelitian dasar dalam melakukan analisis. Disini pemenelaah

literatur  serta penelitian terdahulu kemudian membentuk kerangka

pemikiran dan hipotesis.
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BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, menguraikan populasi dan sampel, data dan sumber

data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel serta

metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan

pembahasannya sehingga dapat diketahui hasil analisis dari yang di

teliti dari studi kasus yang dilakukan oleh peneliti dengan

menggunakan teori-teori yang ada.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kesimpulan dari penulisan ilmiah yang

memberikan jawaban dari pertanyaan yang telah dikemukakan di

Bab I.


