
 

 
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam menentukan dan menilai perusahaan, para pemegang saham memerlukan 

informasi akuntasi dari perusahaan yang akan dijadikan tempat untuk 

menyalurkan investasinya. Dengan adanya informasi akuntansi, akan 

memudahkan para pemegang saham untuk melihat kondisi perusahaan tersebut. 

Jika informasi disajikan secara benar, maka informasi tersebut sangat berguna 

bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan tentang perusahaan yang 

dilaporkan tersebut. Akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan keadaan yang 

sebenarnya terjadi pada sekarang ini. Seringkali informasi yang diberikan oleh 

perusahaan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan itu sendiri.  

 

Manajer sebagai pengelola perusahaan, yang seharusnya mengutamakan 

kepentingan pemilik saham justru hanya mementingkan kepentingannya sendiri. 

Banyak keputusan yang diambil manajer yang tidak sejalan dengan para 

pemegang saham dan mengesampingkan kepentingan para pemegang saham. Jika 

manajer perusahaan melakukan tindakan yang mementingkan diri sendiri daripada 

pemegang saham, maka hal tersebut akan mengurangi kepercayaan pemegang 

saham terhadap perusahaan. Dengan demikian akan menyebabkan masalah-

masalah yang disebut dengan masalah keagenan (agency problem). Masalah 
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keagenan ini merupakan topik yang sering kali muncul yang terjadi dalam pasar 

saham. Dalam konteks keuangan, masalah keagenan terjadi antara pemegang 

saham (shareholders) dengan para manajer, serta antara shareholders dengan 

kreditor (bondholders atau pemegang obligasi).  

 

Masalah keagenan (agency problem) yang seringkali muncul adalah antara 

pemegang saham (pemilik perusahaan) dengan manajer perusahaan. Para 

pemegang saham menginginkan manajer perusahaan bekerja dengan tujuan untuk 

memaksimumkan kemakmuran mereka. Sebaliknya, manajer perusahaan bisa saja 

bertindak tidak untuk kemakmuran pemegang saham melainkan untuk 

kemakmuran diri sendiri. Hal seperti inilah yang bisa menimbulkan konflik antara 

keduanya. Untuk meyakinkan bahwa manajer bekerja dengan sungguh-sungguh 

untuk kepentingan para pemegang saham, maka pemegang saham harus 

mengeluarkan biaya yang disebut dengan biaya agensi (Atmaja, 2008). Biaya 

agensi (agency cost) timbul akibat adanya permasalahan seperti informasi yang 

berbeda antara pemegang saham dan manajer perusahaan. Biaya agensi ini 

ditujukan agar informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi perusahaan 

sebenarnya dan sesuai dengan kepentingan para pemegang saham. Permasalahan 

informasi tersebut seringkali disebut dengan asimetri informasi. 

 

Asimetri informasi terjadi ketika manajer perusahaan lebih mengetahui tentang 

informasi perusahaan dan keadaan perusahaan di masa yang akan datang 

dibandingkan dengan para pemegang saham. Asimetri informasi timbul akibat 

kurangnya transparansi pihak manajemen perusahaan terhadap investor atau para 

pemegang saham. Asimetri informasi dapat dikurangi dengan cara transparansi 
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dalam pelaporan keuangan perusahaan kepada para pemegang saham. Selain 

transparansi, perlu dilakukan pengawasan agar tidak terjadi ketidakseimbangan 

informasi antara manajer perusahaan dengan para pemegang saham. Pengawasan 

tersebut dapat berupa pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan. Karena 

informasi dari laporan keuangan itulah yang dapat dijadikan acuan untuk 

mengetahui baik buruknya kinerja suatu perusahaan dan memilih perusahaan 

sebagai tempat untuk berinvestasi.  

 

Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan 

perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan diluar perusahaan. Laporan 

keuangan dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan, hasil usaha 

perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu, dan arus dana (kas) 

dalam periode tertentu (Harahap, 2013). Pihak eksternal perusaahaan juga tidak 

akan melakukan pengamatan langsung ke dalam perusahaan untuk memperoleh 

informasi. Oleh karena itu laporan keuangan itulah yang menjadi bahan informasi 

yang sangat penting mengenai perusahaan. Tujuan dari laporan keuangan adalah 

untuk menyampaikan informasi mengenai kemampuan manajemen perusahaan 

dalam menggunakan sumber daya secara efektif guna mencapai tujuan utama 

perusahaan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2004), laporan keuangan 

yang lengkap terdiri dari komponen neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan 

ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Keseluruhan dari 

laporan keuangan tersebut sangatlah penting dalam menentukan keputusan 

berinvestasi.  
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Bukti tentang kualitas informasi akuntansi ditemukan oleh Ball, Robin, dan Wu 

(2003) dalam Subekti (2012) yang menunjukkan bahwa pelaporan laba di 4 

negara Asia (Hong Kong, Malaysia, Singapore dan Thailand) berkualitas rendah, 

yang dikarenakan oleh adanya pengaruh dari faktor politik dan ekonomi pada 

pelaporan informasi akuntansi. Hasil riset tersebut seirama dengan bukti empiris 

yang ditemukan oleh Fan dan Wong (2002) dalam Subekti (2012) yang 

menunjukkan bahwa 7 negara Asia termasuk Indonesia mempunyai konflik agensi 

antara pemegang saham pengendali dan investor luar (bukan pemegang saham 

pengendali) yang berpengaruh negatif pada relevansi nilai informasi akuntansi. 

Untuk menghindari terjadinya konflik agensi terdapat kriteria dalam menilai 

kualitas laporan keuangan perusahaan diantaranya adalah relevan. Karena laporan 

keuangan yang dipublikasikan harus memuat informasi yang lengkap dan relevan. 

Relevan memiliki arti bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

tersebut haruslah berhubungan dengan pihak-pihak yang memerlukan. Informasi 

yang relevan sangat membantu untuk melihat keadaan perusahaan di masa lalu, 

masa kini dan di masa yang akan datang.  

 

Informasi akuntansi dikatakan relevan apabila informasi tersebut dapat digunakan 

sebagai dasar pengambilan keputusan oleh para investor. Relevansi informasi 

akuntansi untuk pasar saham dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti 

perkembangan dan kemajuan dalam sistem pasar modal dan perekonomian suatu 

bangsa, kemajuan ilmu ekonomi dan keuangan, kemajuan teknologi informasi, 

dan kualitas dari informasi akuntansi itu sendiri (Lako, 2006). Namun sekarang 

para investor dan pemegang saham mengalami kesulitan dalam pengambilan 

keputusan dikarenakan relevansi nilai informasi akuntansi yang semakin 
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mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena kualitas informasi yang 

diberikan sangatlah rendah. Dari penjelasan tersebut diatas sangatlah wajar jika 

sering terjadi asimetri informasi antara manajer perusahaan dengan pemegang 

saham. 

 

Struktur kepemilikan perusahaan merupakan salah satu yang dapat mengurangi 

tingkat asimetri informasi. Struktur kepemilikan baik kepemilikan manajerial 

maupun kepemilikan institusional  merupakan mekanisme yang digunakan untuk 

mengurangi terjadinya konflik keagenan yang timbul antara manajer perusahaan 

dengan pemegang saham. Kepemilikan institusional merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja perusahaan. Kinerja suatu perusahaan akan meningkat 

apabila dilakukan pengawasan secara optimal. Besarnya pengawasan yang 

dilakukan tergantung dari seberapa besar investasi yang ditanamkan para investor 

ke suatu perusahaan. Semakin besar investasinya maka tingkat pengawasannya 

juga akan semakin tinggi. 

 

Ukuran perusahaan juga menjadi faktor penentu dalam mengurangi asimetri 

informasi. Perusahaan yang besar akan lebih dikenal oleh masyarakat 

dibandingkan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran sebuah perusahaan maka 

akan lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Jika dilihat dari aset dan 

penjualannya, ukuran perusahaan yang besar turut menentukan tingkat 

kepercayaan investor. Selain itu, perusahaan dengan aset dan penjualan yang 

besar cenderung memiliki pihak internal yang bekerja secara lebih profesional 

serta mempunyai tingkat daya saing tinggi dibandingkan perusahaan kecil. 
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Besarnya ukuran perusahaan juga menentukan besarnya tingkat pengawasan yang 

dilakukan. 

 

Masalah keagenan seperti inilah yang masih banyak terjadi didalam pasar modal 

yaitu diantara manajer perusahaan dengan para pemegang saham. Hingga saat ini 

masalah keagenan masih menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Oleh karena 

itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan menggunakan sampel 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-

2013. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang mengubah barang 

mentah menjadi barang jadi yang diproses melalui proses produksi kemudian 

dijual kepada pelanggan. Perusahaan-perusahaan ini mendaftarkan dirinya ke 

Bursa Efek Indonesia untuk menambah modal produksi melalui penjualan efek. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini mengambil judul: “Implikasi 

Biaya Agensi, Kualitas Pelaporan Keuangan, Kepemilikan Institusional, Dan 

Ukuran Perusahaan Terhadap Asimetri Informasi (Studi Pada Perusahaan 

Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2010-2013)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah biaya agensi berpengaruh signifikan terhadap asimetri informasi? 

2. Apakah kualitas pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap 

asimetri informasi? 
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3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap asimetri 

informasi? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap asimetri 

informasi?  

5. Apakah biaya agensi, kualitas pelaporan keuangan, kepemilikan 

institusional, ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap asimetri informasi?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang berhak dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh biaya agensi terhadap asimetri informasi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap asimetri 

informasi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap asimetri 

informasi. 

4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap asimetri informasi. 

5. Untuk mengetahui pengaruh biaya agensi, kualitas pelaporan keuangan, 

kepemilikan institusional, ukuran perusahaan secara simultan terhadap 

asimetri informasi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

berguna, sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat dijadikan acuan mengenai masalah asimetri informasi 

yang sering terjadi dalam perusahaan dan dapat menjadi solusi atas masalah 

tersebut. 

2. Bagi Investor 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dalam melakukan penilaian 

tentang keadaan perusahaan dan segaligus untuk pengambilan keputusan 

investasi pada suatu perusahaan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini digunakan sebagai referensi dan sebagai informasi mengenai 

masalah asimetri informasi. Penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk 

menambah pengetahuan tentang asimetri informasi dan cara mengatasinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


