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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Penelitian 

Pada struktur organisasi modern umumnya para pelaku usaha tertarik 

membentuk suatu jenis badan usaha yang bernaung dibawah badan hukum dengan 

mendirikan perseroan. Perseroan Terbatas merupakan yang paling populer dari 

semua bentuk usaha bisnis (Nina, 2014). Perseroan merupakan badan hukum yang 

terdiri dari persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian serta 

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam 

saham-saham dimana pemegang saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas 

yaitu sebanyak saham yang dimiliki (Undang-Undang RI No. 40, 2007). 

Seiring laju perkembangan usaha terdapat banyak keuntungan bagi 

perusahaan ketika melakukan penawaran umum atau Initial Public Offering (IPO) 

atau biasa disebut go public. Keuntungan tersebut antara lain membuka akses 

perusahaan terhadap sarana pendanaan jangka panjang, meningkatkan nilai 

perusahaan (company value), meningkatkan image perusahaan, menumbuhkan 

loyalitas karyawan perusahaan, kemampuan untuk mempertahankan 

kelangsungan usaha dan insentif pajak (Pusat Informasi Go Public BEI, 2017). 

Dana yang dihimpun perusahaan dari go public digunakan perusahaan 

untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti ekspansi, pembiayaan, membayar 

hutang dan lain-lain. Sebagai imbal balik bagi investor yang telah memiliki bukti
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kepemilikan saham, mereka akan menerima pembayaran deviden dari perusahaan. 

Umumnya deviden akan dibagikan kepada pemegang saham setiap tahun atau dua 

kali setahun yang diputuskan melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS 

(Sugiarto, 2009). 

Dalam perusahaan selain terdapat pemisahan antara kekayaan perusahaan 

dan kekayaan para pemegang saham juga terdapat pemisahan fungsi yaitu antara 

pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Teori keagenan mendasarkan pada 

konsep pemisahan kepemilikan dan pengelolaan antara pemilik dan manajemen 

yang menciptakan hubungan antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 

1976). Pemisahan antara kepemilikan dan kontrol di perusahaan-perusahaan besar 

saat ini banyak perusahaan tidak lagi dikelola oleh pemiliknya, melainkan 

diserahkan kepada manajer profesional. Pemegang saham (principal) memberikan 

wewenang pada manajer (agent) untuk menjalankan perusahaan sesuai 

kepentingan pemilik, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan dan kesejahteraan 

para pemegang saham. Sementara manajer diberikan kompensasi yang sepadan 

atas pencapaian kinerjanya (Sugiarto, 2009). 

Dalam hubungan principal-agent, berdasarkan asumsi sifat manusia yang 

pada umumnya suka mementingkan diri sendiri, cenderung menghindari resiko, 

dan memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang, maka 

seorang manager dapat saja termotivasi untuk bertindak berdasarkan 

kepentingannya sendiri (Eisenhardt, 1989). Sementara para pemegang saham 

menginginkan profitabilitas dan pengembalian maksimal, manajer secara naluriah 

berusaha memaksimalkan penerimaan kompensasi sebagai sarana untuk 
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memenuhi kebutuhan ekonomis dan psikologisnya. Kedua hal ini menyebabkan 

konflik ketika pemisahan fungsi kepemilikan dan pengendalian tersebut justru 

berdampak pada penyebaran informasi yang tidak merata antara kedua belah 

pihak (Jaja, 2012).  

Manajer sanggup menguasai informasi perusahaan lebih unggul 

dibandingkan pihak-pihak lain, termasuk pihak pemegang saham. Hal tersebut 

mempermudah manajer berperilaku oportunis dan menyimpang dari kontrak, 

terutama ketika pemegang saham mengalami kesulitan melakukan verifikasi atas 

kebijakan manajemen. Kesulitan ini disebabkan baik karena sejak semula telah 

terdapat perbedaan tujuan antara principal dan agent (goal incongruence), juga 

disebabkan karena biaya kontraktual yang dikeluarkan untuk melakukan verifikasi 

relatif mahal (Eisenhardt, 1989).  

Informasi yang diterima oleh para pelaku pasar diasumsikan akan sama 

dengan informasi yang ada pada perusahaan. Pada kenyataannya manajer 

perusahaan memiliki informasi relatif lebih unggul daripada informasi yang 

tersedia bagi investor luar. Kondisi ini menimbulkan asimetri informasi (Akerlof, 

1970). Permasalahan keagenan juga terjadi dalam penentuan struktur modal 

perusahaan dimana insider investor atau managerial ownership lebih banyak 

mengetahui kondisi dan prospek perusahaannya dibanding investor luar atau 

pasar. Sehingga pengungkapan sukarela oleh manajer menjadi alat strategis untuk 

meredam asimetri informasi dan mengurangi biaya agen, yang berimplikasi 

terhadap rendahnya biaya ekuitas (Khlif, Samaha, & Azzam, 2015).  
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Hubungan principal dan agent sering ditentukan dengan angka akuntansi. 

Hal ini memicu agent untuk berfikir bagaimana akuntansi dapat digunakan 

sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya, di mana salah satu bentuk 

tindakan agent tersebut adalah manajemen laba (Healy & Wahlen, 1999). Dalam 

proses pengungkapan manajemen pada umumnya hendak memberikan sinyal 

positif kepada pasar bahwa perusahaan di masa depan memiliki kelangsungan 

usaha (going concern) sehingga untuk memastikan hal tersebut manajemen 

seringkali melakukan langkah-langkah penyusunan laporan dengan pemilihan 

metode akuntansi, melakukan pengaturan waktu transaksi dan klasifikasi sistem 

akuntansi yang dapat menaikkan, menurunkan dan meratakan laba dalam laporan 

laba rugi (Sarumpaet, 2008).  

Hubungan asimetri informasi dan manajemen laba dapat dijelaskan 

melalui penelitian empiris. Dengan mengurangi asimetri informasi perusahaan 

dapat meredam perilaku manajemen laba (Dai, Kong, & Wang, 2013). Ketika 

asimetri informasi tinggi dan stakeholder tidak memiliki suatu informasi untuk 

memonitor dan mengetahui aktifitas manajer, hal tersebut akan mendorong 

meningkatnya praktik manajemen laba (Ira Novianty, 2009).  

Pada tahun 2015 majalah internasional Bloomberg memuat artikel 

mengenai perusahaan Toshiba Corp., salah satu perusahaan terkenal dari Jepang 

yang memproduksi mulai dari penanak nasi hingga reaktor nuklir membutuhkan 

dana sekitar 2,5 miliar dollar AS untuk menutupi hutang-hutangnya yang jatuh 

tempo di bulan september tahun tersebut. Perusahaan yang telah berdiri selama 

140 tahun itu seperti kehabisan akal untuk mempertahankan kinerja keuangannya. 
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Penggelembungan laba sebesar 151,8 miliar yen atau sekitar 1,22 miliar dolar AS 

ini yang awalnya ingin menciptakan investor’s confidence ternyata telah 

mencoreng nama besar Toshiba selama ini (Amano, 2015).  

Toshiba bahkan membatalkan pembagian dividen pada akhir tahun dan 

sahamnya turun ke titik terendah 36 tahun terakhir setelah kerugian tahunan 

perusahaan yang melebar menjadi 6 miliar dollar AS. Dari hasil investigasi 

ditemukan bukti langsung dari penggunaan metode akuntansi yang tidak lazim 

serta penggelembungan laba pada banyak unit bisnis Toshiba (Nur Aini, 2016).  

Pihak investigator bahkan menemukan bukti Toshiba dengan sengaja 

membukukan keuntungan lebih awal, menunda kerugian dan tuntutan hukum serta 

metode-metode serupa yang dapat membuat pendapatan dicatat lebih tinggi 

(Carpenter, 2015).  

Toshiba Financial Indicators 

Indicators per Share 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 

Book value per share (BPS) (Note
4
) 169,70 194,72 242,58 256,01 77,67 

Earnings (loss) per share attributable 

to shareholders of Toshiba Corporation  

(EPS) (Note
5
) 

    

 Basic - EPS 

 Diluted - EPS 

0,75  

0,74 

3,17  

－ 

14,23  

－ 

-8,93  

－ 

-108,64  

－ 

Note
4
) BPS = Total shareholders' equity / Number of shares outstanding at end of year (excluding  

treasury shares) 

Note
5
) EPS = Net income (loss) attributable to shareholders of Toshiba Corporation / Weighted-

average number of shares outstanding for the year (excluding treasury shares) 

 

Sumber : Annual Report (Toshiba Corp., 2015) 

Kasus Toshiba disebut sebagai salah satu mega skandal keuangan serupa 

dengan kasus Enron yang fenomenal di Amerika Serikat pada tahun 2001. Enron 
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sengaja melakukan kesalahan pencatatan pada laporan keuangannya sebesar 2,1 

miliar dollar AS dengan bantuan Arthur Andersen yang berperan sebagai auditor 

sekaligus merangkap sebagai konsultan keuangan (Amelie, 2014). Hal serupa 

terjadi di India dimana seorang chairman dari perusahaan lokal terkemuka, 

Satyam Computer Services, B. Ramalinga Raju mengundurkan diri setelah 

kedapatan memalsukan neraca keuangan dan asetnya sebesar 1,47 miliar dollar 

AS langsung berdampak pada bursa India yang merosot tajam (Qomariyah, 2009).  

Di Indonesia mengutip pernyataan resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tahun 2015 telah tercatat 32 kali surat penghentian sementara perdagangan 

(suspensi) atas 20 efek yang telah dikeluarkan BEI (Kusuma, 2016). Jumlah ini 

bertambah dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2014 suspensi tercatat 

sebanyak 29 kali atas 25 efek. Menurut Nurhaida selaku Kepala Eksekutif 

Pengawas Pasar Modal OJK, suspensi dilakukan untuk melindungi investor 

terhadap transaksi yang tidak wajar, dan memberi kesempatan kepada investor 

agar dapat memperhatikan keterbukaan informasi, rencana-rencana, dan kinerja 

emiten, serta mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul 

dikemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan bertransaksi 

(Winosa & Olavia, 2014).  

Pada awal bulan Oktober 2012 BEI memutuskan untuk menghapus 

pencatatan saham PT Katarina Utama Tbk (RINA) karena kondisi negatif 

perusahaan dan tidak ada indikasi pemulihan yang memadai. Mulai tahun 

sebelumnya perusahaan tersebut bermasalah atas dugaan manajemen yang 

seluruhnya ekspatriat asal Malaysia diduga telah menyelewengkan perolehan dana 
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penawaran umum saham perdana (IPO), melakukan penggelembungan nilai aset 

serta memanipulasi laporan keuangan auditan tahun 2009. Perusahaan tidak serta-

merta menunjukkan going concern di pasar modal, karena dari perolehan dana 

IPO yang tercatat sebesar Rp33,6 miliar, manajemen diduga telah menggelapkan 

uang sebesar Rp29,6 miliar (Marboen, 2012).  

Manajemen laba dapat diartikan sebagai potensi penggunaan manajemen 

akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi (Belkaoui, 2007). 

Manajemen laba adalah tindakan manipulatif laporan keuangan oleh manajemen 

dengan menggunakan informasi perusahaan untuk kepentingan pribadi yang mana 

bertentangan dengan kepentingan dari para pemegang saham. Ketika pemegang 

saham tidak memiliki sumber daya yang cukup berupa dorongan maupun akses 

terhadap informasi tertentu yang relevan untuk memonitor kebijakan manajer, 

maka akan memberi celah kepada manajer untuk melakukan praktik manajemen 

laba (Dai, Kong, & Wang, 2013).  

SAK No. 1 menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian 

terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bertujuan 

memberikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna 

laporan keuangan dalam mengambil keputusan informasi. Laporan keuangan 

menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber 

daya yang dipercayakan kepada mereka (IAI, 2014). Dengan demikian para 

investor di pasar modal dapat menggunakan laporan keuangan karena laporan 

keuangan menggambarkan aspek fundamental perusahaan yang bersifat kuantitatif 

(Evi, 2010). Salah satu analisa investasi adalah besaran laba dimana investor akan 
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cenderung memilih untuk berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang konstan 

menghasilkan laba.  

Ketika emiten menerbitkan laporan keuangan, investor yang rasional akan 

berhati-hati dalam menilai kualitas laba, apakah angka laba dalam laporan 

keuangan merupakan perwujudan dari keinginan manajemen untuk meraih 

program bonus atau memang mencerminkan keadaan sesungguhnya dari hasil 

kegiatan wajar operasional perusahaan. Jika investor menyadari bahwa praktik 

manajemen laba dilakukan oleh perusahaan, akan ada kecenderungan investor 

untuk melakukan antisipasi risiko dengan cara menaikkan required rate of return 

yang menjadi biaya modal bagi perusahaan (Wiwik, 2005).  

Francis et al. (2005) menggunakan kualitas akrual sebagai ukuran dari 

risiko informasi yang berkaitan dengan laba. Alasannya yaitu dengan 

menggunakan kualitas akrual dapat dilihat seberapa besar ketepatan working 

capital accruals menjadi realisasi arus kas operasi sehingga dapat dilihat kualitas 

laba yang dilaporkan perusahaan (Irene & Siregar, 2014).  

Topik manajemen laba sendiri adalah yang paling menarik perhatian 

terkait dengan kebijakan manajerial dan benchmarking sejumlah besar penelitian 

dilakukan oleh para sarjana dari Amerika Serikat dan China (92,86%), sisanya 

dari negara-negara yang diidentifikasi masih sangat rendah (Vladu & 

Cuzdriorean, 2014). Selain itu menurut data United Nations Industrial 

Development Organization (UNIDO), badan PBB untuk pembangunan industri 

telah menempatkan China, India dan Indonesia dalam 10 besar negara dengan 
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nilai tambah (value added) industri manufaktur terbesar. Dengan pencapaian 

industri manufaktur Indonesia sebesar US$229,66 miliar pada tahun 2015, telah 

menyumbangkan 1,93% value added industri manufaktur dunia (Gostam, 2016). 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menunjukkan bahwa manajemen 

laba dipengaruhi oleh asimetri informasi, sedangkan biaya modal ekuitas 

dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan investor atas laporan keuangan yang 

diterbitkan. Hal tersebut menjadi tema sentral penelitian yang menarik untuk 

diteliti lebih jauh dalam tulisan ini dengan judul: “Pengaruh Asimetri Informasi 

Terhadap Praktik Manajemen Laba Dan Implikasinya Terhadap Biaya 

Modal Ekuitas” 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah pengaruh asimetri informasi terhadap praktik manajemen laba 

pada kelompok perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia selama 

periode penelitian. 

2. Apakah pengaruh manajemen laba terhadap biaya modal ekuitas pada 

kelompok perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.  
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1.3.  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran empiris yang tepat 

dan jelas mengenai pengaruh asimetri informasi terhadap praktik manajemen laba 

dan implikasinya terhadap biaya modal ekuitas. Sehingga hal yang didapatkan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah pengaruh asimetri informasi terhadap praktik 

manajemen laba pada kelompok perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia selama periode penelitian.  

2. Untuk mengetahui apakah pengaruh manajemen laba terhadap biaya 

modal ekuitas pada kelompok manufaktur di Bursa Efek Indonesia selama 

metode penelitian.  

 

1.4.  Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang kegunaan baik secara 

praktis dan maupun akademis.  

1. Kegunaan operasional untuk pemecahan masalah. 

Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah mengenai biaya 

modal ekuitas dengan mengkaji secara empiris bagian pengaruh asimetri 

informasi terhadap manajemen laba dan implikasinya terhadap biaya 

modal ekuitas. 
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2. Kegunaan pengembangan ilmu. 

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan ilmu di bidang 

akuntansi, khususnya akuntansi manajemen, sekaligus bagian dari 

behavioural accounting research dimana para akuntan di perusahaan 

terlibat langsung dalam kebijakan dan judgement dalam penyusunan 

laporan keuangan, dengan mengkaji secara empiris pengaruh asimetri 

informasi terhadap praktek manajemen laba dan implikasinya terhadap 

biaya modal ekuitas. 


