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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan sarana informasi keuangan bagi pihak 

internal dan eksternal dalam pengambilan keputusan. Informasi yang terdapat  

dalam laporan keuangan sangat membantu pemilik atau pihak lain seperti kreditur 

dan investor dalam menilai perusahaan. Umumnya terjadi ketidakseimbangan 

perolehan informasi atas prospek perusahaan antara pihak manajer dengan pihak 

pemegang saham dan stakeholder sebagai pengguna informasi. Keadaan inilah 

yang disebut Asimetri informasi (Puspanita, 2009). Hal ini membuat pihak 

manajemen melakukan tindakan yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang 

baik kepada pemilik. Laba merupakan salah satu komponen yang penting dalam 

laporan keuangan dimana laba digunakan untuk mengukur peningkatan atau 

kinerja suatu perusahaan (Yamaditya, 2014). 

Manajer sebagai agent memiliki informasi yang lebih banyak tentang 

perusahaan dengan principal, sehingga seorang manajer memiliki kewajiban 

dalam menyampaikan informasi tentang kondisi perusahaan terhadap pemilik.  

Informasi dalam suatu perusahaan merupakan suatu hal yang sangat penting, 

sehingga dibutuhkan oleh pemilik atau principal. Oleh sebab itu pihak manajemen 

atau agent harus menyampaikan informasi tersebut secara transparan. Tetapi 

sering banyak terjadi dimana pihak manajemen (agent) dalam menyampaikan 

informasi kepada principal tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan 
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cenderung memanipulasi informasi tersebut. Sehingga informasi yang diperoleh 

principal dapat bersifat menyesatkan. Hal ini dilakukan oleh agent karena 

Principal memberikan kewenangan dan otoritas kepada agent untuk menjalankan 

perusahaan demi kepentingan principal. Sehingga manajer selaku agent 

mengetahui informasi internal lebih banyak mengenai perusahaan dibandingkan 

dengan principal (Rahmawati, dkk 2006).  

Manajer beranggapan bahwa apabila dia meningkatkan kinerjanya dengan 

cara melakukan tindakan tersebut maka principal akan memberikan bonus kepada 

agent. Kondisi ini merupakan masalah agensi yang sering terjadi di beberapa 

perusahaan di dunia. Asimetri informasi yang terjadi antara agent dan principal 

ini dapat menimbulkan suatu peluang kepada agent untuk melakukan praktek 

manajemen laba di perusahaan, karena informasi yang dimiliki oleh agent lebih 

banyak daripada principal, maka agent dengan mudah dapat memanipulasi 

informasi yang ada di perusahaan (Yamaditya, 2014). 

Principal dapat membatasi prilaku manajer dengan menetapkan insentif 

yang tepat dan melakukan monitor yang didesain untuk membatasi aktivitas yang 

menyimpang. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya asimetri 

informasi dan memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan disajikan dengan 

semestinya maka diperlukan pihak yang independen dan kompeten yang dapat 

memberikan assurance, salah satunya yaitu jasa audit yang diberikan oleh KAP 

(Primadita dan Fitriany, 2012). 
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Akuntan publik didorong unuk meningkatkan kompetensi dan 

indenpensinya agar mampu dalam meningkatkan kualitas auditnya. Menurut 

Ikatan Akuntan Indonesia (2011), tujuan Audit atas laporan keuangan adalah 

untuk menyatakan tentang kewajaran dalam semua hal yang material dalam 

laporan keuangan sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di 

Indonesia. Auditor bertanggung jawab atas laporan keuangan terbebas dari salah 

saji material, baik yang disebabkan kekeliruan atau kecurangan. 

Ardiati (2005) mengatakan audit yang memiliki kualitas (high quality 

auditing) dapat bertindak sebagai pencegah manajer melakukan manajemen laba 

yang efektif, karena apabila terdeteksi dan terungkap maka manajemen akan 

hanjur dan nilai perusahaan akan turun. Jasa audit dapat mengurangi asimetri 

informasi yang terjadi antara manajer dengan stakeholder dengan memberikan 

akses ke laporan keuangan (Jensen dan Meckling, 1976). 

Pada penelitian ini kualitas audit diukur dengan menggunakan ukuran 

KAP (KAP Big four dan KAP non Big four). Christiani dan Nugrahanti (2014) 

dan Rusmin (2010) menemukan bahwa semakin tinggi kualitas audit yang 

menggunakan ukuran KAP (KAP Big four) maka semakin rendah terjadinya 

manajemen laba akibat adanya asimetri informasi di perusahaan tersebut. 

Christiani dan Nugrahanti (2014) dan Rusmin (2010) menyatakan bahwa tindakan 

manajemen laba terhadap hasil audit yang dilakukan oleh KAP Big four lebih 

rendah daripada KAP non Big four. Akan tetapi hasil penelitian yang dilakukan 
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oleh Guna dan Herawaty (2010) dan Wiryadi dan Sebrina (2013) menyatakan 

bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap asimetri informasi. 

Auditor yang memiliki kompetensi serta independensi akan menyajikan 

informasi yang akan sangat membantu pemilik atau pihak lain seperti kreditur dan 

investor dalam menilai perusahaan. Fitriani (2011) mengukur independensi dari 

tenure (jangka waktu penugasan) dan rotasi. Untuk alasan menjaga independensi 

seorang auditor maka dibuatlah peraturan yang mewajibkan untuk melakukan 

rotasi Kantor Akuntan Publik. 

Munculnya peraturan tersebut menimbulkan perdebatan dikalangan 

beberapa pihak. Pihak yang pro berpendapat bahwa semakin panjang tenure maka 

akan mengurangi indenpendensi auditor, sehingga dengan adanya aturan tersebut 

kepercayaan publik akan meningkat karena auditor lebih independen dalam 

menyampaiakan temuan auditnya (Seidman, 2001). Namun, pihak yang kontra 

akan peraturan rotasi ini mengatakan bahwa kualitas audit akan semakin 

meningkat seiring dengan bertambah panjangnya tenure. DeAngelo (1981) 

menyatakan bahwa pemahaman karakteristik audit klien bersifat akumulatif dan 

dapat bertambah seiring dengan bertambahnya tenure audit. Hal ini disebabkan 

bahwa auditor melakukan pembelajaran pada tahun-tahun berikutnya. 

Wakhun dan Wisadha (2014) menemukan pengaruh negatif tenure audit 

terhadap asimetri informasi akibat semakin pendeknya masa perikatan yang dapat 

dilihat pada tingginya asimetri informasi di awal perikatan audit baru. Hal ini 

disebabkan pada periode tersebut auditor belum mengetahui informasi dan 
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prospek perusahaan serta dituntut untuk menyelesaikan tugas auditnya. Hal 

tersebut dapat menyebabkan timbulnya potensi kegagalan audit sebagai dampak 

dari kebujakan tersebut, maka yang terjadi ialah bahwa klien memberikan 

informasi awal mengenai kondisi perusahaannya. Namun hasil penelitian 

Almutairi et al. (2009) serta Hakim dan Omri (2010) menemukan hal yang 

sebaliknya yaitu ketika masa audit semakin lama maka asimetri informasi akan 

kembali meningkat. 

Panjangnya tenure audit juga berdampak pada hilangnya independensi 

auditor yang menyebabkan turunnya kualitas audit (Nuratama, 2011). Hal ini 

diduga karena kedekatan antara auditor dan kliennya akibat tenur yang panjang. 

Maka perlu diadakannya komite audit. pembentukan komite audit pada 

perusahaan diharapkan dapat memonitor hubungan antara auditor dan manejemen 

perusahaan. Hamonangan dan Mas’ud (2006) menyatakan komite audit 

merupakan pihak independen dari dalam perusahaan yang ikut dalam melakukan 

pengawasan, sehinnga komite audit dapat mengurangi sifat opportinistic 

manajemen dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan 

pengawasan pada audit eksternal. 

Hasil penelitian yang dilakukan Wakum dan Wisadha (2014) menemukan 

bahwa keberadaan komite audit sebagai variabel moderasi terbukti memperlemah 

pengaruh negatif tenure audit pada asimetri informasi. Hal ini didukung oleh 

penelitian Friyani (2011) yang menyatakan komite audit berpengaruh terhadap 

asimetri informasi, Berbeda dengan Evi dan Dhinar (2009) serta Pamudji dan 
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Triharti (2013) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh pada asimetri 

informasi. 

Faktor lain yang juga mempengaruhi prilaku menyimpang manajemen 

akibat adanya asitmetri informasi berupa praktik manajemen laba yaitu ukuran 

perusahaan. Terdapat dua pandangan tentang bentuk ukuran perusahan terhadap 

manajemen laba. Pandangan pertama, ukuran perusahaan yang kecil dianggap 

lebih banyak melakukan praktik manajemen laba daripada perusahaan besar. Hal 

ini dikarenakan perusahaan kecil cenderung ingin memperlihatkan kondisi 

perusahaan yang selalu berkinerja baik agar investor menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut. Sesuai dengan penelitian Handayani dan Rachadi (2009) dan 

Prasetya dan Gayatri (2016) bahwa perusahaan yang besar berpengaruh negatif 

terhadap asimetri informasi.  

Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga akan 

lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan sehingga berdampak 

perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat (Nasution dan Setiawan, 

2007). Akan tetapi, pandangan kedua memandang ukuran perusahan mempunyai 

pengaruh positif terhadap manajemen laba. Watts and Zimmerman (1990) 

menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar yang memiliki biaya politik 

tinggi lebih cenderung memilih metode akuntansi untuk mengurangi laba yang 

dilaporkan dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil. Ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Azlina (2010) serta Lidiawati dan Asyik (2011) 
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menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai hubungan positif dengan 

praktik manajemen laba. 

Melihat dari hasil penelitian terdahulu yang masih belum konsisten dan 

masih adanya perbedaan pendapat di antara peneliti, maka peneliti ingin menguji 

kembali dan melihat pengaruh kualitas audit, tenure audit, dan ukuran perusahaan 

terhadap asimetri informasi dengan komite audit sebagai variabel pemoderasi. 

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Christiani dan Nugrahanti 

(2014), Primadita dan Fitriany (2012) dan Azlina (2010) yang meneliti pengaruh 

variabel bebas terhadap asimetri informasi. 

Penelitian yang dilakukan Christiani dan Nugrahanti (2014) yang menguji 

pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba dengan menggunakan data dari 

laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-

2011. Hasil penelitian ini menemukan Kualitas audit yang diukur dengan ukuran 

KAP mendapatkan bahwa ukuran tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

terhadap praktik manajemen laba. 

Penelitian yang dilakukan Primadita dan Fitriany (2012) menggunakan 

sampel perusahan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 

2009-2011, yang menguji pengaruh tenure audit terhadap informasi asimetri. 

Hasil penelitian ini memperoleh temuan bahwa tenure audit berpengaruh negatif 

pada asimetri informasi 

 Serta penelitian yang dilakukan Azlina (2010) yang menguji tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba pada studi kasus perusahaan 
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yang melakukan perataan laba yang terdaftar di BEI tahun 2007. Hasil penelitian 

ini menemukan bahwa terdapat hubungan positif pada tingkat asimetri informasi. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah dalam 

penelitian ini dengan menambah variabel moderasi komite audit. Perbedaan 

lainnya adalah terletak pada tahun pengamatan penelitian, dimana penelitian 

sebelumnya menggunakan periode pengamatan dari 2007-2011 sedangkan 

penelitian ini menggunakan periode pengamatan tahun 2013-2015 sehingga dapat 

menggambarkan kondisi terbaru dan menggunakan seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Dari latar belakang maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul, “PENGARUH KUALITAS AUDIT, TENURE AUDIT, DAN 

UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP ASIMETRI INFORMASI DENGAN 

KOMITE AUDIT SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI” 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap asimetri informasi ? 

2. Apakah tenure audit berpengaruh terhadap asimetri informasi ? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap asimetri informasi ? 

4. Apakah keberadaan komite audit mampu memoderasi pengaruh tenure audit 

terhadap asimetri informasi ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kualitas audit terhadap 

asimetri informasi. 

2. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tenure terhadap 

asimetri informasi. 

3. Untuk memberikan bukti empiris mengenai mengenai pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap asimetri informasi. 

4. Untuk memberikan bukti empiris mengenai keberadaan komite audit mampu 

memoderasi pengaruh tenure audit terhadap asimetri informasi. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi 

sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi ilmu Pengetahuan 

Memberikan bukti empiris terhadap uji yang dilakukan untuk melihat 

pengaruh kualitas audit, tenure audit, dan ukuran perusahaan terhadap asimetri 

informasi.  

b. Bagi Penelitian yang akan datang 

Penelitian diharapkan bisa menjadi salah satu bahan dan referensi bagi 

penelitian-penelitian yang akan datang untuk menyempurnakan penelitian yang 

sudah ada utamanya dibidang pengauditan. 

2. Manfaat di Bidang Praktik 

Diharapkan hasil pengujian ini akan sangat bermanfaat untuk kepentingan 

KAP dan auditor terutama dalam mempertahankan indenpendensi dan 

objektivitasnya dalam melaksanakan tugas profesionalnya. 

 

  


