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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

MOTTO: 

 

Sabar bukan tentang berapa lama menunggu, tetapi tentang bagaimana perilaku 

saat menunggu 

“Wahai orang-orang beriman, bersabarlah engkau dan kuatkanlah kesabaranmu” 

(Qs. Al Imran: 200) 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN: 

Kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan serta kelancaran 

dalam segala urusan 

Kepada kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, motivasi, dan 

fasilitas 
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ABSTRACT 

 This research is purposed to find out the influence firm characteristic and 

good corporate governance towards mandatory disclosure and its impact on 

corporate information asymmetry. The population on this research is from 

corporate which listed on Jakarta Islamic Index (JII). The sample collecting 

technique used sensus. Data taken from secondary data based on financial report 

of 29 company in the period of 2015-2017. This research used multiple linear 

regression analysis method and simple regression analysis. The research result 

shows that audit committee and leverage significantly give positive influence to 

extensive disclosure. The board of commissioners, size, ROE, Liquidity, Complexity 

and aged listing give positive influence but not significantly to extensive disclosure. 

The board of independent commissioners, independent audit committe, competent 

audit committe give negative influence but not significantly to extensive disclosure. 

Extensive disclosure leverage significantly give negative influence to corporate 

information asymmetry. 

Keywords : Corporate Governance, Firm Characteristics, Extensive Disclosure, 

and Corporate Information Asymmetry. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengauh dari 

karakteristik perusahaan dan Good Corporate Governance terhadap luas 

pengungkapan informasi akuntansi dan dampaknya terhadap asimetri informasi.  

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic 

Index (JII). Teknik pengambilan sampel menggunakan sensus. Data diambil dari 

data sekunder 29 perusahaan yang terdaftar pada JII. Penelitian ini menggunakan 

alat analisis regresi linier berganda dan regresi sederhana. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa jumlah komite audit dan leverage memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap luas pengungkapan informasi akuntansi. Variabel jumlah 

dewan komisaris, size, ROE, Likuditias, Kompleksitas, dan umur listing memiliki 

pengaruh positif tidak signifikan terhadap luas pengungkapan informasi akuntansi. 

Variabel komposisi dewan komisaris independen, komposisi komite audit 

independen, jumlah komite audit kompeten memiliki pengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap luas pengungkapan informasi akuntansi. Sedangkan luas 

pengungkapan informasi akuntansi memiliki pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap asimetri informasi. 

Kata Kunci : Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan, Luas 

Pengungkapan, dan Asimetri Informasi 
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INTISARI 

Untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi stakeholders atau calon 

investor, perusahaan harus melakukan pengungkapan laporan keuangan yang lebih 

transparan dan lengkap guna mendukung pengambilan keputusan bisnis yang 

optimal. Kepentingan para stakeholder yang menghendaki pengungkapan laporan 

keuangan yang transparan dan lengkap bertentangan dengan kepentingan 

manajemen perusahaan yang tidak dapat menyampaikan informasi yang bersifat 

penting dan rahasia. Perbedaan kepentingan antara stakeholders dengan perusahaan 

tersebut dapat memunculkan asimetri informasi (Adhi & Mutmainah, 2009). 

Pengungkapan dengan atribut Good Corporate Governance yang berhubungan 

dengan transparansi akan mengurangi asimetri informasi, sehingga dapat 

mengurangi terjadinya konflik (Cormier et al. 2010; Diamond dan Verrecchia 1991; 

Botosan 1997; Bloomfield dan Wilks 2000) dalam (Kurnianto, Sutrisno, & 

Saraswati, 2014). Kemudian karakteristik perusahaan, kajian teoritik yang 

mendasari adalah semakin besar perusahaan maka semakin tinggi agency cost yang 

dikeluarkan. Peranan perusahaan yang besar dalam kegiatan perekonomian 

membuat perusahaan tersebut harus memenuhi permintaan pemasok, pelanggan 

dan masyarakat umum lainnya dalam menyediakan informasi (Cooke 1989) dalam 

(Kurnianto, Sutrisno, & Saraswati, 2014).  

Penelitian yang dilakukan oleh (Kurnianto, Sutrisno, & Saraswati, 2014) 

menunjukkan bahwa Komposisi Dewan Komisaris Independen, Ukuran 

Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan 

aporan Tahunan. Kemudian hasil penelitian Jumlah Dewan Komisaris, Komposisi 

Komite Audit Independen, Jumlah Komite Audit, Jumlah Komite Audit 

Berkompetensi, dan Kompleksitas Bisnis tidak berpengaruh terhadap Luas 

Pengungkapan Laporan Tahunan. Adapun alasanya yaitu jumlah dewan yang lebih 

besar bisa membuat monitoring dan komunikasi yang lemah, sehingga memiliki 

dampak negatif terhadap pengungkapan dan kinerja (Jensen 1993); komite audit 

independen pada perusahaan sektor keuangan di indonesia sebagian besar kurang 

independen dan kritis; jumlah komite audit perusahaan di Indonesia tidak 

memperhatikan kompleksitas perusahaan dan efektifitas; kompetensi komite audit 
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yang kurang baik terlihat belum meratanya kualitas pengetahuan dan keahlian 

memadai pada profesi komite audit di Indonesia; dan karakteristik dari anak 

perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan di sektor keuangan sebagian besar anak 

perusahaan bergerak dalam bidang industri yang sama dengan induknya.  

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda. Komposisi Dewan Komisaris 

Independen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Luas Pengungkapan 

Informasi Akuntansi (DSCORE), Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap Luas Pengungkapan Informasi Akuntansi (DSCORE), 

Komposisi Komite Audit Independen memiliki pengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap Luas Pengungkapan Informasi Akuntansi (DSCORE), Jumlah 

komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan 

informasi akuntansi, Jumlah Komite Audit Berkompeten berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap luas pengungkapan informasi akuntansi, Ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap luas pengungkapan informasi 

akuntansi, Profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap luas 

pengungkapan informasi akuntansi, Likuiditas berpengaruh positif namun tidak 

signifikan terhadap luas pengungkapan informasi akuntansi, Kompleksitas bisnis 

memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap luas pengungkapan 

informasi akuntansi, Leverage secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Luas Pengungkapan Informasi Akuntansi (DSCORE), Umur listing 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap luas pengungkapan informasi 

akuntansi. Berdasarkan hasil uji analisis linear sederhana Luas pengungkapan 

informasi akuntansi berpengarus negatif dan signifikan terhadap aimetri informasi. 
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