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ABSTRAK 

 

PENGARUH PENERAPAN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN 

BERBASIS EXTENSIBLE BUSINESS REPORTING LANGUAGE (XBRL) 

TERHADAP ASIMETRI INFORMASI  

 

Oleh: 

Olivia Reva Anindra 

NIM. 155020300111003 

 

Dosen Pembimbing: Nurlita Novianti SE., M.SE., Ak. 

 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem 

pelaporan keuangan berbasis Extensible Business reporting Language (XBRL) 

terhadap asimetri informasi. Penelitian ini menggunakan metode explanatory. 

Populasi dari penelitian ini merupakan perusahaan yang telah terdaftar di indeks 

LQ 45 pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018. Pemilihan sampel 

dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Sampel terpilih 

adalah 25 perusahaan terdaftar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

metode dokumentasi yang diambil dari situs Bursa Efek Indonesia. Analisis data 

diuji dengan menggunakan 2 metode, yaitu uji beda dan uji regresi linier berganda. 

Data diolah dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

penurunan tingkat asimetri yang dinilai dengan relative spread setelah penerapan 

XBRL. Sedangkan secara parsial, tiga variabel kontrol berupa harga saham, 

ukuran perusahaan,  dan volatilitas saham memiliki hasil yang signifikan terhadap 

asimetri informasi. Implikasi dari penelitian ini relevan bagi Bursa Efek Indonesia 

yang menerapkan sistem pelaporan keuangan berbasis Extensible Business 

reporting Language (XBRL) sebagai format pelaporan keuangan elektronik yang 

efektif bagi dunia bisnis. 

 

Kata Kunci: Pelaporan Keuangan, XBRL, Asimetri Informasi 
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ABSTRACT 

 

THE IMPACT OF THE FINANCIAL REPORTING SYSTEM BASED ON 

EXTENSIBLE BUSINESS REPORTING LANGUAGE (XBRL) ON 

INFORMATION ASYMMETRY  

 

By: 

Olivia Reva Anindra 

NIM. 155020300111003 

 

Supervisor: Nurlita Novianti SE., M.SE., Ak. 

 

This study aims to investigate the impact of financial reporting system based on 

Extensible Business Reporting Language (XBRL) on information asymmetry. This 

study uses explanatory method. Population in this study is derived from the 

companies registered in Bursa Efek Indonesia with LQ 45 index. Sampling 

withdraws by using purposive sampling method. The chosen sample are 25 

companies in total. Data are collected by documentation method in Bursa Efek 

Indonesia’s website. While, data analysis investigates using 2 methods, different 

test and multiple linier regression. Data are processed by using SPSS. The result 

of this study is information asymmetry which denotes by relative spread decrease 

after adoption of XBRL. Whereas, partially indicates that 3 variable controls of 

stock price, firm’s size, and volatility are having a significant result for the 

information asymmetry. The implication of the research is relevant toward 

Indonesian Stock Exchange which adopts Extensible Business Reporting 

Language (XBRL) as an electronic reporting format with effective implementation 

for business. 

 

Keywords: Financial Report, XBRL, Information Asymmetry 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah membawa 

perubahan dalam dunia bisnis suatu perusahaan. Dalam dunia bisnis, 

pemanfaatan sebuah teknologi khususnya dalam pelaporan laporan keuangan 

perusahaan dianggap sangat penting. Bagi suatu perusahaan, teknologi internet 

digunakan sebagai media pelaporan dalam menyampaikan informasi keuangan 

yang dapat diakses oleh seluruh pengguna laporan keuangan secara global. 

Informasi yang lengkap mengenai kondisi keuangan perusahaan hanya 

dapat diketahui oleh pihak agen perusahaan seperti direksi dan manajer 

perusahaan. Adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh agen perusahaan 

dan pihak investor akan menimbulkan kejadian asimetri informasi. Asimetri 

informasi merupakan suatu kondisi ketidakseimbangan informasi yang 

diperoleh agen dan investor sehingga dapat memungkinkan adanya informasi 

yang tidak diungkapkan secara utuh oleh pihak agen perusahaan guna 

memenuhi kepentingannya sendiri. 

Perusahaan go public di Indonesia memiliki kewajiban untuk 

mengungkapkan perusahaannya baik untuk profil perusahaan, laporan 

keuangan (financial statement), laporan tahunan (annual report) dan lain-lain 
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secara elektronik pada situs www.idx.co.id sehingga para pemegang saham 

dapat lebih mudah untuk memperoleh informasi (Izzalqurny, 2016). Sedangkan 

menurut Putri dan Harahap (2017), ketika entitas menerbitkan lampiran 

keuangan secara elektronik, entitas bebas memilih format laporan keuangan 

seperti DOC, PDF, HTML, atau TXT. Setiap perusahaan memiliki sistem 

informasi yang berbeda-beda sehingga data yang dihasilkan mengandung 

berbagai format data. Format laporan keuangan yang berbeda-beda tersebut 

tidak dapat dianalisis secara otomatis dan membuat pengguna laporan keuangan 

mengalami kesulitan dalam memverifikasi dan membandingkan informasi 

antara tahun ke tahun atau antara perusahaan satu dengan lainnya. Oleh karena 

itu, para pemangku kepentingan harus dapat mengkonversi format data sebelum 

data tersebut siap digunakan. 

Kebutuhan akan keseragaman format laporan keuangan perusahaan ini 

kemudian disikapi dengan adanya sebuah format untuk sistem pelaporan 

keuangan yaitu Extensible Business Reporting Language (XBRL). XBRL 

merupakan Bahasa berbasis XML yang menyediakan solusi yang efektif baik 

dalam persiapan, presentasi maupun pertukaran standar laporan keuangan. 

XBRL dicirikan sebagai bentuk data dari plat internasional. Dengan 

menggunakan XBRL, keseragaman data dapat dicapai dengan upaya yang 

minimal (Kim, Lim, & No, 2012), mengurangi proses manual sehingga 

pengguna hanya fokus pada aktivitas analisis, dan dapat meningkatkan kualitas 

http://www.idx.co.id/
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pengungkapan yang berdampak pada akurasi keputusan yang diambil 

(Chowdhuri et al., 2014). Tujuan XBRL adalah untuk menurunkan risiko 

perusahaan, meningkatkan efisiensi perusahaan dan transparansi, serta dapat 

terus memenuhi kepentingan para pemegang saham. sehingga penerapannya 

dapat mempengaruhi penilaian pihak ketiga atau para investor terhadap 

perusahaan tersebut,  

XBRL dicetuskan oleh XBRL internasional yang merupakan organisasi 

nirlaba dan beroperasi untuk kepentingan umum sebagai konsorsium nirlaba 

global. XBRL internasional mengembangkan spesifikasi untuk dapat 

mendukung pengumpulan, pembagian, dan penggunaan data yang terstruktur 

untuk pelaporan dan analisis data (www.xbrl.org). Penerapan XBRL 

memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan dalam sistem pelaporan 

keuangan seperti validasi data secara manual, serta konversi dan pengekstrakan 

data yang berukuran besar. XBRL memungkinkan para pengguna informasi 

keuangan dapat melakukan analisa data dengan lebih mudah agar informasi 

akuntansi yang tersampaikan kepada para pengguna laporan keuangan dapat 

menjadi lebih relevan sehingga dapat memberikan manfaat nilai kepada para 

penggunanya untuk proses pengambilan keputusan. 

Jika suatu perusahaan dapat menyediakan laporan keuangan dengan 

kualitas yang baik dan format yang sesuai dengan standar, investor akan menilai 

lebih perusahaan tersebut. Hal tersebut akan dapat mengurangi biaya modal dan 

http://www.xbrl.org/
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juga akan meningkatkan harga saham perusahaan tersebut. Penelitian yang 

dilakukan oleh Diamond dan Verrechia (1991) melaporkan bahwa jika tingkat 

pengungkapan suatu perusahaan mengalami peningkatan, maka tingkat asimetri 

informasi perusahaan tersebut akan berkurang, dimana akan menimbulkan 

peningkatan permintaan dari investor. Penerapan XBRL ini akan meningkatkan 

tingkat penggungkapan dari suatu perusahaan, maka tingkat asimetri informasi 

diharapkan dapat berkurang. 

Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh XBRL memicu 

negara negara di dunia untuk berlomba menerapkan sistem ini di berbagai 

bisnis. Pada tahun 2009, Securities and Exchange Commision (SEC) 

mengeluarkan aturan penggunaan interaktif data untuk dapat meningkatkan 

kualitas pelaporan keuangan. Perusahaan perusahaan di Amerika Serikat telah 

diwajibkan untuk memberikan laporan keuangan dalam format XBRL. 

Indonesia mulai mengembangkan persiapan implementasi XBRL sejak 

tahun 2012. Sebagai langkah awal penerapan XBRL, Indonesia telah membuat 

taksonomi XBRL yang diterbitkan pada 30 April 2014. Taksonomi XBRL 

merupakan skema kategorisasi yang mendefinisikan tag-tag khusus untuk 

setiap elemen data keuangan yang digunakan sebagai entry point XBRL. 

Taksonomi tersebut disusun dengan menggunakan beberapa referensi dan 

ketentuan, di antaranya yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), 

Pernyataan Standar Akuntansi Syariah, dan Ketentuan dalam Peraturan Pasar 
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Modal khususnya Peraturan serta Surat Edaran BAPEPAM-LK mengenai 

Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan 

Publik, Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek, serta checklist Pengungkapan 

Laporan Keuangan Untuk Seluruh Industri di Pasar Modal di Indonesia (Bursa 

Efek Indonesia, 2019). 

Kualitas pelaporan keuangan yang baik melibatkan informasi yang baik. 

Kondisi ini digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik oleh para 

investor. Informasi keuangan yang berkualitas akan mengurangi salah satu 

permasalahan umum dalam kasus keagenan, yaitu asimetri informasi 

(Krismiaji, Aryani, & Suhardjanto, 2016). Terdapat korelasi yang kuat antara 

penerapan teknologi XBRL dan minimalisasi asimetri informasi. Studi 

sebelumnya memberikan hasil yang beragam antara konsep penerapan XBRL. 

Yoon, et al (2011) melakukan penelitian untuk menguji dampak 

penerapan XBRL di perusahaan Korea terhadap nilai asimetri informasi. 

Penelitian ini menggunakan nilai bid ask spread sebagai pengukur variabel 

dependen asimetri informasi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

penerapan XBRL memiliki hubungan negatif yang berarti penerapan XBRL 

dapat mengurangi asimetri informasi. Kemudian Yi, et al (2016) juga 

melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar dampak penerapan 

XBRL di Taiwan terhadap asimetri informasi. Penelitian ini menggunakan nilai 

bid ask spread, turn over ratio,  dan earning volatility sebagai pengukur 
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variabel dependen. Hasil penelitian tersebut juga membuktikan bahwa 

penerapan XBRL secara efektif dapat mengurangi asimetri informasi. 

Selanjutnya Liu, et al (2016) melakukan penelitian untuk mengetahui 

dampak penerapan XBRL di Belgia terhadap asimetri informasi. Penelitian ini 

menggunakan nilai likuiditas sebagai pengukur variabel dependen asimetri 

informasi serta menggunakan ukuran perusahaan dan intensitas teknologi 

sebagai variabel moderasi untuk menguji dampak penerapan XBRL. Hasil dari 

penelitian ini yaitu penerapan XBRL di Belgia dapat meningkatkan tingkat 

likuiditas sehingga dapat mengurangi tingkat asimetri informasi. 

Tohang dan Lan (2017) juga melakukan penelitian untuk mengetahui 

dampak penerapan XBRL di wilayah Skandinavia terhadap asimetri informasi. 

Penelitian ini menggunakan tingkat volatilitas sebagai pengukur variabel 

dependen asimetri informasi untuk menguji dampak penerapan XBRL. Hasil 

penelitian ini yaitu penerapan XBRL di wilayah Skandinavia dapat mengurangi 

tingkat asimetri informasi sehingga dapat menurunkan risiko informasi 

keuangan. 

Hal yang sama dilakukan oleh Zamroni dan Aryani (2018) yang 

melakukan penelitian untuk mengetahui dampak di tahun pertama penerapan 

XBRL di Indonesia terhadap lingkungan informasi keuangan. Penelitian ini 

menggunakan tingkat volatilitas pengembalian, abnormal return, standard 

deviation return, bid ask spread, dan trading volume sebagai pengukur variabel 
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dependen untuk menguji dampak penerapan XBRL. Hasil dari penelitian ini 

yaitu penerapan XBRL di Indonesia belum berpengaruh secara signifikan di 

tahun pertama penerapan. 

Beberapa penelitian di atas menggunakan tingkat bid ask spread  

sebagai pengukur variabel dependen asimetri informasi untuk mengetahui 

dampak penerapan XBRL. Bid ask spread menggambarkan perbedaan harga 

jual dan harga beli saham. Jika tidak terdapat asimetri informasi di pasar modal, 

maka nilai dari bid ask spread diharapkan sebesar nol. Hal ini berarti bahwa 

para pemain pasar modal memiliki informasi yang sama mengenai keuangan 

suatu perusahaan (Yoon et al., 2011). 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari 

Yoon et al., (2011), Liu, et al (2016) dan Zamroni dan Aryani (2018). Peneliti 

ingin melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh penerapan XBRL 

terhadap tingkat asimetri informasi pada perusahaan go public yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Pada penelitian Yoon et al., (2011) penerapan XBRL di 

Korea berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat asimetri informasi. 

Namun pada penelitian Zamroni dan Aryani (2018) yang mengambil sampel 

penelitian pada periode 2013-2016 menunjukkan bahwa penerapan XBRL di 

Indonesia pada tahun pertama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

lingkungan informasi keuangan di pasar modal. Alasan tersebut yang mendasari 

peneliti untuk mencoba meneliti kembali penelitian ini dengan menggunakan 
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sampel penelitian periode pelaporan laporan keuangan tahun 2014-2018 

dimana mencakup periode sebelum dan sesudah penerapan XBRL di Pasar 

Modal Indonesia. Dalam penelitian ini, objek yang diambil oleh peneliti adalah 

entitas yang terdaftar pada indeks LQ45 pada Bursa Efek Indonesia. Pemilihan 

indeks LQ45 sebagai objek penelitian dikarenakan indeks saham LQ45 

merupakan saham teraktif yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan 

memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Selain itu, dalam indeks LQ45 terdapat 

berbagai macam perusahaan dari berbagai macam sektor yang dapat menjadi 

perwakilan dari masing-masing sektor, sehingga hasil penelitian akan memiliki 

nilai yang signifikan. Atas dasar uraian di atas, maka peneliti mengambil judul: 

 “Pengaruh Penerapan Sistem Pelaporan Keuangan Berbasis Extensible 

Business Reporting Language (XBRL) Terhadap Asimetri.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah Apakah penerapan sistem 

pelaporan keuangan berbasis XBRL berpengaruh terhadap Asimetri Informasi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah Untuk menjelaskan dan memprediksi pengaruh 
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penerapan sistem pelaporan keuangan berbasis XBRL terhadap asimetri 

informasi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain : 

1.4.1 Manfaat Teori 

1. Bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis khusunya Jurusan 

Akuntansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat berupa wawasan pada pengembangan teori dan 

pembaharuan ilmu dari teori signalling dan sistem informasi 

akuntansi, terutama pada kajian mengenai penerapan sistem 

pelaporan keuangan berbasis Extensible Business Reporting 

Language (XBRL). 

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai teori signalling dan 

topik mengenai Extensible Business Reporting Language (XBRL). 

 

1.4.2 Manfaat Praktik 

1. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai 

wawasan mengenai dampak penerapan XBRL terhadap asimetri 

informasi. 
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2. Bagi investor dan calon investor, penelitian ini juga diharapkan 

dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan untuk 

dapat meyakinkan dalam pengambilan keputusan investasi pada 

suatu perusahaan. 

3. Bagi pemerintah, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan terkait regulasi yang akan diputuskan mengenai 

penerapan Extensible Business Reporting Language (XBRL). 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Sebagai gambaran umum dan untuk memudahkan dalam pembahasan 

dan penelaahan dimana dapat memberikan uraian yang lebih terarah dan 

terperinci, maka skripsi ini disusun menjadi lima bab yang saling berhubungan 

antara yang satu dengan yang lainnya sehingga menjadi sebuah satu kesatuan, 

yang disusun sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan. 

Bab II Telaah Pustaka dan Pengembangan Hipotesis. Bab ini 

menguraikan secara teoritis mengenai pandangan dan pendapat-pendapat yang 

berkaitan dengan topik yang diteliti yang diambil dari beberapa literatur dan 

jurnal ilmiah sebagai landasan penulis dalam melakukan penelitian. Dari uraian 
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tersebut, maka disusun Kerangka konsep pemikiran dan hipotesis yang akan 

diajukan. 

Bab III Metoda Penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai metoda 

yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi Metoda Pengumpulan Data, 

Populasi dan Sampel, Variabel Penelitian dan Pengukuran Penelitian, 

Pengujian Hipotesis dan Metoda Analisis Data. 

Bab IV Pembahasan Masalah. Bab ini menguraikan mengenai hasil 

penelitian dan analisis data serta pembahasannya berdasarkan metoda 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. 

Bab V Penutup. Bab terakhir ini menguraikan mengenai kesimpulan 

penelitian dari hasil penelitian, keterbatasan dari penelitian serta saran-saran 

yang membangun bagi peneliti, pihak-pihak yang terkait serta penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Teori Signalling 

Brigham dan Houston (2011) menjelaskan bahwa signal atau isyarat 

merupakan suatu tindakan yang diambil oleh perusahaan guna memberi 

petunjuk bagi investor tentang bagaimana pihak manajemen memandang 

prospek perusahaan. Sinyal ini dapat berupa informasi mengenai apa yang telah 

dilakukan oleh pihak manajemen guna merealisasikan keinginan pihak 

prinsipal. Informasi tersebut dapat menyajikan keterangan, catatan ataupun 

gambaran, baik untuk kelangsungan hidup perusahaan dan juga efeknya ke 

depan. 

Dorongan untuk dapat memberikan informasi laporan keuangan kepada 

pihak eksternal adalah adanya asimetri informasi antara pihak internal 

perusahaan dan pihak eksternal perusahaan karena pihak internal perusahaan 

mengetahui lebih banyak informasi mengenai keadaan perusahaan dan prospek 

perusahaan di masa depan dari pihak eksternal perusahaan. Hal inilah yang 

mendorong adanya signalling theory (Arifin, 2005). Dengan motivasi 

signalling, pihak manajemen menyajikan informasi keuangan dengan harapan 

dapat memberikan signal kemakmuran kepada para pemegang saham 

perusahaan (Purwatiningsih & Ayuningtyas, 2013). Sedangkan asimetri 
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informasi dapat diminimalisir dengan memberikan sinyal kepada pihak 

eksternal perusahaan berupa laporan keuangan yang berkualitas. 

Gumanti (2009) mengungkapkan bahwa teori sinyal menyatakan bahwa 

manajer (agen) atau perusahaan secara kualitatif memliki kelebihan informasi 

diabandingkan dengan pihak eksternal dan mereka menggunakan ukuran-

ukuran atau fasilitas tertentu untuk menyiratkan kualitas perusahaannya. Jika 

pemegang saham atau investor tidak mencoba untuk mencari informasi terkait 

dengan sinyal tersebut, maka mereka tidak akan mampu mengambil manfaat 

secara maksimal. Menurut Scott (2015), asimetri informasi yang berkurang 

dapat meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu cara untuk mengurangi 

asimetri informasi adalah dengan memberikan sinyal pada pihak eksternal, 

salah satunya berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan dapat 

mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan di masa depan. 

Laporan keuangan tahunan merupakan salah satu jenis informasi yang 

dikeluarkan oleh pihak manajemen perusahaan yang dapat menjadi sinyal bagi 

pihak eksternal perusahaan. Laporan keuangan tahunan memberikan informasi 

berupa informasi yang berkaitan dengan semua transaksi yang telah terjadi di 

perusahaan tersebut. Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan 

sangat dibutuhkan oleh pihak investor untuk menjadi pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan serta untuk dapat mengevaluasi risiko yang akan 

dihadapi oleh perusahaan. 
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2.2 Teori Bid Ask Spread 

Bid ask spread merupakan kompensasi ekonomi yang diberikan kepada 

market maker atas pelayanan / jasanya yang diperoleh dari selisih antara harga 

jual (ask) dan harga beli (bid) (Stoll, 1989). Harga beli saham (bid price) pada 

umumnya akan lebih rendah dari harga sebenarnya saham. pada pasar modal, 

bid ask spread digunakan untuk mengetahui besarnya asimetri informasi yang 

terjadi, mengingat asimetri informasi erat kaitannya dengan penawaran maupun 

pembelian saham yang dicerminkan melalui harga beli (bid price) dan harga 

jual (ask price). Semakin tinggi nilai bid ask spread berarti semakin besar 

asimetri informasi yang dimiliki oleh manajemen dengan informasi yang 

dimiliki oleh pihak investor mengenai harga saham perusahaan, dan dorongan 

untuk melakukan manajemen laba oleh manajemen akan semakin besar 

(Sulistyanto, 2008). Dalam transaksi saham dapat disimpulkan bahwa istilah 

bid merupakan harga yang diajukan oleh pihak yang akan melakukan 

pembelian saham dan ask merupakan harga yang ditawarkan oleh pihak yang 

menjual saham. Adapun spread merupakan perbedaan harga tertinggi yang 

dibayarkan oleh pihak pembeli dengan harga terendah yang bersedia 

ditawarkan oleh pihak penjual saham. 

Arifin (2005) menyatakan bahwa bid ask spread dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu quoted spread dan effective spread realized spread. Quoted 

spread merupakan perbedaan antara harga penawaran dan permintaan yang 

ditawarkan oleh market maker kepada pelanggan potensial atau perbedaan 
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antara kuota permintaan dan penawaran oleh dealer pada waktu tertentu. 

Sedangkan effective spread realized spread merupakan perbedaan yang terjadi 

ketika pihak market maker membayar dan menerima cadangan sekuritasnya 

atau perbedaan rata-rata harga ketika dealer menjual pada suatu waktu dan 

ketika dealer membeli pada suatu waktu lebih awal dari perjanjian. 

Menurut Stoll (1989) teori spread merupakan teori quoted spread. 

Quoted spread harus meliputi tiga jenis biaya yang dihadapi dealer, yaitu : 

1. Biaya pemrosesan pesanan (order processing cost) 

Merupakan biaya dealer dalam mengatur perdagangan dan 

menyiapkan transaksi. Biaya pemrosesan pesanan meliputi biaya 

administrasi, pelaporan, proses computer telepon dan lainnya. 

2. Biaya pemilikan sekuritas (inventory holding cost) 

Merupakan biaya dealer ketika membeli persediaan sekuritas. Biaya 

kepemilikan saham menunjukkan treade off antara memiliki terlalu banyak 

saham dan memiliki terlalu sedikit saham. Opportunity cost merupakan 

bagian terbesar dari kepemilikan saham. Dealer sebagai penjual saham 

harus menyimpan saham sebagai persediaannya. Risiko harga saham yang 

berfluktuasi dan biaya peluang dari modal yang tertanam di persediaan 

tersebut menimbulkan biaya persediaan. 

3. Biaya asimetri informasi (assimetry information cost) 

Biaya asimetri informasi timbul ketika dua pihak trader yang tidak 

sama dalam memiliki dan mengakses informasi. Pihak pertama, informes 
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trader yang memiliki informasi superior dan pihak lain adalah uninformed 

trader yang memiliki informasi inferior. Pihak uninformed trader akan 

berupaya mengurangi risiko kerugian dalam perdagangan sahamnya yang 

tercermin dengan nilai bid ask spread. 

Masalah keagenan tidak hanya terjadi antara pihak agen (manajer) dan 

pemilik perusahaan (investor), tetapi juga dialami oleh mekanisme pasar modal. 

Dealer atau market maker sebagai salah satu pelaku pasar modal memiliki daya 

pikir yang terbatas terhadap persepsi masa yang akan dating, dan menghadapi 

potensi kerugian ketika berhadapan dengan pedagang yang terinformasi 

(informed trader). Hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki informasi 

superior seperti pedangang yang terinformasi (Komalasari dan Baridwan, 

2001).Dealer membutuhkan informasi untuk mengurangi ketidakpastian 

tersebut. Dealer selalu berusaha menentukan spread secara wajar sesuai dengan 

kejadian tertentu atau kondisi atau informasi apa saja yang memberikan sinyal 

mengenai surat berharga yang dimilikinya. Spread dealer untuk sebuah saham 

merupakan perbedaan harga beli dan harga jual saham yang ditentukan oleh 

dealer secara individual ketika dealer hendak memperdagangkan saham 

tersebut, sedangkan spread pasar untuk sebuah saham merupakan perbedaan 

harga beli tertinggi dan harga jual terendah beberapa dealer yang sama sama 

melakukan transaksi untuk saham tersebut (Wizni, 2017). 

Di pasar modal Indonesia, perdagangan saham dilakukan melalui 

prantara / market maker  yang biasa disebut dealer. Chadijah (2010) 
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mengungkapkan bahwa dealer merupakan pihak yang memiliki peran penting 

dalam pelaksanaan transaksi jual beli sekuritas atau saham di pasar modal, agar 

proses transaksi dapat berjalan dengan baik dan lancer. Dealer dan broker dapat 

dikatakan sebagai perantara perdagangan sekuritas yang dilakukan individu 

secara tidak langsung. Broker akan melakukan transaksi atas nama investor 

untuk mendapatkan komisi. Sedangkan dealer akan melaksanakan transakis 

untuk memperoleh keuntungan sendiri. Marker makaer tersebut akan 

memperoleh kompensasi karena aktivitas pembelian dilakukan pada saat harga 

beli saham dan penjualan saham saat harga jual saham lebih tinggi daripada 

harga sebenarnya saham. 

Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa ketika pihak 

investor ingin melakukan keputusan untuk membeli atau menjual saham, bid 

ask spread dapat menjadi salah satu pertimbangan penting dengan mengetahui 

perbedaan (spread) antara harga beli (bid) dan harga jual saham (ask). 

 

2.3 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan alat utama yang digunakan oleh pihak 

internal maupun pihak eksternal perusahaan untuk mengambil sebuah 

keputusan. Terdapat banyak pengertian yang dikemukakan oleh banyak ahli, di 

antaranya : 

Menurut Baridwan (2014), laporan keuangan merupakan ringkasan dari 

suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi 
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keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan 

menurut Kasmir (2016), pengertian laporan keuangan merupakan laporan yang 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu 

periode tertentu. 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) (2016), laporan keuangan meliputi bagian dari proses laporan 

keuangan. Laporan keuangan lengkap umumnya meliputi neraca, laporan laba 

rugi, laporan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan 

dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus 

dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian 

integral dari laporan keuangan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi 

mulai dari pencatatan transaksi hingga penyajian laporan yang dapat 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan dan dapat berguna sebagai alat 

pengambil keputusan bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. 

 

 2.3.1 Komponen Laporan Keuangan 

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) no 1 

(IAI, 2016), laporan keuangan memiliki enam komponen utama, di 

antaranya : 
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a. Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode 

Merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai 

nilai dan jenis investasi perusahaan, kewajiban perusahaan pada 

kreditur dan ekuitas pemilik perusahaan. Laporan posisi keuangan 

menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. 

Dalam suatu perusahaan, posisi keuangan dapat dipengaruhi oleh 

sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan 

solvabilitas maupun kemampuan beradaptasi dengan adanya 

perubahan lingkungan. Laporan posisi keuangan perusahaan dapat 

digunakan sebagai dasar untuk menghitung tingkat hasil 

pengembalian, mengevaluasi struktur modal perusahaan dan 

menghitung likuiditas maupun fleksibiltas keuangan perusahaan. 

b. Laporan laba rugi komperehensif selama periode 

Fungsi dari laporan laba rugi ialah untuk mengukur kinerja 

keuangan perusahaan selama satu periode pelaporan. Selain itu, 

laporan laba rugi juga menggambarkan aktivitas operasi perusahaan 

yang menyajikan rincian pendapatan, beban, baik untung maupun 

rugi perusahaan selama periose tertentu. 

c. Laporan perubahan ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas menyajikan perubahan-

perubahan pada pos ekuitas. Laporan perubahan ekuitas dapat 



20 
 

digunakan untuk mengidentifikasi alasan perubahan klaim 

pemegang saham atas aktivitas perusahaan. 

d. Laporan arus kas 

Laporan arus kas menyajikan dan melaporkan arus kas 

masuk dan kas keluar untuk aktivitas operasi, investasi dan 

pendanaan perusahaan secara terpisah. 

e. Catatan atas laporan keuangan 

Dalam PSAK no. 1 (2016), menerangkan bahwa catatan atas 

laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atas rincian jumlah 

yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dna 

laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti 

kewajiban kontingensi dan komitmen. Catatan atas laporan 

keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan 

dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-

pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian 

laporan keuangan secara wajar. 

f. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif 

Laporan posisi keuangan pada awal periode ini disajikan 

ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara 

retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan 

keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasikan pos-pos dalam 

laporan keuangannya. 
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 2.3.2 Pengguna Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan alat vital yang dibutuhkan oleh 

berbagai pihak, baik bagi pihak internal perusahaan maupun pihak 

eksternal perusahaan. Menurut Rudianto (2012), pihak-pihak yang 

berhubungan dengan perusahaan adalah : 

1. Kreditor 

Merupakan orang atau perusahaan yang memberikan 

pinjaman dana kepada perusahaan untuk berbagai keperluan usaha. 

Adapun informasi yang dibutuhkan oleh kreditor berupa besarnya 

asset perusahaan, kemampuan menghasilkan laba, dan 

perbandingan utang dan total asset perusahaan. 

2. Pemerintah 

Merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk 

membuat peraturan usaha dan hal-hal yang terkait dengannya. 

Sebagai pihak yang akan memungut pajak penghasilan kepada 

perusahaan, informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah (fiskus 

pajak) meliputi laba perusahaan dan beban yang dibutuhkan untuk 

memperoleh pendapatan. 

3. Calon Investor 

Merupakan orang-orang atau Lembaga yang akan 

menanamkan dananya dalam suatu perusahaan di masa yang akan 

datang. 
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4. Pemasok (Supplier) 

Merupakan orang atau perusahaan yang menjual berbagai 

barang kepada perusahaan, mulai dari peralatan kantor, mesin, 

kendaraan, hingga bahan baku usaha. 

5. Pemilik / Pemegang Saham 

Merupakan orang atau lembaga yang telah menanamkan 

dana atau asetnya kepada perusahaan tersebut. 

6. Manajer Produksi 

Merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap 

keseluruhan proses yang menghasilkan produk dalam suatu 

perusahaan. 

7. Manajer Pemasaran 

Merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap 

keseluruhan proses pemasaran produk pemasaran, mulai dari 

promosi, distribusi, hingga pelayanan purna jual. 

8. Berbagai pihak internal perusahaan lainnya yang memerlukan data 

dan informasi keuangan lain yang harus disediakan oleh akuntansi. 

 

 2.3.3 Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2016), tujuan pembuatan atas penyusunan 

laporan keuangan adalah : 
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1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (aset) yang 

dimiliki perusahan pada saat ini. 

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan 

modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang 

diperoleh pada suatu periode tertentu. 

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi 

terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. 

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan 

dalam suatu periode. 

7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan 

keuangan. 

8. Informasi keuangan lainnya. 

Sedangkan menurut pendapat dari Ikatan Akuntan Indonesia 

(2016), tujuan laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi 

yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

tujuan laporan keuangan adalah : 
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1. Informasi keuangan perusahaan dapat digunakan untuk meramalkan 

dan menilai kondisi keuangan di masa sekarang dan di masa yang 

akan datang apakah lebih baik atau  lebih buruk. 

2. Informasi keuangan sangat diperlukan guna mengambil keputusan 

pihak yang membutuhkan dan sebagai evaluasi pihak manajemen. 

3. Informasi mengenai perubahan posisi keuangan perusahaan 

bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan, dan 

operasi perusahaan selama periode tertentu. Di samping itu, laporan 

juga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan 

investasi. 

 

2.4 Asimetri Informasi 

Menurut Jabeen dan Shah (2011), asimetri informasi terbagi menjadi 

dua jenis, yaitu asimetri informasi yang terjadi ketika manajemen memiliki 

lebih banyak informasi mengenai perusahaan daripada pihak pemilik atau 

pemegang saham secara keseluruhan dan asimetri informasi terjadi ketika 

terdapat variasi jumlah informasi yang dimiliki antara pemegang saham yang 

satu dengan yang lain, seperti pemegang saham mayoritas dan minoritas, 

sehingga menimbulkan munculnya informed dan uninformed investor. 
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Dengan adanya perbedaaan kepentingan yang menimbulkan 

permasalahan dalam asimetri informasi dan menurut Meckling (1976), 

permasalahan tersebut adalah : 

a. Moral hazard, merupakan permasalahan yang timbul ketika pihak agen 

tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak 

kerja. 

b. Adverse selection, merupakan suatu keadaan dimana pihak principal tidak 

dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang telah diambil oleh pihak 

agen telah didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi 

sebagai sebuah kelalaian dalam tugas. Selain itu, adverse selection timbul 

karena pihak manajemen cenderung untuk menahan atau menyeleksi 

informasi penting perusahaan sehingga mengakibatkan pengambilan 

keputusan oleh pihak pemegang saham tidak berdasarkan atas informasi 

yang memadai. 

Asimetri informasi juga dapat terjadi di pasar modal. Hal ini terjadi 

ketika salah satu pelaku pasar modal memiliki informasi yang lebih 

dibandingkan pelaku pasar lainnya. Kecenderungan pelaku pasar modal yang 

memiliki informasi lebih, mereka bisa lebih cermat dalam mengambil 

keputusan dalam bertransaksi karena memiliki akses privat terhadap informasi, 

maka mereka disebut insider-trader. Keadaan ini menimbulkan adanya 

ketidakseimbangan informasi yang didapat oleh para pelaku pasar lainnya dan 

menyebabkan adanya informasi yang tidak simetris (information asymmetry). 



26 
 

Adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh pelaku pasar dapat 

mengakibatkan kinerja pasar modal menjadi tidak baik. Pasar modal yang baik 

adalah pasar yang mempertimbangkan efisiensi mengenai penyebaran 

infomasi yang cepat dan akurat sehingga semua pelaku pasar memiliki 

informasi yang sama. 

 

2.5 Extensible Business Reporting Language (XBRL) 

 2.5.1 Pengertian Extensible Business Reporting Language (XBRL) 

Saat ini, Extensible Business Reporting Language (XBRL) 

menjadi tren pelaporan keuangan baru yang digunakan oleh banyak 

negara (Izzalgurny, 2016). Extensible Business Reporting Language 

(XBRL) merupakan standar pelaporan keuangan baru yang 

dikembangkan oleh XBRL internasional yang merupakan organisasi 

nirlaba (non-profit organization) dan beroperasi untuk kepentingan 

umum sebagai konsorsium global nirlaba. XBRL dikembangkan untuk 

mendukung pengumpulan, pembagian, dan penggunaan data terstruktur 

untuk pelaporan dan analisis data (www.xbrl.org). Menurut Bursa Efek 

Indonesia (2014), Extensible Business Reporting Language (XBRL) 

merupakan sebuah Bahasa elektronik yang secara universal 

penggunaannya untuk transmisi serta pertukaran informasi bisnis, yang 

http://www.xbrl.org/
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dapat menyempurnakan proses persiapan, analisis, dan akurasi untuk 

berbagai pihak yang menyediakan dan menggunakan informasi bisnis. 

Menurut Wizni (2017), XBRL merupakan bahasa pelaporan 

bisnis yang baku berbasis XML yang dikembangkan untuk 

memfasilitasi keomunikasi data keuangan dan data bisnis secara 

elektronis. Sedangkan XML (eXtensible Markup Language) yang 

merupakan bahasa penanda (Markup Language) yang telah menjadi 

standar universal penyajian informasi yang terstuktur. Dengan kata lain, 

XBRL merupakan versi XML yang dimaksudkan khusus untuk 

memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan dan bisnis. Penggunaan 

XBRL dapat meningkatkan efisiensi, reliabilitas, dan ketepatan dalam 

pelaporan keuangan (Yoon et al, 2011). 

XBRL merupakan sebuah Bahasa yang dapat dibaca oleh mesin 

yang menawarkan peningkatan kemampuan pencarian dan analisis data. 

Hal tersebut sama halnya dengan bahasa HTML (Hyper Text Markup 

Language), XBRL bekerja dengan sistem “tagging” atau penanda 

sehingga memudahkan pencarian data oleh komputer. Akan tetapi tidak 

seperti tag HTML, tag XBRL dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

informasi numerik maupun tekstual. Selain itu, kelebihan XBRL adalah 

untuk setiap tag XBRL menyediakan jangkauan informasi yang luas 

mengenai data, termasuk definisi, label deskriptif, jangka waktu, unit 

pengukuran dan hubungan matematika antar elemen yang berbeda 
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(Geiger et al, 2014). Format XBRL bekerja melalui proses tag 

identifikasi yang unik untuk setiap data keuangan di dalam dokumen 

yang memungkinkan data dapat diidentifikasi secara khusus, diurutkan 

dan secara otomatis dapat diekstraksi oleh berbagai perangkat lunak 

analitik (Liu et al, 2006 & Yoon et al, 2011). 

Menurut Chen (2013), setiap tag unik dikembangkan dan 

distandarisasi berdasarkan pada standar akuntansi pada negara yang 

menerapkannya dan disimpan dalam taksonoki yang berfungsi sebagai 

kamus data semua istilah tag yang ada pada laporan. Taksonomi standar 

ini akan memastikan keseragaman dari tag yang digunakan oleh setiap 

perusahaan (Tohang et al, 2017). Fungsi dari penempatan tag informasi 

pada format yang dapat dibaca oleh komputer dengan kemampuan 

mencari yang lebih kuat untuk membantu pengguna mendapatkan 

informasi yang akurat dan efisiensi (Yoon et al, 2011). 

Menurut Warsidi (2014) mengungkapkan bahwa tag-tag 

pengidentifikasi XBRL diterapkan terhadap setiap data tertentu, 

sehingga dapat diproses secara efisien oleh perangkat lunak komputer. 

Contoh data yang dimaksud misalnya beban penyusutan atau laba 

bersih, tag pengidentifikasian yang digunakan dapat menyajikan 

informasi lebih kompleks, misalnya angka dalam satuan moneter, angka 

presentase, dan angka pecahan. Di samping itu, XBRL juga 
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memungkinkan pemberian label / nama suatu data dalam Bahasa 

apapun, penggunaan kerangka acuan akuntansi yang berbeda-beda, 

serta penyajian informasi lain terkait perusahaan anak. Penggunaan 

format XBRL akan menghasilkan pengurangan waktu dan biaya. 

Informasi keuangan dan non keuangan dapat dicatat dengan mudah, 

format terstruktur, serta memungkinkan pengguna untuk belajar dan 

memahaminya dengan mudah (Stocken dan Verreccha, 2004). 

XBRL membantu untuk mencapai tujuan pengguna laporan 

keuangan, baik perusahaan, regulator, investor, maupun pihak pemilik 

perusahaan lainnya untuk dapat menganalisis informasi secara cepat dan 

otomatis dalam jumlah yang lebih besar. Sehingga dapat mengurangi 

waktu, biaya, dan kesalahan yang terlibat dalam proses pelaporan bisnis. 

XBRL juga menyediakan pertukaran informasi yang terstuktur dan 

validasi bisnis pelaporan informasi (Wizni, 2017). Selain itu, perlu 

dipahami bahwa XBRL bukan merupakan suatu merek perangkat lunak 

atau aplikasi yang akan menggantikan aplikasi atau sistem yang sudah 

ada. XBRL bukan suatu standar akuntasi baru, dan dalam penerapannya 

tidak memerlukan perubahan standar akuntansi yang sudah diterapkan 

di suatu negara. XBRL juga tidak merubah format pelaporan keuangan 

yang sudah ada (Ahdan, 2015). 
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 2.5.2 Penerapan XBRL di Indonesia 

Persiapan yang matang sangat diperlukan bagi sebuah negara 

yang ingin menerapkan XBRL sebagai sarana kewajiban dalam 

pengungkapan pelaporan keuangan kepada publik. Persiapan yang 

dibutuhkan tidak hanya teknologi yang mendukung, tetapi juga 

dibutuhkan kerja sama antar Lembaga yang berwenang dalam hal 

regulasi, karena XBRL juga membutuhkan kesiapan standarisasi 

(taksonomi) yang telah ditetapkan. Regulator tertinggi di pasar modal 

Indonesia adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan 

(BAPEPAM dan LK). BAPEPAM dan LK memiliki wewenang 

tertinggi dalam penetapan regulasi yang berada di pasar modal. 

BAPEPAM-LK diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya 

sebagai salah satu sumber informasi dan data keuangan yang memiliki 

integritas tinggi. Dengan demikian BAPEPAM-LK Departemen RI 

memiliki peranan penting yang berkaitan langsung dengan 

penyampaian pelaporan. BAPEPAM-LK semakin memiliki peranan 

penting seiring dengan semakin meningkatnya jumlah institusi-institusi 

yang akan diawasi di pasar modal Indonesia (Wizni, 2017). 

XBRL secara umum menurut BAPEPAM-LK adalah sebagai 

berikut : 

1. Meningkatnya kegunaan sistem pelaporan secara elektronik, karena 

mengimplementasikan : 
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a. Format yang sudah terstandar, sehingga dapat memudahkan 

dalam analisis data. 

b. Validasi secara otomatis, sehingga dapat meminimalisir 

kesalahan data. 

2. Memudahkan dilakukannya publikasi laporan (termasuk laporan 

keuangan) karena XBRL dapat diolah kembali menjadi format yang 

diinginkan berupa file PDF, HTML, EXCEL, TXT, dan lain-lain. 

3. Meningkatkan kemudahan akses informasi finansial, terutama bagi 

investor internasional, karena XBRL menerapkan suatu standar 

identifikasi informasi yang dapat disesuaikan dengan bahasa 

investor asing. 

4. Mempercepat pengambilan keputusan bagi investor. 

Tujuan pelaporan keuangan dengan format XBRL adalah untuk 

menyamakan standar format pelaporan yang berbeda-beda. Dengan 

adanya penyamaan standar pelaporan tersebut, pelaporan keuangan 

perusahaan dapat digunakan dalam berbagai bahasa maupun 

memudahkan perusahaan dalam melakukan pelaporan keuangan yang 

disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. 

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan pasar modal yang ada di 

Indonesia. BEI telah memulai pengembangan pelaporan dengan XBRL 

sejak tahun 2012. BEI harus menyiapkan sebuah taksonomi yang 

mewakili suatu pelaporan. Pembuatan taksonomi XBRL membutuhkan 
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waktu selama 2 tahun, dimulai pada tahun 2012 dan terselesaikan pada 

tahun 2014. Rencana pelaporan informasi laporan keuangan berbasis 

XBRL diimplementasikan pada tahun 2015 (www.idx.co.id). 

Sedangkan untuk kewajiban penerapannya bagi seluruh emiten yang 

terdaftar di BEI dimulai pada tahun 2016 (www.kontan.co.id). Dalam 

upaya pelaksanaan pelaporan berbasis XBRL, BEI memerlukan 

taksonomi yang berfungsi sebagai kamus pelaporan. Kamus pelaporan 

berisi seluruh informasi pelaporan yang dibutuhkan pengguna. 

Taksonomi tersebut akan menstandarisasi format penyajian laporan 

keuangan perusahaan dari seluruh jenis sektor dan subsektor yang telah 

ditetapkan oleh BEI. Taksonomi yang dibuat oleh BEI terdiri dari 4 

taksonomi laporan keuangan, yaitu : 

1. Laporan posisi keuangan 

2. Laporan laba rugi 

3. Laporan perubahan ekuitas 

4. Laporan arus kas 

Setelah pengembangan taksonomi atas laporan keuangan, BEI 

akan melanjutkan pengembangan taksonomi ke area disclosure 

(pengungkapan). Area pengungkapan tersebut adalah catatan atas 

laporan keuangan perusahaan, kewajiban keterbukaan informasi dari 

perusahaan dan informasi atas tindakan korporasi perusahaan 

(www.idx.co.id). Beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa 

http://www.idx.co.id/
http://www.kontan.co.id/
http://www.idx.co.id/
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penerapan XBRL dapat menurunkan risiko perusahaan, menurunkan 

biaya modal, meningkatkan efisiensi dan transparansi perusahaan 

(Wizni, 2017). Chen dan Li (2013) menyatakan bahwa XBRL dapat 

memungkinkan pengguna informasi di pasar modal untuk mendapatkan 

informasi lebih lanjut sehingga dapat mengurangi waktu dan biaya bagi 

investor untuk dapat menganalisis infromasi keuangan. XBRL juga 

dapat meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dan relevansi 

informasi akuntansi dan yang efektif digunakan untuk menigkatkan 

keandalan informasi. 

 

 2.5.3 Taksonomi Indonesia Stock Exchange (IDX) dan Instance  

Document XBRL 

Format pelaporan laporan keuangan dengan XBRL memiliki 

dua bagian penting, yaitu taksonomi dan instans (instance) (Perdana, 

2011). Instance document adalah format pelaporan keuangan yang 

disampaikan, berisi data-data keuangan maupun informasi yang 

disampaikan oleh emiten (Panduan IDX Taksonomi, 2014). Adapun 

informasi keuangan dengan instance document ditandai (ditag) dengan 

menggunakan kaidah sintaksis Bahasa markup XBRL (Hoffman dan 

Watson, 2010). Taksonomi sendiri merupakan kumpulan definisi-

definisi terstandar dari seluruh elemen yang terkandung pada suatu 
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laporan keuangan (termasuk akun laporan keuangan) dan dapat 

menjelaskan hubungan antar elemen (Wizni, 2017). Pemahaman 

mengenai taksonomi XBRL merupakan dasar bagi penanda elemen 

laporan keuangan. 

Perdana (2011) mengungkapkan bahwa taksonomi XBRL terdiri 

dari dua bagian yaitu skema dan linkbase. File skema XBRL tidak 

berisikan data, akan tetapi berisi konteks mengenai data dan metadata 

yang dapat digunakan untuk menjelaskan suatu data. Sebagai contoh 

pada laporan keuangan terdapat sejumlah kas senilai Rp. 

7.000.000.000.000. Angka tersebut ditandai dengan menggunakan 

skema XBRL yang mendefinisikan mengenai kas, termasuk juga 

metadata yang berkaitan, seperti konteks elemen, unit moneter, angka 

desimal, dan sebagainya. Linkbase merupakan ekspresi logis mengenai 

keterkaitan antara satu konsep dengan konsep lainnya dengan standar 

yang mengatur dan formulasi yang berkaitan serta informasi-informasi 

spesifik lainnya. 

Taksonomi pertama yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia 

yaitu IDX taksonomi. IDX taksonomi merupakan taksonomi untuk 

pelaporan keuangan yang berbasis pada standar PSAK yang terdiri dari 

beberapa form pelaporan, yaitu (IDX taksonomi, 2014) : 

1. Informasi Entitas Dokumen / Document Entity Information (DEI) 

2. Laporan Keuangan 
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a. Laporan Posisi Keuangan 

Berdasarkan PSAK 1, bahwa laporan posisi keuangan dapat 

disajikan berdasarkan klasifikasi (lancar dan tidak lancar) dan 

berdasarkan likuiditas. 

b. Laporan Laba Bersih Komperehensif 

Berdasarkan PSAK 1, penyajian beban di laporan laba rugi 

komperehensif dilakukan berdasarkan fungsi atau sifat beban. 

Selain itu pajak atas pendapatan komperehensif lainnya 

disajikan setelah pajak. 

c. Laporan Perubahan Ekuitas 

d. Laporan Arus Kas 

Penyusunan arus kas dari operasi dapat dilakukan dengan 

metode langsung kecuali untuk kontrak intervestasi kolektif 

yang masih dapat disusun menggunakan metode tidak langsung. 

IDX taksonomi tersebut disusun dengan menggunakan referensi 

dan ketentuan sebagai berikut, (IDX taksonomi, 2014) : 

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

2. Pernyataan Standar Akuntansi Syariah 

3. Ketentuan dalam Peraturan Pasar Modal, di antaranya yaitu : 

a. Peraturan BAPEPAM-LK No. VII G.7 mengenai Penyajian dan 

Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan 

Publik. 
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b. Peraturan BAPEPAM-LK No. VIII G.17 mengenai Pedoman 

Akuntansi Perusahaan FEEL. 

c. Surat Edaran BAPEPAM-LK No. SE17/BL/2012 mengenai 

daftar Pengungkapan Laporan Keuangan untuk seluruh industry 

di pasar modal Indonesia. 

Ketentuan yang dijadikan acuan tersebut merupakan ketentuan 

yang berlaku pada 31 Desember 2013 (IDX taksonomi, 2014). 

Penggunaan taksonomi di setiap negara akan berbeda-beda, disesuaikan 

dengan regulasi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh negara 

tersebut. Adapun penggunaan taksonomi XBRL di dalam situs IDX.net 

dapat dipilih sesuai dengan Bahasa yang akan digunakan dan setiap 

skema kartegoris mendefinisikan tag khusus untuk setiap item data. 

 

2.5.4 Presentation Linkbase 

Presentation linkbase berfungsi untuk menyajikan instance 

document dalam format yang dapat dibaca oleh pengguna laporan 

keuangan (Wizni, 2017). Setiap pengguna laporan keuangan yang 

digunakan mengacu pada presentation link yang berbeda-beda. Adapun 

rincian presentation link dalam IDX taksonomi sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 

Presentation Link pada IDX Taksonomi 

No Entry Point DEI 

Laporan Posisi 

Keuangan 
Laporan Laba Rugi Komperehensif 

Laporan 

Perubahan 

Ekuitas 

Laporan Arus Kas 

Lancar 

dan 

Tidak 

Lancar 

Likuiditas 
Berdasarkan Fungsi 

Berdasarkan Sifat 

Metode 

Langsung 

Metode 

Tidak 

Langsung Setelah 

Pajak 

Sebelum 

Pajak 

Setelah 

Pajak 

Sebelum 

Pajak 

1 Umum 1000000 1210000 1220000 1311000 1321000 1312000 1322000 1410000 1510000 N/A 

2 Properti 1000000 2210000 2220000 2311000 2321000 2312000 2322000 2410000 2510000 N/A 

3 Infrastuktur 1000000 3210000 3210000 3311000 3321000 3312000 3322000 3410000 3510000 N/A 

4 Keuangan 

dan syariah 
1000000 N/A 4220000 N/A N/A 4312000 4322000 4410000 4510000 N/A 

5 Sekuritas 1000000 N/A 5220000 5311000 5321000 N/A N/A 5410000 5510000 N/A 

6 Asuransi 1000000 N/A 6220000 N/A N/A 6312000 6322000 6410000 6510000 N/A 

7 
Kontrak 

Investasi 

Kolektif 

1000000 N/A 7220000 N/A N/A 7312000 7322000 7410000 7510000 7520000 

8 Pembiayaan 1000000 N/A 8220000 N/A N/A 8312000 8322000 8410000 8510000 N/A 

 Sumber : IDX Taksonomi, 2014 

 

2.5.5 Document Entity Information (DEI) 

Document Entity Information (DEI) adalah informasi umum 

yang dimiliki oleh entitas. Document Entity Information (DEI) berisi 

informasi umum mengenai entitas pelapor dan dokumen yang 

dilaporkan di pasar modal Indonesia. Adapun contoh DEI taksonomi 

XBRL di IDX adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2.2 

Document Entity Information (DEI) pada IDX Taksonomi 

No Elemen 

1 Informasi Umum (abstrak) 

2 Nama entitas 

3 Penjelasan perubahan nama dari akhir periode laporan 

sebelumnya 

4 Kode entitas 

5 Nomor identifikasi entitas 

6 Industri utama entitas 

7 Sektor 

8 Subsektor 

9 Pengendalian informasi pemegang saham 

10 Jenis entitas 

11 Jenis efek yang dicatatkan 

12 Jenis papan perdagangan tempat entitas tercatat 

13 Apakah merupakan laporan keuangan satu entitas atau 

suatu kelompok entitas 

14 Periode penyampaian laporan keuangan 

15 Tanggal awal periode berjalan 

16 Tanggal akhir periode berjalan 

17 Tanggal akhir tahun sebelumnya 

18 Tanggal awal periode sebelumnya 

19 Tanggal akhir periode sebelumnya 

20 Mata uang pelaporan 

21 Kurs konversi pada tanggal pelaporan jika mata uang 

penyajian selain rupiah 

22 Pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah 

dalam laporan keuangan 

23 Jenis laporan atas laporan keuangan 

24 jenis opini auditor 

25 
Hal yang diungkapkan dalam paragraf pendapat untuk 

penekanan atas suatu masalah atau paragraf penjelasan 

lainnya, jika ada 

26 Hasil penugasan review 
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Sumber : IDX Taksonomi, 2014 

 

2.5.6 Tagging Data Keuangan 

Format XBRL dibentuk dengan menggunakan pemberian 

barkode pada informasi atau data sehingga dapat memudahkan dalam 

membaca laporan keuangan, mengelompokkan, dan menganalisisnya 

dengan cepat. Lain halnya jika sebuah laporan keuangan yang biasa 

disajikan dalam bentuk kertas memiliki elemen-elemen yang bersifat 

statis, yaitu laporan tidak dapat dibaca secara otomatis. File laporan 

keuangan yang berbentuk kertas mengakibatkan pembaca laporan 

keuangan hanya dapat melihat nominal dalam format tertentu yang telah 

terkunci seperti HTML, PDF, DOC, dan XLS tanpa bisa melakukan 

validasi secara otomatis. Hal tersebut menjadi dasar terciptanya format 

pelaporan keuangan berbasis XBRL. Dengan demikian laporan 

27 Tanggal laporan audit atau hasil laporan review 

28 Auditor tahun berjalan 

29 Nama partner audit tahun berjalan 

30 Lama tahun penugasan partner yang menandatangani 

31 Auditor tahun sebelumnya 

32 Nama partner audit tahun sebelumnya 

33 
Kepatuhan terhadap pemenuhan peraturan BAPEPAM-

LK VIII G 11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan 

keuangan 

34 
Kepatuhan terhadap pemenuhan peraturan BAPEPAM-

LK VIII A dua tentang independensi akuntan yang 

memberikan jasa audit di pasar modal 
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keuangan yang dihasilkan tidak hanya bisa dibaca oleh manusia tetapi 

dapat secara otomatis oleh komputer. 

Gambar 2.1 

Akun Laporan Keuangan Paper Based 

 

Sumber : Perdana (2011) 

Gambar di atas menunjukkan akun laporan keuangan yang 

dibuat dengan system paper based. Nilai nominal yang terdapat dalam 

akun hanya bias dibaca oleh manusia tetapi tidak dapat dibaca secara 

otomatis oleh sistem komputer. Lain halnya, jika menggunakan format 

XBRL secara otomatis laporan keuangan dapat dibaca oleh computer 

sehingga Analisa data dapat dilakukan dengan mudah. Contoh 

kodefikasi dengan menggunakan XBRL diperlihatkan pada gambar 2.2 

di bawah ini : 
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Gambar 2.2 

Tagging XBRL 

 

 

 

 

 

Sumber : Perdana (2011) 

Skrip Bahasa XBRL di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Ifrs-gp : taksonomi XBRL yang disetujui oleh IASC 

(International Accounting Standard Commite). 

2. unitRef : mendefinisikan jenis mata uang yang digunakan dalam 

laporan keuangan yang merujuk pada ISO 4217. 

3. Decimals : mereferensikan jumlah decimal yang digunakan oleh 

elemen-elemen laporan keuangan. 

4. contexRef : mereferensikan konteks informasi keuangan 

tersebut. 

Skrip yang dikemukakan di atas merupakan contoh ringkas 

mengenai kodifikasi atas elemen-elemen dalam laporan keuangan 

dengan menggunakan XBRL. Dokumen yang berisikan elemen-elemen 

yang telah ditandai tersebut harus dilengkapi juga dengan beberapa 
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skrip markup tambahan sesuai dengan skema XML agar menjadi 

dokumen instans XBRL yang lengkap (Perdana, 2011). 

Penjelasan yang dicantumkan pada sebuah informasi yang 

terdapat dalam sebuah dokumen sehingga petunjuk bagaimana 

informasi tersebut harus diproses merupakan istilah dari tagging. Proses 

tagging, yaitu melakukan mapping antara akun-akun yang terdapat 

dalam laporan keuangan dengan akun yang terdapat dalam template, 

jika tidak terdapat akun yang dicari maka dipilih akun yang paling 

mendekati (IDX Taksonomi, 2014). Adapun contoh tagging laporan 

keuangan terdapat pada gambar 2.3 berikut : 

Gambar 2.3 

Tagging Laporan Posisi Keuangan 

Sumber : IDX Taksonomi, 2014 
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Proses tagging dilakukan untuk seluruh data yang terdapat 

dalam laporan keuangan (Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi 

Komperehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas). 

Data yang terdpaat pada laporan keuangan akan dimasukkan ke dalam 

komponen-komponen yang terdapat dalam taksonomi Bursa Efek 

Indonesia (IDX Taksonomi, 2014). 

 Manfaat adanya basis tagging data adalah dapat memudahkan 

komputer dalam mengidentifikasi item dari data sehingga data dapat 

diproses secara efektif dan efisien. Dengan demikian informasi yang 

detail dapat tersampaikan kepada investor, baik investor pemula 

maupun investor yang telah lama memiliki kemampuan dalam 

menganalisis data. 

 Penjelasan mengenai sistem tagging yang dimiliki oleh format 

laporan keuangan berbasis XBRL dapat memudahkan para pemegang 

saham dan juga investor dalam melakukan analisa laporan keuangan. 

Selain itu, format XBRL merupakan format yang extensible yang berarti 

dapat diperluas dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. 

 

2.5.7 Validasi Data 

XBRL memungkinkan validasi data secara otomatis. Validasi 

data XBRL secara otomatis dapat dilakukan dengan menggunakan 

calculation linkbase dan formula (IDX Taksonomi, 2014). 
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1. Calculation Linkbase 

Calculation Linkbase digunakan agar nilai-nilai moneter 

yang muncul dalam instance document dapat diperiksa 

kesesuaiannya dan hanya dapat dilakukan pada satu bentuk saja, 

baik laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komperehensif, 

laporan perubahan ekuitas, atau laporan arus kas. Calculation 

linkbase dapat melakukan validasi data dengan menambahkan data 

dan mengalihkan dengan weight, dan melakukan validasi antara 

data yang diinput dengan data yang dihitung (IDX Taksonomi, 

2014). Sebagai contoh, calculation linkbase akan melakukan 

validasi pada laba bruto, dimana secara bisnis dapat didefinisikan 

bahwa : 

 

Dengan demikian, calculation linkbase akan melakukan 

validasi laba bruto yang telah diinput dengan perhitungan yang 

telah didefinisikan, bila tidak sesuai, maka akan diberikan pesan 

error. Apabila masih ditemukan error atau kesalahan pada instance 

document, data yang ada perlu diperbaiki terlebih dahulu. 

 

 

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 = 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎

− 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 
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Gambar 2.4 

Validasi Data 

Sumber : IDX Taksonomi, 2014 

Calculation linkbase ini sudah termasuk bagian dari 

taksonomi yang melakukan validasi antar komponen yang ada pada 

laporan untuk memastikan data yang disampaikan telah valid (IDX 

Taksonomi, 2014). 

2. Formula 

Formula dapat mengatasi keterbatasan yang ada pada 

calculation linkbase, karena formula dapat melakukan validasi 

antar konteks dan antar jenis laporan keuangan. Formula tidak 

menjadi satu dalam taksonomi, tetapi digunakan untuk melakukan 

validasi data yang ada pada instance document. Pada taksonomi, 

formula digunakan untuk memastikan validasi data dilakukan 

dalam satu bentuk maupun antar bentuk lain untuk memastikan 

kevalidan data dengan melakukan 2 asersi yaitu asersi keberadaan 
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(memastikan data sudah diisi) dan asersi nilai (IDX Taksonomi, 

2014). 

Gambar 2.5 

Contoh Calculation Linkbase dan Formula 

Sumber : IDX Taksonomi, 2014 
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2.6  Kerangka Konseptual 

Berdasarkan latar belakang masalah, telaah teori, dan tinjauan 

penelitian terdahulu, maka peneliti dapat merumuskan kerangka konseptual 

sebagai berikut : 

Gambar 2.6 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah peneliti, 2019  

Sistem Pelaporan 
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(X) 
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Informasi  
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Saham 
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Harga Saham 

Variabel Independen Variabel Dependen 

H1 

Variabel Kontrol 
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2.7 Pengembangan Hipotesis 

Pengembangan hipotesis ini didasarkan pada teori signalling. Dorongan 

untuk dapat memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal 

adalah adanya asimetri informasi antara pihak internal perusahaan dan pihak 

eksternal perusahaan karena pihak internal perusahaan mengetahui lebih 

banyak informasi mengenai keadaan perusahaan dan prospek perusahaan di 

masa depan dari pihak eksternal perusahaan. Hal inilah yang mendorong adanya 

signalling theory (Arifin, 2005). 

Extensible Business Reporting Language (XBRL) merupakan standar 

pelaporan keuangan yang baru dengan berbasis teknologi informasi. Menurut 

XBRL.inc, penerapan XBRL akan memberikan manfaat utama bagi pengguna 

di semua tahap pelaporan dan analisis bisnis. Manfaat XBRL untuk 

meningkatkan efisiensi, kecepatan dan automatisasi terlihat dalam otomatisasi, 

penghematan biaya, penanganan data yang lebih cepat, lebih andal, dan akurat 

(www.idx.co.id). 

Hasil penelitian terdahulu yang relevan mengenai dampak XBRL 

terhadap asimetri informasi telah dilakukan oleh beberapa peneliti, di antaranya 

yaitu Liu et al (2016) menjelaskan bahwa penerapan XBRL dapat 

meningkatkan likuiditas pasar secara signifikan, dengan demikian dapat 

menurunkan tingkat asimetri informasi. Pernyataan tersebut diperkuat oleh 

beberapa peneliti, Yoon et al (2011) menyebutkan bahwa terdapat hasil yang 

negative dan signifikan terhadap hubungan XBRL dengan asimetri informasi 

http://www.idx.co.id/
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dan mendukung adanya teori bahwa dengan menerapkan XBRL maka akan 

mengurangi tingkat asimetri informasi di bursa efek Korea. Penelitian yang 

dilakukan oleh Yi et al (2016) juga menunjukkan hasil yang sama, yaitu adanya 

pengungkapan informasi yang lebih lengkap sehingga dapat menurunkan 

tingkat asimetri informasi di bursa efek Taiwan. Selanjutnya penelitian yang 

dilakukan oleh Wizni (2017) juga memberikan hasil bahwa terdapat perbedaan 

tingkat asimetri informasi pada perusahaan perbankan, tingkat asimetri 

informasi mengalami penurunan setelah adanya pengadopsian XBRL. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mencoba untuk meneliti 

pengaruh penerapan XBRL terhadap tingkat asimetri informasi di pasar modal 

Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 

H1 : Penerapan XBRL mengurangi tingkat asimetri informasi.  
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BAB III 

METODA PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (explanatory research), 

yaitu penelitian yang mencoba mencoba menjelaskan fenomena yang ada 

(Jogiyanto, 2004:12). Singarimbun dan Effendi (2006) menjelaskan 

explanatory research adalah penelitian yang digunakan untuk menjelaskan 

hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa yang 

dirumuskan atau sering disebut sebagai penelitian penjelasan. Penelitian ini 

biasanya bertujuan untuk mencoba menjelaskan aspek terjadinya sebuah 

hubungan atau memastikan terjadinya perbedaan-perbedaan di antara beberapa 

variabel ataupun independensi dua faktor atau lebih dalam sebuah situasi 

(Sekaran, 2002). 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh 

peneliti yang kemudian dipelajari serta ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2017). Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

perusahaan yang telah terdaftar pada Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia 

selama periode 2014-2018. Pemilihan populasi berupa perusahaan yang berada 
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pada indeks LQ45 dikarenakan 45 perusahaan yang berada pada indeks LQ45 

telah menjadi parameter tingkat likuiditas saham dalam perdagangan yang 

utama di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan sampel. Sampel menurut Uma 

Sekaran (2013) merupakan bagian dari populasi. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu perusahaan yang berada pada indeks LQ45 selama periode 

2014-2018 secara berturut-turut. Sampel dipilih dengan menggunakan metode 

purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan salah satu tipe 

nonprobability sampling dimana penelitian dilakukan dengan mengambil 

sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu (Jogiyanto, 2004:79). 

Sampel yang digunakan dibedakan menjadi 2 periode penelitian yaitu periode 

sebelum penerapan XBRL dan periode setelah penerapan XBRL. Adapun 

kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 pada Bursa Efek Indonesia 

secara berturut-turut selama periode 2014-2018 

2. Perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 pada Bursa Efek Indonesia yang 

menerbitkan laporan tahunan atau annual report secara berturut-turut 

selama periode 2014-2018 

3. Perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 pada Bursa Efek Indonesia yang 

mengeluarkan laporan keuangan dalam bentuk Rupiah secara berturut-

turut selama periode 2014-2018 
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Tabel 3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

No Kriteria Jumlah 

1 
Perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ45 selama 

periode 2014-2018 69 

2 Perusahaan yang tidak terdaftar di indeks LQ45 secara 

berturut-turut selama periode 2014-2018 
-42 

3 

Perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 periode 2014-

2018 yang tidak menerbitkan laporan keuangan lengkap 

selama periode tersebut 

0 

4 
Perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 periode 2014-

2018 yang menggunakan satuan mata uang selain Rupiah 

dalam laporan keuangan 

-2 

Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria 25 

 

 

3.3 Metoda Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan prosedur sistematik yang standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Data dalam penelitian ini 

dikumpulkan dari satu data yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data 

yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan melalui perantara. Data 

sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

tahunan (annual report) perusahaan yang telah terdaftar di indeks LQ45 pada 

Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 dan ringkasan saham harian 

perusahaan yang memuat informasi mengenai harga saham secara rinci. Data 

tersebut diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. 

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai metode pengumpulan 

http://www.idx.co.id/
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data. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari 

data-data yang didasarkan pada laporan keuangan tahunan (annual report) 

perusahaan yang telah terdaftar di indeks LQ45 pada Bursa Efek Indonesia  

 

3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran Penelitian 

Penelitian ini menggunakan empat jenis variabel yaitu variabel 

dependen, variabel independen, dan variabel kontrol.  

3.4.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang 

dipengaruhi akibat adanya variabel independen. Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah Asimetri Informasi. Pengukuran tingkat 

asimetri informasi di pasar modal tidak dapat diobservasi secara 

langsung. Oleh karena itu diperlukan proksi yang dapat 

menggambarkan tingkat asimetri informasi. Penelitian ini mengukur 

tingkat asimetri informasi dengan menggunakan analisis rasio bid ask 

spread. Penggunaan bid ask spread sebagai salah satu proksi asimetri 

informasi selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Yoon et al 

(2011), Tzu Yi et al (2016), Chong et al (2017), dan Wizni (2017). 

Bid ask spread merupakan perbedaan harga penawaran saham 

(ask price) dan harga permintaan saham (bid price) yang dapat 

mempengaruhi tingkat likuiditas saham. Semakin kecil perbedaan harga 

saham, maka semakin likuid saham tersebut, sehingga akan diminati 



54 
 

oleh pasar dan pada akhirnya dapat meningkatkan harga saham pada 

periode selanjutnya. Bid ask spread dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Keterangan : 

aski.t = closing ask price tiap akhir tahun pada perusahaan i 

bidi.t = closing bid price tiap akhir tahun pada perusahaan i 

 

3.4.2 Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi 

variabel dependen. Selain itu, variabel independen merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi variabel dependen baik secara positif 

maupun secara negatif (Sekaran & Bougie, 2013). Variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan XBRL. Adapun 

penerapan XBRL diukur dengan menggunakan variabel dummy. Tahun 

yang menetapkan XBRL diberi kode 1, sedangkan tahun yang tidak 

menerapkan XBRL diberi kode 0. 

 

3.4.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol merupakan variabel yang sering digunakan 

oleh peneliti yang meneliti mengenai jenis penelitian perbandingan. 

Variabel kontrol memiliki arti variabel yang berperan sebagai variabel 

BIDASKi.t = (aski.t – bidi.t) / {(aski.t + bidi.t) / 2 } x 100% 
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yang dapat dikendalikan sehingga variabel dependen tidak dipengaruhi 

variabel lain selain variabel independen (Sugiyono, 2017). Adapun 

variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Ukuran Perusahaan (Firm Size) 

Ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol 

dikarenakan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yoon et al 

(2011), penelitian XBRL pada perusahaan besar dapat mengurangi 

tingkat asimetri infromasi lebih signifikan daripada pada 

perusahaan kecil maupun menengah. Oleh karena itu, penelitian ini 

menggunakan ukuran perusahaan sebagai salah satu variabel 

kontrol dan dihitung dengan menggunakan kapitalisasi pasar 

saham, yaitu harga saham dikalikan dengan jumlah saham yang 

beredar pada periode tersebut (Yoon et al, 2011). 

 

 

b. Perputaran Saham (Stock Turnover Ratio) 

Rasio perputaran saham merupakan rasio yang menunjukkan 

pada perputaran perusahaan dibagi dengan jumlah total saham pada 

periode tertentu. Saham dengan tingkat perputaran yang tinggi 

menunjukkan tingkat likuiditas yang tinggi pula, dimana akan 

menarik para investor dan dapat meningkatkan pengungkapan 

Ukuran Perusahaan = Harga saham x Saham beredar 
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informasi yang lebih baik (Yi et al, 2016). Pada penelitian Yi et al 

(2016), rasio perputaran saham digunakan sebagai salah satu proksi 

dari asimetri informasi dan memperoleh hasil yang negatif 

signifikan terhadap asimetri informasi. Rasio perputaran saham 

dapat dihitung dengan membagi jumlah total saham yang 

diperdagangkan selama periode dengan jumlah saham yang beredar 

untuk periode tersebut (Yoon et al, 2011). 

 

c. Volatilitas Saham 

Volatilitas saham mengindikasikan tingkat resiko 

ketidakpastian saham. Volatilitas saham digunakan sebagai 

variabel kontrol oleh penelitian sebelumnya yaitu Yoon et al 

(2011), Yi et al (2016), Geiger et al (2014) dan Liu et al (2016). 

Volatilitas dihitung dengan perbedaan harga tertinggi saham dan 

harga terendah saham dibagi dengan jumlah rata-rata harga 

tertinggi dan harga terendah saham (Yoon et al, 2011). 

𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 =
Harga saham tertinggi − harga saham terendah

Rata − rata harga saham tertinggi dan terendah
 

 

 

 

Perputran Saham = Saham diperdagangkan x Saham beredar 
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d. Harga Saham 

Harga saham mencerminkan rata-rata harga saham pada 

periode tertentu. Dihitung dengan harga penutupan saham pada 

periode tertentu (Yoon et al, 2011). 

 

3.5 Pengujian Hipotesis 

Pada pengujian hipotesis yang telah dirumuskan dalam 

penelitian ini, alat yang digunakan adalah metoda regresi linier 

berganda dan uji beda (t test) dengan bantuan SPSS 13. Dengan bentuk 

persamaan yang diuraikan sebagai berikut : 
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Hipotesis 1 : 

Spread = β0 + β1XBRLit + β2Sizeit + β3Turnoverit + β4Volatilityit +  

β5Stockpriceit + eit 

 

Keterangan : 

Spread   : Nilai spread saham 

XBRL   : Penerapan XBRL 
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(X) 
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Ukuran 

Perusahaan 

Perputaran 

Saham 

Volalitas 

Saham 

Harga Saham 

Variabel Independen Variabel Dependen 

H1 

Variabel Kontrol 
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Size   : Ukuran perusahaan 

Turnover  : Perputaran saham 

Volatility  : Volatilitas saham 

Stock price  : Harga saham 

β0   : Konstanta 

β1 β2 β3 β4 β5  : Koefisien regresi 

e    : Error 

Untuk menganalisis variabel kontrol terhadap tingkat asimetri 

informasi digunakan metoda statistik dengan tingkat taraf signifikansi α 

= 0.05 yang artinya derajat kesalahannya sebesar 5%. Berdasarkan hal 

tersebut, maka beberapa analisis yang digunakan untuk pengujian 

hipotesis (Ghozali, 2018:93) yaitu : 

1. Uji F 

Uji F dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh 

variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. 

Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis H0 adalah sebagai 

berikut : 

Jika : Signifikansi ( p < α , α = 5%, maka H0 : ditolak) 

   Signifikansi ( p > α , α = 5%, maka H0 : diterima) 

   Di sini p (probabilitas) = F 
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Jika H0 ditolak, berarti dengan derajat kepercayaan tertentu 

(5%), variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

2. Uji t 

Uji t dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. 

Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis H0 adalah sebagai 

berikut : 

Jika : Signifikansi ( p < α , α = 5%, maka H0 : ditolak) 

   Signifikansi ( p > α , α = 5%, maka H0 : diterima) 

   Di sini p (probabilitas) = t 

Jika H0 ditolak, berarti dengan derajat kepercayaan tertentu 

(5%), variabel independen yang diuji berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

3. Nilai R2 (Koefisien Determinasi) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur 

besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Silalahi 

(2009:375) mengungkapkan koefisien determinasi dimaksudkan 

untuk mengetahui seberapa besar presentase variasi perubahan dalam 

satu variabel (dependen) ditentukan oleh perubahan dalam variabel 

lain (independent). Nilai koefisien determinasi ini antara 0 dan 1, jika 

hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel 
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independen dalam menjealskan variansi-variansi sangat terbatas. 

Akan tetapi, jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel-variabel 

independen memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen.  

 

3.6 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan metoda regresi linier 

berganda dan uji beda (t test), maka peneliti melakukan pengujian asumsi 

klasik. Serangkaian uji dapat dilakukan agar persamaan regresi yang terbentuk 

dapat memenuhi persyaratan ini, yaitu uji normalitas, uji gejala 

multikolinieritas, uji gejala autokorelasi, dan uji gejala keteroskedastisitas. 

3.6.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk dapat mengetahui apakah 

residual model regresi yang diteliti berdistribusi normal atau tidak 

(Ghozali, 2018:161). Normalitas data dapat diketahui dengan pengujian 

Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap setiap variabel. 

Pada pengujian ini, kaidah keputusan yang digunakan adalah jika 

signifikansi lebih besar dari α = 0,05 (taraf kesalahan 5%) maka dapat 

dikatakan data tersebut normal. 
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3.6.2 Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan 

satu atau lebih variabel bebas berkorelasi sempurna dengan variabel 

bebas lainnya. Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar 

variabel, dilihat melalui nilai VIF (Variance Inflation Factor). Apabila 

nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat dikatakan model 

regresi telah bebas dari masalah multikolinieritas (Ghozali, 2018:107). 

 

3.6.3 Uji Non-Autokorelasi 

Uji autokorelasi menguji apakah dalam model regresi linier 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 

sebelumnya (Ghozali, 2011:111). Apabila terjadi autokorelasi, maka 

akan berdampak pada model regresi yang dihasilkan tidak dapat 

digunakan untuk menduga nilai variabel terikat dari nilai variabel bebas 

tertentu, serta uji F dan t menjadi tidak efektif lagi sehingga kesimpulan 

yang diperoleh akan menjadi ambigu. Uji autokorelasi menggunakan 

Durbin Watson Test. 
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3.6.4 Uji Non-Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi kesamaan varian residual pengamatan satu ke 

pengamatan lainnya (Ghozali, 2009). Pada umumnya, kebanyakan data 

mengandung heteroskedastisitas dibanding homokedastisitas karena 

data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran kecil, sedang 

dan besar. Untuk menguji tidak terjadinya heteroskedastisitas dilihat 

melalui uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan nilai 

absolut residual yang diperoleh. Jika hasil dari uji Glejser menunjukkan 

angka lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai 

pengaruh penerapan sistem pelaporan keuangan berbasis XBRL terhadap 

asimetri informasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan objek berupa 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan hanya perusahaan 

yang terdaftar di indeks LQ 45 pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. 

Adapun pertimbangan pemilihan indeks LQ 45 sebagai berikut : 

1. Indeks LQ 45 merupakan 45 saham teraktif yang diperdagangkan di Bursa 

Efek Indonesia. 

2. Indeks LQ 45 mempunyai tingkat likuiditas yang sangat tinggi. 

3. Indeks LQ 45 terdiri dari berbagai macam subsektor usaha yang dapat 

mewakili beberapa subsektor usaha. 

Objek penelitian dipilih untuk perusahaan yang telah mengeluarkan 

laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan (annual report) di indeks LQ 

45 dalam durasi yang telah ditentukan. Laporan keuangan dan laporan 

keuangan tahunan (annual report) dipilih karena penerapan pelaporan XBRL 

dapat dilihat di dalam laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Durasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu terbagi 

menjadi dua periode yaitu periode sebelum penerapan XBRL dan periode 
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setelah penerapan XBRL. Adapun pengambilan sampel penelitian dilakukan 

dengan menggunakan metode purposive sampling. Dari hasil pemilihan 

sampel yang sesuai dengan kriteria, maka menghasilkan sampel sebanyak 25 

perusahaan sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Daftar Nama Perusahaan yang Menjadi Objek Penelitian 

No Kode Nama Perusahaan 

1 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 

2 ADRO Adaro Energy Tbk. 

3 AKRA AKR Corporindo Tbk. 

4 ASII Astra International Tbk. 

5 BBCA Bank Central Asia Tbk. 

6 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

7 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

8 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

9 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 

10 GGRM Gudang Garam Tbk. 

11 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

12 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

13 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 

14 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 

15 KLBF Kalbe Farma Tbk. 

16 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 

17 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 

18 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 

19 PTBA Bukit Asam Tbk. 

20 PTPP PP (Persero) Tbk. 

21 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 

22 UNTR United Tractors Tbk. 

23 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 

24 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. 

25 WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk. 
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4.2 Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran suatu data 

yang dapat dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata maupun 

standar deviasi (simpangan baku) dari sampel. Analisis deskriptif bertujuan 

untuk mendeskripsikan dan membuat kesimpulan dari data yang digunakan. 

Hasil analisis deskriptif di bawah ini menunjukkan status pre (periode sebelum 

penerapan XBRL) dan post (periode setelah penerapan XBRL). Berikut 

merupakan hasil analisis deskriptif dari masing-masing proksi yang 

mencerminkan asimetri informasi : 

Tabel 4.2 

Hasil Analisis Deskriptif 

Variabel Status N Min Max Mean 
Std. 

Deviation 

Relative 

Spread 

Pre 25 0,09995 1,74520 0,5825 0,4289 

Post 25 0,06099 1,27389 0,4423 0,2917 

Closing Price 
Pre 25 875 50000 10034,400 12352,424 

Post 25 264 82000 10832,160 18041,625 

Size 
Pre 25 4,98 x 1012 328,90 x 1012 108,72 x 1012 217,45 x 1012 

Post 25 5,57 x 1012 635,84 x 1012 169,53 x 1012 229,06 x 1012 

Turnover 
Pre 25 0,00055 0,00954 0,0027 0,0197 

Post 25 0,00035 0,03086 0,0044 0,0689 

Volatility 
Pre 25 0,01980 1,62359 0,2503 0,4067 

Post 25 0,00293 0,80499 0,1306 0,2189 

Sumber : Data sekunder diolah peneliti 2019 

Tabel 4.2 di atas merupakan gambaran hasil deskriptif dari masing-

masing variabel penelitian yang terbagi menjadi periode sebelum dan sesudah 
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penerapan XBRL. Dari keseluruhan jumlah sampel, masing-masing periode 

semuanya valid sebanyak 25 perusahaan. Penjelasan data deskriptif di atas 

adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dari penelitian ini adalah asimetri informasi yang 

diproksikan dengan relative spread. Dari tabel tersebut dapat diketahui 

bahwa nilai minimum spread sebelum penerapan XBRL sebesar 0,09995 

yang dimiliki oleh PT Gudang Garam. Nilai maksimum spread sebelum 

penerapan XBRL sebesar 1,74520 yang dimiliki oleh PT Unilever. 

Sedangkan untuk nilai rata-rata sebelum penerapan sebesar 0,5825 dan 

standar deviasi 0,4289. Nilai minimum spread setelah penerapan XBRL 

sebesar 0,06099 yang dimiliki oleh PT Gudang Garam. Nilai maksimum 

spread sebelum penerapan XBRL sebesar 1,27389 yang dimiliki oleh PT 

AKR Corporindo. Sedangkan untuk nilai rata-rata sebelum penerapan 

sebesar 0,4423 dan standar deviasi 0,2917. 

2. Variabel Independen 

Variabel independen dari penelitian ini menggunakan penerapan 

XBRL yang digambarkan dengan variabel dummy dimana periode 

sebelum penerapan XBRL diberi kode 0 dan setelah penerapan XBRL 

diberi kode 1. 
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3. Variabel Kontrol 

Untuk menjelaskan variabel lain yang menjelaskan pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen, penelitian ini 

menggunakan variabel kontrol, di antaranya : 

a. Harga Saham (Closing Price) 

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa nilai minimum harga 

saham perusahaan sebelum penerapan XBRL sebesar Rp. 875 yang 

dimiliki oleh PT Adaro Energy. Nilai maksimum harga saham 

perusahaan sebelum penerapan XBRL sebesar Rp 50.000 yang dimiliki 

oleh PT Gudang Garam. Sedangkan untuk nilai rata-rata sebesar Rp 

10.034,400 dan standar deviasi Rp 12.352,424. Nilai minimum harga 

saham perusahaan setelah penerapan XBRL sebesar Rp. 264 yang 

dimiliki oleh PT Lippo Karawaci. Nilai maksimum harga saham 

perusahaan sebelum penerapan XBRL sebesar Rp 82.000 yang dimiliki 

oleh PT Gudang Garam. Sedangkan untuk nilai rata-rata sebesar Rp 

10.832,160 dan standar deviasi Rp 18.041,625.  

b. Ukuran Perusahaan (Size) 

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa nilai minimum ukuran 

perusahaan sebelum penerapan XBRL sebesar 4,98 triliun rupiah yang 

dimiliki oleh PT Adhi Karya. Nilai maksimum ukuran perusahaan 

sebelum penerapan XBRL sebesar 328,9 triliun rupiah yang dimiliki 

oleh PT Bank Central Asia. Sedangkan untuk nilai rata-rata sebesar 



69 
 

107,39 triliun rupiah dan standar deviasi 108,72 triliun rupiah. Nilai 

minimum ukuran perusahaan setelah penerapan XBRL sebesar 5,57 

triliun rupiah yang dimiliki oleh PT Adhi Karya. Nilai maksimum 

ukuran perusahaan sebelum penerapan XBRL sebesar 635,84 triliun 

rupiah yang dimiliki oleh PT Bank Central Asia. Sedangkan untuk nilai 

rata-rata sebesar 138,41 triliun rupiah dan standar deviasi 169,53 triliun 

rupiah. 

c. Perputaran Saham (Turnover) 

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa nilai minimum perputaran 

saham perusahaan sebelum penerapan XBRL sebesar 0,00055 yang 

dimiliki oleh PT Unilever. Nilai maksimum perputaran saham 

perusahaan sebelum penerapan XBRL sebesar 0,00954 yang dimiliki 

oleh PT Wijaya Karya. Sedangkan untuk nilai rata-rata sebesar 0,0027 

dan standar deviasi 0,0197. Nilai minimum perputaran saham 

perusahaan setelah penerapan XBRL sebesar 0,00035 yang dimiliki 

oleh PT Lippo Karawaci. Nilai maksimum perputaran saham 

perusahaan sebelum penerapan XBRL sebesar 0,03086 yang dimiliki 

oleh PT Waskita Karya. Sedangkan untuk nilai rata-rata 0,0044 dan 

standar deviasi 0,0689. 

d. Volatilitas Saham (Volatility) 

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa nilai minimum volatilitas 

saham perusahaan sebelum penerapan XBRL sebesar 0,01980 yang 
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dimiliki oleh PT Lippo Karawaci. Nilai maksimum volatilitas saham 

perusahaan sebelum penerapan XBRL sebesar 1,62359 yang dimiliki 

oleh PT Gudang Garam. Sedangkan untuk nilai rata-rata sebesar 0,2503 

dan standar deviasi 0,4067. Nilai minimum volatilitas saham 

perusahaan setelah penerapan XBRL sebesar 0,00293 yang dimiliki 

oleh PT Lippo Karawaci. Nilai maksimum volatilitas saham 

perusahaan sebelum penerapan XBRL sebesar 0,80499 yang dimiliki 

oleh PT Gudang Garam. Sedangkan untuk nilai rata-rata 0,1306 dan 

standar deviasi 0,2189. 

 

4.3 Uji Asumsi Klasik 

Guna mengetahui apakah data tersebut memenuhi asumsi-asumsi dasar 

sebuah penelitian, maka diperlukan uji asumsi klasik. Adapun pengujian yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

4.3.1 Hasil Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan terhadap nilai unstardardized 

residual dari model regresi dengan menggunakan uji One Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test. Data dikategorikan berdistribusi normal 

jika menghasilkan nilai asymptotic significance > α = 5%. Hasil 

pengujian disajikan pada tabel berikut : 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Model Regresi 
Kolmogorov-

Smirnov 

Model Regresi  0,784 

Sumber data : lampiran 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap nilai residual, keseluruhan 

model regresi menghasilkan nilai asymptotic significance sebesar 0,784 

dimana lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data 

berdistribusi normal dan telah memenuhi kriteria dari uji mormalitas. 

 

4.3.2 Hasil Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(indpenden). Untuk mengetahui ada tidaknya masalah multikolinieritas 

dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan VIF. Model terbebas dari 

multikolinieritas jika nilai tolerance lebih tinggi dari 0,10 atau VIF lebih 

kecil dari 10. Hasil uji gejala multikolinieritas disajikan pada tabel 

berikut ini 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Gejala Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF 

XBRL (X1) 
0,943 1,060 

Harga Saham (X2) 
0,369 2,714 

Ukuran Perusahaan (X3) 
0,645 1,551 

Perputaran Saham (X4) 
0,913 1,095 

Volatilitas (X5) 
0,489 2,045 

Sumber : Data diolah lampiran 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, nilai tolrerance 

menghasilkan nilai lebih besar dari 0,10 dan VIF pada keseluruhan 

model regresi menghasilkan nilai lebih kecil dari 10. Hasil tersebut 

menunjukkan tidak dijumpai gejala multikolinieritas antar variabel 

independen dan pengujian selanjutnya dapat dilakukan. 

 

4.3.3 Hasil Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

suatu model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t, dengan kesalahan pada periode t-1. Jika 

terdapat korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi, model regresi 

yang baik seharusnya terbebas dari autokorelasi. Metode yang sering 

digunakan untuk menguji autokorelasi adalah uji Durbin-Watson. Hasil 

pengujian uji autokorelasi adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Gejala Autokorelasi 

Model Regresi dU 4-dU DW-Statistic 

I 1,721 2,279 2,071 

Sumber data : lampiran 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi di atas, diperoleh hasil nilai 

Durbin Watson sebesar 2,071. Karena nilai DW 2,071 lebih besar dari 

nilai dU yaitu 1,721 dan kurang dari 4-dU yaitu 2,279, maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi 

masalah autokorelasi. Hasil uji Durbin Watson masuk dalam kategori 

ketiga yaitu dU , DW < 4-dU bahwa tidak ada masalah autokorelasi. 

 

4.3.4 Hasil Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah 

terjadi ketidaksamaan nilai simpangan residual akibat besar kecilnya 

nilai salah satu variabel bebas. Atau adanya perbedaaan nilai ragam 

dengan semakin meningkatnya nilai variabel bebas. Prosedur uji 

dilakukan dengan Uji Glejser. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat 

pada gambar berikut ini : 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Hetereokedastisitas 

Variabel Sig 

Harga Saham  0,104 

Ukuran Perusahaan 0,330 

Perputaran Saham 0,848 

Volatilitas 0,079 

Sumber data : lampiran 

Tabel 4.6 menunjukkan hasil uji heterokedastisitas dengan 

menggunakan uji Glejser yang memperoleh angka signifikansi di atas 

0,05. Hal ini menunjukkan tidak terdapat indikasi adanya 

heterokedastisitas pada model. 

 

4.4 Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini diuji dengan menggunakan metoda 

Regresi Linier Berganda dan uji beda (t test). Metode regresi linier berganda 

digunakan untuk menguji pengaruh penerapan sistem pelaporan laporan 

keuangan berbasis XBRL terhadap asimetri informasi. Hasil analisis regresi (uji 

F) adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Hasil Analisis Regresi (Uji F) 

F R R Square 
Adjusted 

R Square 
Sig 

4,433 0,579 0,335 0,259 0,002 

Sumber : Data diolah lampiran 
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Hasil analisis regresi (uji F) untuk pada tabel 4.7 di atas menunjukkan 

nilai adjusted R square = 0,335. Angka ini menunjukkan bahwa variasi asimetri 

informasi (Y) yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi sebesar 33,5% 

sedangkan sisanya sebesar 66,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 

Dari tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai Fhitung analisis regresi tersebut adalah 

4,433 dan nilai signifikan alfanya (nilai Probabilitas) sebesar 0,002<0,05, 

sehingga variabel independen berupa penerapan XBRL (X1) maupun variabel 

kontrol berupa harga saham (X2), ukuran perusahaan (X3), perputaran saham 

(X4), volatilitas saham (X5) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

asimetri informasi (Y). hasil ini menunjukkan bahwa model tersebut dapat 

dipakai untuk memprediksi asimetri informasi. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian Yoon et al (2011), Yi et al (2016), Geiger et al (2014), dan Valentina 

& Michellen (2017). 

Selanjutnya untuk menguji apakah variabel bebas secara individu 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat maka digunakan 

uji t. hasil uji t adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.8 

Hasil Analisis Regresi (Uji T) 

Sumber : Data diolah lampiran 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.8 dapat disusun persamaan 

regresi sebagai berikut : 

Ha Model Regresi 

H1 Y = -1,458 – 0,270 X1 – 0,151 X2 +  0,104 X3 – 1,662 X4 + 0,492 X5 

 

Selanjutnya dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa hipotesis di 

atas dinyatakan bahwa variabel XBRL (X1) berpengaruh signifikan terhadap 

asimetri informasi. Dari tabel 4.8 dapat dilihat bahwa variabel XBRL (X1) 

mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,005 dan memiliki nilai lebih kecil dari 

batas signifikansi yaitu 0,05 dengan nilai koefisiennya -0,270. 

Variabel Harga Saham menunjukkan pengaruh yang signifikan 

terhadap asimetri informasi. Hal ini terlihat dengan hasil uji signifikansi t yang 

menunjukkan nilai 0,017 yang bernilai lebih kecil dari 0,05 dan memiliki 

Variabel 

UnStandardized 

Coefficients t Sig 

Beta 

XBRL (X1) -0,270 -2,928 0,005 

Harga Saham (X2) -0,151 -2,470 0,017 

Ukuran Perusahaan (X3) 0,104 2,320 0,025 

Perputaran Saham (X4) -1,662 -0,178 0,859 

Volatilitas Saham (X5) 0,492 2,502 0,016 
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koefisien beta sebesar -0,151 yang berarti harga saham memiliki pengaruh 

negatif atau menurunkan asimetri informasi di pasar saham. 

Variabel Ukuran Perusahaan menunjukkan pengaruh yang signifikan 

terhadap asimetri informasi. Hal ini terlihat dengan hasil uji signifikansi t yang 

menunjukkan nilai 0,025 yang bernilai lebih kecil dari 0,05 dan memiliki 

koefisien beta sebesar 0,104. 

Variabel Perputaran Saham menunjukkan pengaruh yang signifikan 

terhadap asimetri informasi. Hal ini terlihat dengan hasil uji signifikansi t yang 

menunjukkan nilai 0,859 yang bernilai lebih besar dari 0,05 dan memiliki 

koefisien beta sebesar -1,662. 

Variabel Volatilitas Saham menunjukkan pengaruh yang signifikan 

terhadap asimetri informasi. Hal ini terlihat dengan hasil uji signifikansi t yang 

menunjukkan nilai 0,016 yang bernilai lebih kecil dari 0,05 dan memiliki 

koefisien beta sebesar 0,492. 

Berdasarkan pengujian di atas dapat disimpulkan mengenai hubungan 

antar variabel baik variabel dependen, variabel kontrol, maupun variabel 

independen sebagai berikut : 
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Tabel 4.9 

Ringkasan Hasil Pengujian 

No. 
Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 
Hasil Pengujian 

1 Penerapan XBRL 

Asimetri Informasi 

Signifikan 

  Variabel Kontrol   

1 Harga Saham Signifikan 

2 Ukuran Perusahaan Signifikan 

3 Perputaran Saham Tidak signifikan 

4 Volatilitas Saham Signifikan 

Sumber : Data diolah peneliti 

 

4.5 Diskusi Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan 2 macam pengujian, 

yaitu uji beda (t test) dan uji regresi linier berganda menghasilkan adanya 

pengaruh yang signifikan atas penerapan XBRL terhadap asimetri informasi. 

Hasil uji beda menghasilkan adanya perbedaan rata-rata spread sebelum dan 

sesudah penerapan XBRL. Spread setelah penerapan XBRL menurun menjadi 

0,4423, sedangkan sebelum adanya penerapan XBRL nilai spread ialah 0,5825. 

Hal ini membuktikan adanya penurunan tingkat asimetri informasi setelah 

adanya penerapan XBRL. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Yi et al (2016), Geiger et al (2014), Chen Li (2013), Wizni (2017), maupun 

Yoon et al (2011). Dengan menerapkan XBRL, maka akan meningkatkan 

transparansi dan mengurangi tingkat asimetri informasi. Sesuai dengan teori 

signalling, menjelaskan bahwa perusahaan berusaha memberikan sinyal kepada 
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investor berupa pengungkapan yang dihasilkan oleh laporan keuangan, dengan 

penerapan XBRL ini maka kualitas laporan yang dihasilkan akan menjadi lebih 

baik sehingga akses informasi investor menjadi lebih mudah serta dapat 

mengurangi asimetri antara pihak manajemen dan investor. 

Penerapan XBRL telah berdampak positif terhadap berkurangnya data 

terstruktur dalam pelaporan karena XBRL akan mengurangi kesulitan dalam 

memahami dan menganalisis informasi yang diberikan oleh berbagai 

perusahaan (Tohang, 2017). Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar 

penerapan XBRL terhadap asimetri informasi maka dilakukan uji regresi linier 

berganda dengan menggunakan variabel kontrol. 

Variabel kontrol berupa harga saham, ukuran perusahaan, perputaran 

saham, dan volatilitas saham digunakan untuk menjelaskan asimetri informasi 

yang ada di pasar modal Indonesia (BEI). Seperti yang diharapkan, harga saham 

memiliki pengaruh signifikan yang negatif dengan nilai koefisien sebesar 

0,017. Hasil ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yoon et al 

(2011), Geiger et al (2014), Liu et al (2017), Tohang dan Lan (2017). Ketika 

perusahaan melaporkan laporan keuangannya dengan format XBRL, investor 

cenderung menilai perusahaan itu memiliki risiko yang rendah dan mengurangi 

biaya modal dan akan dapat meningkatkan harga saham. Harga saham 

merupakan indikator keberhasilan pengelolaan perusahaan, dimana kekuatan 

pasar ditunjukkan dengan terjadinya transaksi perdagangan saham di pasar 

modal. Harga saham yang memberikan return yang tinggi mengindikasikan 
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bahwa saham tersebut disukai oleh investor sehingga broker atau dealer 

(perantara efek) tidak perlu memegang saham terlalu lama sehingga dapat 

mempersempit bid ask spread saham tersebut (Istanti, 2009). 

Ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan yang positif dengan 

nilai koefisien sebesar  0,025. Hasil analisis ini tidak konsisten dengan 

penelitian Yoon et al (2011), Geiger et al (2014), Liu et al (2017), dan Tohang 

dan Lan (2017) yang menghasilkan pengaruh signifikan yang negatif terhadap 

asimetri informasi. Ketidakkonsistennya hasil penelitian ini dengan sebagian 

besar penelitian terdahulu dapat dikarenakan penelitian sebelumnya 

menggunakan sampel perusahaan di pasar modal luar negeri, khususnya di 

negara-negara maju seperti Korea dan Eropa dimana tingkat kepercayaan 

investor akan cenderung meningkat seiring bertambahnya ukuran suatu 

perusahaan karena perusahaan tersebut akan melakukan pengungkapan yang 

tinggi terhadap informasi perusahaan terutama laporan keuangannya karena 

mereka lebih memiliki perhatian yang lebih bagi investor dan media (Liu et al, 

2017). Semakin besar ukuran suatu perusahaan, perusahaan tersebut pada 

umumnya akan semakin kompleks dan membutuhkan pengungkapan informasi 

yang lebih banyak (Tohang dan Lan, 2017). Sedangkan pada penelitian ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zamroni dan Aryani (2018). Para 

investor di pasar modal Indonesia masih memiliki kepercayaan yang rendah 

terhadap perusahaan besar karena perusahaan tersebut dinilai lebih kompleks 
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dan lebih beresiko daripada perusahaan yang lebih kecil (Zamroni dan Aryani, 

2018). 

Perputaran saham tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap asimetri 

informasi. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Yoon et al (2011), Geiger et al (2014), Liu et al (2017), Tohang dan Lan (2017). 

Ketidakkonsistenan hasil penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu 

dapat dikarenakan beberapa penelitian terdahulu tersebut mengambil sampel 

perusahaan di pasar modal negara-negara maju, dimana terdapat banyak 

investor yang telah professional dalam menggunakan teknologi XBRL. 

Sedangkan pada penelitian ini mengambil sampel perusahaan di pasar modal 

Indonesia, dimana belum banyak terdapat investor yang telah professional. 

XBRL merupakan teknologi yang kompleks yang membutuhkan usaha lebih 

untuk dapat mempelajarinya. Para investor di pasar modal Indonesia mungkin 

menunda penggunaan teknologi XBRL untuk menganalisis perputaran saham 

(Zamroni dan Aryani, 2018). 

Volatilitas memiliki hubungan signifikan yang positif dengan asimetri 

informasi. Hasil ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yoon 

et al (2011), Geiger et al (2014), Liu et al (2017), Tohang dan Lan (2017). 

Volatilitas menggambarkan tingkat risiko ketidakpastian saham (Yoon et al, 

2011). Hubungan positif antara volatilitas dan harga saham menunjukkan 

bahwa ketika tingkat asimetri informasi tinggi, maka menandakan risiko yang 

ada dalam saham tersebut tinggi pula. 
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Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan 

XBRL dapat mempengaruhi asimetri informasi dengan menurunkan tingkat 

asimetri informasi di Bursa Efek Indonesia. XBRL merupakan standar format 

pelaporan keuangan baru yang dikembangkan oleh XBRL Internasional. 

Format pelaporan ini menggunakan sistem “tag” data yang dapat menyediakan 

tambahan informasi kepada investor karena metadata yang ada mendiskripsikan 

arti dari data tersebut. Menurut Chen Li et al (2013), format pelaporan berbasis 

XBRL dapat memberikan pengungkapan penuh agar investor dapat lebih 

banyak mendapat informasi yang dibutuhkan secara memadai. Kemampuan 

investor dalam mendapatkan informasi lebih akan mengurangi adanya asimetri 

infromasi antara pihak manajemen dan pihak investor dan juga bermanfaat bagi 

pasar. 

Hasil penelitian ini juga telah sesuai dengan teori dan beberapa 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, di 

antaranya yaitu Yoon et al (2011) yang melakukan penelitian pada perusahaan 

publik di Korea dengan sampel 550 perusahaan yang menyatakan bahwa 

pengadopsian XBRL dapat mengurangi tingkat asimetri informasi yang diukur 

dengan bid ask spread. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Geiger et al (2014) pada seluruh perusahaan publik di Amerika Serikat dengan 

sampel 723 perusahaan. Pada penelitian Geiger menggunakan 2 proksi 

pengukuran asimetri informasi dengan bid ask spread dan volume perdagangan. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Tzu Yi et al (2016) juga mendukung 

penelitian ini, dimana penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan publik di 

Taiwan dengan sampel 642 perusahaan. Akan tetapi, Tzu Yi et al (2016) 

menambahkan proksi asimetri asimetri menjadi tiga dengan menggunakan laba 

volatilitas, perputaran saham, dan relative spread. Selain itu, penelitian yang 

dilakukan oleh Wizni (2017) juga menyatakan adanya perbedaan yang 

signifikan terhadap asimetri informasi sebelum dan sesudah penerapan XBRL. 

Penelitian ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan 

sampel perusahaan perbankan di Indonesia. Selain itu, penelitian yang 

dilakukan oleh Chen & Li (2013) mendukung penelitian ini dengan menyatakan 

terdapat perbedaan yang signifikan pada asimetri informasi sebelum dan 

sesudah adanya penerapan XBRL dengan berkurangnya tingkat asimetri 

infromasi pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Shenzhen 

China. 

Meskipun hasil penelitian ini didukung oleh beberapa peneliti 

sebelumnya, hasil dari penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Zamroni dan Aryani (2018) di pasar modal Indonesia dengan 

sampel penelitian pada periode 2013 – 2016 yang menyatakan bahwa adanya 

XBRL di pasar modal Indonesia pada awal tahun penerapan tidak menunjukkan 

adanya pengaruh yang signifikan terhadap tingkat asimetri informasi.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dikemukakan 

dalam bab sebelumnya, maka penelitian ini memiliki kesimpulan, yaitu hasil 

pengujian hipotesis membuktikan bahwa adanya penerapan XBRL dapat 

mengurangi tingkat asimetri informasi di pasar modal yang terbukti dengan 

adanya penurunan asimetri informasi sesudah penerapan XBRL pada 

perusahaan yang ada pada index LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Tiga variabel 

kontrol berupa harga saham, ukuran perusahaan, dan volatilitas saham memiliki 

nilai yang signifikan terhadap asimetri informasi yang digambarkan oleh 

relative spread. Hal ini membuktikan bahwa penerapan XBRL dapat 

menurunkan tingkat asimetri informasi. Tak hanya itu, kemampuan XBRL 

dalam melakukan validasi otomatis dapat mengurangi kesalahan input angka 

pada laporan keuangan. 

Pengungkapan penuh dalam pelaporan keuangan dengan format 

berbasis XBRL bekerja dengan prinsip berbasiskan tagging atau penanda 

sehingga memungkinkan investor untuk memperoleh informasi yang akurat dan 

sesuai dengan kebutuhan. Sistem tagging ini membantu para investor dalam 

melakukan analisis yang digunakan dalam pengambilan keputusan dan dapat 

mengetahui kinerja perusahaan dengan kualitas laporan keuangan yang 
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dihasilkan. Berkurangnya tingkat asimetri informasi antara pihak manajemen 

maupun pihak investor dapat meningkatkan kualitas pasar saham di Indonesia. 

 

5.2 Keterbatasan dan Saran Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan-

keterbatasan, antara lain : 

1. Penelitian ini hanya menguji proksi tingkat asimetri informasi. Penelitian 

selanjutnya disarankan untuk menambah indikator atau menggunakan 

indikator selain asimetri informasi dalam mengukur pengaruh penerapan 

XBRL. Selain itu, penambahan jumlah sampel dan periode waktu sangat 

disarankan, sehingga hasil dari penelitian bisa lebih baik dalam 

menunjukkan perbedaan sebelum dan sesudah penerapan XBRL dan dapat 

mengetahui pengaruh penerapan XBRL terhadap variabel lainnya. 

Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menguji persepsi dari 

pengguna dan penerbit XBRL dengan menggunakan metode kuesioner 

ataupun interview. 

2. Penelitian ini hanya berfokus pada manfaat yang dapat diperoleh dari pihak 

investor karena XBRL di Indonesia masih diterapkan pada pasar modal. 

Saran kepada pihak pemerintah Indonesia agar mengembangkan teknologi 

XBRL pada sistem pelaporan pemerintah atau pada sektor publik lainnya 

sehingga dapat meningkatkan transparansi keuangan pemerintah dan dapat 

memajukan Indonesia. 



86 
 

3. Penerapan XBRL di Bursa Efek Indonesia masih diterapkan pada 

taksonomi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komperehensif, 

Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Saran kepada pihak 

Bursa Efek Indonesia agar segera melengkapi pengungkapan laporan 

keuangan lainnya seperti taksonomi Catatan atas Laporan Keuangan dan 

mengembangkannya sehingga dapat sesuai dengan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK). 

 

5.3 Implikasi Hasil Penelitian 

Penelitian ini memberikan bukti yang mendalam bahwa penerapan 

sistem pelaporan berbasis XBRL dapat bermanfaat dalam menurunkan tingkat 

asimetri informasi di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa harga saham, ukuran perusahaan, perputaran saham, dan volatilitas 

saham dapat mempengaruhi tingkat asimetri informasi. 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi landasan empiris dan 

teoritis bagi penerapan sistem pelaporan keuangan berbasis XBRL di negara 

lain. Manfaat dari penerapan sistem pelaporan keuangan berbasis XBRL di 

antaranya yaitu dapat mengurangi asimetri informasi, dimana akan dapat 

memperkuat kualitas suatu perusahaan dan dapat mengurangi biaya modal 

suatu perusahaan. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat mendorong 

perusahaan agar menyediakan sistem pelaporan keuangan berbasis XBRL dan 

memperbaiki pelayanannya terhadap para investor.  



87 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arifin, Zaenal. 2005. Teori Keuangan dan Pasar Modal. Yogyakarta: Ekonosia. 

Baridwan, Zaki. 2014. Intermediate Accounting. Yogyakarta: ekonosia. 

Brigham, F. Eugene & Houston, Joel. F. 2010. Manajemen Keuangan. Edisi kedelapan. 

Jakarta: Erlangga. 

Chadijah, Siti. 2010. Analisis Pengaruh Harga, Volume Perdagangan, Return 

Frekuensi Perdagangan, dan Volatility Harga Saham terhadap Bid Ask 

Spread pada Perusahaan yang Melakukan Stock Split Periode 2004-2008. 

Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 

Chen & Li. 2013. Analysis the Impact of XBRL in China’s Capital Market Using 

Methods of Empirical Research. Research Journal of Applied Sciences, 

Engineering and Technology:5. 

Chowdhuri, R., Yoon, V. Y., Redmond, R. T., & Etudo, U. O. 2014. Ontology-based 

Integration of XBRL Filings for Financial Decision Making. Decision Support 

Systems, 68, 64-76. 

Diamond, Douglas & Verrechia, Robert. 1991. Disclosure, Liquidity, and the Cost of 

Capital. The Journal of Finance (46). 

Geiger, M., North, D. & Selby, D. 2014. Releasing Informatio in XBRL: Does it 

Improve Information Asymmetry for Early U.S. Adopters?. Academy of 

Financial Studies Journal, 18(4). 

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Badan 

Semarang : UNDIP. 

Gumanti, A. Tatang. 2009. Teori Sinyal dalam Manajemen Keuangan. Universitas 

Jember. 



88 
 

Hoffman, C. & Watson, L.A. 2010. XBRL for Dummies Indianapolis. Indiana: Wiley 

Publishing, Inc. 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2016. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No. 1 : Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta: IAI. 

Izzalqurny, Tomy Rizky. 2016. Extensible Business Reporting Language (XBRL) 

Analisis Rencana Penerapan pada Bursa Efek Indonesia (Studi Literatur). 

Skripsi : Fakultas Ekonomi Universitas Jember. 

Jabeen, M. & A. Shah. 2011. A Review on Family Ownership and Information 

Asymmetry. African Journal of Bussines Management, 3 (35). 

Kasmir. 2016. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. 

Kim, J. W., Lim, J. H., & No, W. G. 2012. The Effect of First Wave Mandatory XBRL 

Reporting Across the Financial Information Environment. Journal of 

Information Systems, 26(1), 127-153. 

Komalasari, Puput & Baridwan, Zaki. 2001. Asimetri Informasi dan Cost of Equity 

Capital. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. 

Krismiaji, Aryani, & Suhardjanto. 2016. Pengaruh Pengadopsian International 

Financial Reporting Standards (IFRS) terhadap Kualitas Informasi Akuntansi 

pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Thesis:FEB 

Universitas Diponegoro. 

Liu C, Luo X  Wang, Fu Lee. 2016. An Empirical Investigation on the Impact of XBRL, 

Adoption on Information Asymmetry : Evidence from Europe. Journal Elsevier 

Perdana, Arif. 2011. Extensible Business Reporting Language (XBRL): Implikasi pada 

Paradigma dan Rantai Pasok Pelaporan Keuangan. Seminar Nasional 

Aplikasi Teknologi Informasi 2011: Yogyakarta. 

Purwatiningsih dan Ayuningtyas. 2013. Pengaruh Frekuensi Pelaporan Keuangan 

Interim terhadap Asimetri Informasi dan Cost of Equity pada Perusahaan 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011. Jurnal: Universitas 

Indonesia. 



89 
 

Putri, Hana Almira Hilary & Harahap, S. Nurwahyu. 2017. Proceeding, Analisis 

Pengaruh XBRL terhadap Biaya Utang. Seminar Nasional Akuntansi Jember. 

Rudianto. 2012. Pengantar Akuntansi Konsep & Teknik Penyusunan Laporan 

Keuangan. Jakarta: Erlangga. 

Scott, R. Wiliam. 2015. Financial Accounting Theory Seventh Edition. Pearson. 

Canada Inc. 

Sekaran, Uma., dan Roger Bougie. 2013. Research Methods for Bussines. Jakarta : 

Wiley. 

Stocken, P.C. & Verrechia, R.E. 2004. Financial Reporting System Choice and 

Disclosure Management. The Accounting review, 79(4). 

Stoll, R. Hans. 1989. Inferring the Components of the Bid Ask Spread : Theory and 

Empirical Test. The Journal of Finance. 

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Bisnis Cetakan Keempat. Bandung: CV Alfabeta. 

Sulistyanto, Sri. 2008. Manajemen Laba : Teori dan Model Empiris. Jakarta: Grasindo. 

Tohang, Valentina Lan, Michellen. 2017. The Impact of Adoption of XBRL on 

Information Risk in Representative Countries of Scandinavian Region. Jurnal 

Keuangan dan Perbankan. 21 (4), 515-526. 

Tzu-Yi, F., Fengyi, L., Shih-Hsun, C., & Kwo-Liang, C. 2016. Does XBRL Adoption 

Improve Information Asymmetry? Evidence from Taiwan Public Companies. 

Journal Economic and Business. 

Warsidi. 2014. Sistem Pelaporan Keuangan Berbasis XBRL (Online). 

http;//www.google.com. Diakses 15 Oktober 2019. 

Wizni, Tiara. 2017. Dampak Pengadopsian Extensible Bussines Reporting Language 

(XBRL) pada Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Perbankan terhadap 

Asimetri Informasi di Bursa Efek Indonesia. Skripsi: Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 



90 
 

Yoon, H., Zo, H., & Ciganek, A. P. 2011. Does XBRL Adoption Reduce Information 

Asymmetry?. Journal of Business Research, 64(2), 157-163. 

Zamroni, Muhammad & Aryani, Anni. 2018. Initial Effect of Mandatory XBRL 

Adoption Across The Indonesian Stock Exchange’s Financial Information 

Environment. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 22 (2):181-197. 

https://www.xbrl.org/the-standard/what/an-introduction-to-xbrl/. Diakses tanggal 01 

Agustus 2019. 

  

https://www.xbrl.org/the-standard/what/an-introduction-to-xbrl/


91 
 

LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

DAFTAR PERUSAHAAN 

No Kode Nama Perusahaan 

1 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 

2 ADRO Adaro Energy Tbk. 

3 AKRA AKR Corporindo Tbk. 

4 ASII Astra International Tbk. 

5 BBCA Bank Central Asia Tbk. 

6 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

7 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

8 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

9 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 

10 GGRM Gudang Garam Tbk. 

11 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

12 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

13 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 

14 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 

15 KLBF Kalbe Farma Tbk. 

16 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 

17 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 

18 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 

19 PTBA Bukit Asam Tbk. 

20 PTPP PP (Persero) Tbk. 

21 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 

22 UNTR United Tractors Tbk. 

23 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 

24 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. 

25 WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk. 
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Lampiran 2 

PERHITUNGAN DATA VARIABEL 

No Nama Perlakuan 
Relative 

Spread 

Closing 

Price 
Size Turnover Volatility 

1 ADHI pre 0 0,18099547511 
             
2.765  

      
4.980.649.800.000  

0,00438445 0,04950 

2 ADRO pre 0 0,57306590258 
                
875  

    
27.987.716.750.000  

0,00223081 0,02574 

3 AKRA pre 0 0,47961630695 
             
5.200  

    
20.486.505.384.800  

0,00112480 0,03960 

4 ASII pre 0 0,72727272727 
             
6.850  

  
277.312.339.009.000  

0,00239951 0,15840 

5 BBCA pre 0 0,55504162812 
           
13.475  

  
328.903.986.642.000  

0,00165409 0,31680 

6 BBNI pre 0 0,38834951456 
             
6.425  

  
118.619.441.562.525  

0,00351179 0,07920 

7 BBRI pre 0 1,06951871658 
           
11.625  

  
283.911.218.167.500  

0,00192462 0,19800 

8 BMRI pre 0 0,23228803717 
           
10.750  

  
248.324.999.989.250  

0,00211677 0,12870 

9 BSDE pre 0 0,26845637584 
             
1.865  

    
35.895.088.398.080  

0,00631068 0,03762 

10 GGRM pre 0 0,09995002499 
           
50.000  

    
96.204.400.000.000  

0,00207984 1,62359 

11 ICBP pre 0 0,18921475875 
           
13.200  

    
76.968.592.800.000  

0,00119735 0,49500 

12 INDF pre 0 0,37105751391 
             
6.750  

    
59.267.878.875.000  

0,00256458 0,17820 

13 INTP pre 0 0,71174377224 
           
21.000  

    
77.305.865.679.000  

0,00249558 0,35640 

14 JSMR pre 0 0,80321285141 
             
6.200  

    
42.160.000.000.000  

0,00168851 0,09900 

15 KLBF pre 0 0,27816411683 
             
1.795  

    
84.140.844.187.450  

0,00127133 0,02772 

16 LPKR pre 0 0,42105263158 
             
1.185  

    
27.347.062.198.515  

0,00357060 0,01980 

17 MNCN pre 0 1,12739571590 
             
2.205  

    
31.478.775.142.500  

0,00107269 0,03960 

18 PGAS pre 0 0,97087378641 
             
4.100  

    
99.390.183.603.600  

0,00215960 0,07722 

19 PTBA pre 0 1,06382978723 
             
9.350  

    
21.543.632.797.500  

0,00113175 0,16830 

20 PTPP pre 0 0,12730744749 
             
3.925  

    
19.006.563.262.500  

0,00298724 0,05940 

21 TLKM pre 0 1,32953466287 
             
2.615  

  
263.591.990.586.000  

0,00217544 0,04554 

22 UNTR pre 0 0,23391812865 
           
21.400  

    
79.824.891.910.400  

0,00158104 0,44550 

23 UNVR pre 0 1,74520069808 
           
42.600  

  
325.038.000.000.000  

0,00055414 1,42559 

24 WIKA pre 0 0,16736401674 
             
2.985  

    
18.355.436.625.000  

0,00953954 0,13266 

25 WSKT pre 0 0,44902497400 
             
1.720  

    
16.731.307.232.600  

0,00537768 0,02950 



93 
 

PERHITUNGAN DATA VARIABEL (Lanjutan) 

No Nama Perlakuan 
Relative 

Spread 

Closing 

Price 
Size Turnover Volatility 

1 ADHI post 1 0,32000000000 
             
1.565  

      
5.572.729.273.440  0,00443411 0,01098 

2 ADRO Post 1 0,38986354776 
             
1.285  

    
41.101.961.170.000  0,00543367 0,02378 

3 AKRA post 1 1,27388535032 
             
3.900  

    
15.657.310.188.000  0,00132150 0,02927 

4 ASII Post 1 0,29282576867 
             
8.550  

  
346.134.379.347.000  0,00170848 0,09148 

5 BBCA post 1 0,09601536246 
           
26.050  

  
635.840.360.076.000  0,00145879 0,15551 

6 BBNI Post 1 0,29455081001 
             
8.500  

  
156.928.444.090.500  0,00331611 0,11892 

7 BBRI post 1 0,27586206897 
             
3.620  

  
442.046.713.878.000  0,00173517 0,02927 

8 BMRI Post 1 0,67340067340 
             
7.400  

  
341.879.999.985.200  0,00160696 0,08233 

9 BSDE post 1 0,74349442379 
             
1.350  

    
25.983.039.859.200  0,00130931 0,01464 

10 GGRM Post 1 0,06099420555 
           
82.000  

  
157.775.216.000.000  0,00071390 0,80499 

11 ICBP post 1 0,25412960610 
             
9.850  

  
114.869.793.800.000  0,00158700 0,07318 

12 INDF Post 1 0,37950664137 
             
6.600  

    
57.950.814.900.000  0,00239788 0,09148 

13 INTP post 1 0,26143790850 
           
19.100  

    
70.311.525.450.900  0,00108412 0,53056 

14 JSMR Post 1 0,48309178744 
             
4.130  

    
29.975.008.056.000  0,00388626 0,06220 

15 KLBF post 1 0,97879282219 
             
1.525  

    
71.484.561.217.750  0,00440205 0,02744 

16 LPKR Post 1 0,75471698113 
                
264  

      
6.092.510.059.416  0,00034672 0,00293 

17 MNCN Post 1 0,63492063492 
                
790  

    
11.278.121.765.000  0,00193963 0,01098 

18 PGAS post 1 0,77021822850 
             
1.955  

    
47.392.148.523.180  0,00233679 0,01281 

19 PTBA Post 1 0,49875311721 
             
4.020  

    
46.313.050.185.000  0,02156772 0,08416 

20 PTPP post 1 0,26917900404 

             

1.855  

    

11.500.809.591.670  0,00421128 0,03293 

21 TLKM Post 1 0,27137042062 
             
3.680  

  
364.548.957.088.000  0,00152980 0,03659 

22 UNTR post 1 0,18165304269 
           
27.500  

  
102.578.716.240.000  0,00615342 0,73181 

23 UNVR Post 1 0,11827321112 

           

42.250  

  

322.367.500.000.000  0,00047185 0,16466 

24 WIKA post 1 0,33167495854 
             
1.505  

    
13.499.776.814.860  0,00338937 0,01281 

25 WSKT Post 1 0,44902497400 
             
1.560  

    
21.175.288.056.000  0,03085779 0,02950 
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Lampiran 3 

HASIL OUTPUT SPSS 

 

Statistik Deskriptif 

 

Group Statistic 

Variabel Status N Min Max Mean Std. Deviation 

Relative Spread 
Pre 25 0,09995 1,74520 0,5825 0,4289 

Post 25 0,06099 1,27389 0,4423 0,2917 

Closing Price 
Pre 25 875 50000 10034,400 12352,424 

Post 25 264 82000 10832,160 18041,625 

Size 
Pre 25 4,98 x 1012 328,90 x 1012 108,72 x 1012 217,45 x 1012 

Post 25 5,57 x 1012 635,84 x 1012 169,53 x 1012 229,06 x 1012 

Turnover 
Pre 25 0,00055 0,00954 0,0027 0,0197 

Post 25 0,00035 0,03086 0,0044 0,0689 

Volatility 
Pre 25 0,01980 1,62359 0,2503 0,4067 

Post 25 0,00293 0,80499 0,1306 0,2189 

 

Uji Asumsi Klasik 

1. Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

50

.0000000

.30017827

.093

.093

-.058

.655

.784

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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2. Multikolinieritas 

 
 

3. Autokorelasi 

 
 

4. Heterokedastisitas 

Uji Glejser 

 

  

Coefficientsa

.943 1.060

.369 2.714

.645 1.551

.913 1.095

.489 2.045

XBRL

Closing Price

Size

Turnover

Volatility

Model

1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Relative Spreada. 

Model Summaryb

.579a .335 .259 .316775040 2.071

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), Volatility, Turnover, XBRL, Size, Closing Pricea. 

Dependent Variable: Relative Spreadb. 

Coefficientsa

.001 .640 .002 .998

-.052 .032 -.361 -1.661 .104

.023 .023 .162 .984 .330

-.924 4.800 -.027 -.193 .848

.183 .101 .339 1.801 .079

(Constant)

Closing Price

Size

Turnover

Volatility

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: AbsResa. 
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HASIL UJI REGRESI 

 

 

 

ANOVAb

2.224 5 .445 4.433 .002a

4.415 44 .100

6.639 49

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors : (Constant), Volatility, Turnover, XBRL, Size, Closing Pricea. 

Dependent Variable: Relative Spreadb. 

Coefficientsa

-1.458 1.242 -1.174 .247

-.270 .092 -.371 -2.928 .005

-.151 .061 -.500 -2.470 .017

.104 .045 .355 2.320 .025

-1.662 9.314 -.023 -.178 .859

.492 .197 .440 2.502 .016

(Constant)

XBRL

Closing Price

Size

Turnover

Volatility

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Relative Spreada. 


