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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Corporate Governance (CG) merupakan serangkaian mekanisme untuk 

mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan 

berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan atau stakeholders 

(www.iicg.org). Isu mengenai Corporate Governance ini mulai mengemuka, 

khususnya di Indonesia, setelah Indonesia mengalami masa krisis yang 

berkepanjangan sejak tahun 1998. Banyak pihak yang mengatakan lamanya 

proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya Corporate 

Governance yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Kaihatu (2006) 

menyatakan bahwa dari berbagai hasil penelitian lembaga independen 

menunjukkan bahwa pelaksanaan Corporate Governance di Indonesia masih 

sangat rendah, hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa perusahaan-

perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya memiliki corporate culture sebagai 

inti dari Corporate Governance. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor 

mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek Corporate 

Governance (Wardhani, 2006). 
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 Corporate Governance merupakan sistem yang mampu memberikan 

perlindungan dan jaminan hak kepada stakeholders, termasuk di dalamnya adalah 

shareholders, lenders, employees, executives, government, customers dan 

stakeholders yang lain (Naim, 2000). Dua hal yang menjadi perhatian utama 

konsep ini adalah, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh 

informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya, kedua, kewajiban 

perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat tepat pada 

waktunya, dan transparan mengenai semua hal yang berkaitan dengan kinerja 

perusahaan, kepemilikan dan pemegang kepentingan (stakeholder) (Hastuti, 

2005). 

Sistem corporate governance memberikan perlindungan efektif bagi 

pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh return 

atas investasinya dengan benar. Penelitian mengenai efektifitas corporate 

governance dalam melindungi investor di Indonesia telah banyak dilakukan, 

antara lain: Midiastuty dan Machfoedz (2003), Veronica dan Bachtiar (2004), 

Wedari (2004), dan Wilopo (2004), Boediono (2005), Veronica dan Utama 

(2005), Sugiarta (2004).  

Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori 

keagenan (Jensen dan Meckling (1976), Chinn (2000) dan Shaw (2003) dalam 

Kaihatu (2006). Teori keagenan (agency theory) menjelaskan bahwa hubungan 

agensi muncul ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain 

(agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang 

pengambilan keputusan kepada agent tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). 
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Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik 

(pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban 

memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang 

diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti 

laporan keuangan. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima 

tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai 

informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (information asymmetric) 

(Ujiyantho, 2007).  

Asimetri informasi terjadi karena manajer lebih superior dalam 

menguasai informasi dibanding pihak lain (pemilik atau pemegang saham). 

Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan 

kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan 

mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak 

diketahui principal (Ujiyantho, 2007) 

Pengungkapan merupakan salah satu alat yang penting untuk mengatasi 

masalah keagenan antara manajemen dan pemilik, karena dipandang sebagai 

upaya untuk mengurangi asimetri informasi. Perusahaan memberikan 

pengungkapan melalui laporan tahunan yang telah diatur oleh Bapepam dan 

lembaga profesi maupun melalui pengungkapan sukarela sebagai tambahan 

pengungkapan minimum yang telah ditetapkan. Beberapa penelitian telah menguji 

secara empiris hubungan antara pengungkapan dengan asimetri informasi. Hasil 

penelitian Welker (1995) menunjukkan bahwa pengungkapan mempunyai 
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hubungan negatif dengan asimetri informasi. Hasil penelitian Lang dan Lundholm 

(1993) menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan informasi yang tinggi 

dilakukan oleh perusahaan yang memiliki korelasi earnings-return yang rendah 

(korelasi ini sebagai pengukuran asimetri informasi). Lang dan Lundholm (1996) 

menunjukkan bukti bahwa perusahaan yang mempunyai kebijakan memberikan 

pengungkapan informasi yang lebih banyak akan diikuti oleh analis yang lebih 

besar, tingkat akurasi forecast yang lebih baik, dispersi forecast yang lebih kecil 

antar analis individual, dan mempunyai volatilitas revisi forecast yang lebih kecil. 

Dispersi dan volatilitas forecast analis menunjukkan suatu pengukuran yang valid 

bagi asimetri informasi. Dengan demikian, hasil penelitian Lang dan Lundholm 

(1996) tersebut, menunjukkan bahwa kebijakan pengungkapan yang lebih 

informatif akan mengurangi asimetri informasi (Khomsiyah, 2003). 

Perusahaan-perusahaan yang melaksanakan corporate governance akan 

memberikan lebih banyak informasi, dalam rangka mengurangi asimetri 

informasi. Informasi yang diberikan akan ditunjukkan dalam tingkat 

pengungkapan, semakin baik pelaksanaan Corporate Governance oleh suatu 

perusahaan, maka akan semakin banyak informasi yang diungkap. Demikian juga 

sebaliknya, perusahaan-perusahaan yang memberikan pengungkapan yang tinggi 

dalam laporan tahunan akan menunjukkan bahwa implementasi corporate 

governance pada perusahaan tersebut semakin baik (Khomsiyah, 2003) 

Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada 

teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan 

keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana 
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yang telah mereka investasikan (Ujiyantho, 2007). Corporate governance 

berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan 

keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri 

(menggelapkan) atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak 

menguntungkan berkaitan dengan dana (kapital) yang telah ditanamkan oleh 

investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer 

(Shleifer dan Vishny, 1997). Dengan kata lain corporate governance diharapkan 

dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan terjadinya asimetri informasi. 

Menurut Watts dan Zimmerman (1986), corporate governance dapat menurunkan 

monitoring costs akibat adanya peningkatan pengawasan dan transparansi (atau 

penurunan information asymmetry). 

Penelitian-penelitian sebelumnya di Indonesia telah menguji hubungan 

corporate governance dengan pengungkapan informasi dalam laporan tahunan 

perusahaan-perusahaan publik, antara lain oleh Susanto (1992); Subiyantoro 

(1997); Suripto (1999);  Na’im dan Rakhman (2000); Gunawan (2000); Marwata 

(2001), Fitriany (2001) dan Sabeni (2002). Pentingnya penelitian mengenai 

Corporate Governance dan pengungkapan informasi dapat ditinjau dari dua 

perspektif. Pertama, penelitian dilakukan untuk mengetahui penerapan prinsip-

prinsip Corporate Governance, mengingat pentingnya peran Corporate 

Governance dalam struktur pengelolaan bisnis dan ekonomi modern yang 

ditopang oleh pasar modal dan pasar uang (Witherell, 2000; Oman, 2001 dalam 

Khomsiyah, 2003), meningkatkan kepercayaan publik pada perusahaan 

(Brayshaw, 2002 dalam Khomsiyah, 2003). Kedua, beberapa penelitian 
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memberikan indikasi secara tidak langsung bahwa penerapan corporate 

governance mempunyai hubungan dengan tingkat pengungkapan informasi 

(Khomsiyah, 2003).  

Penelitian Ho dan Wong (2000) dalam Khomsiyah (2003) menunjukkan 

bahwa Indonesia, Thailand dan Jepang yang mempunyai tingkat transparansi yang 

rendah, merupakan negara yang mengalami volatile shocks yang lebih besar 

dibandingkan dengan negara yang mempunyai transparansi yang lebih tinggi 

(Hongkong, Singapura dan Taiwan). Penelitian yang dilakukan Khomsiyah (2003) 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penerapan Corporate Governance 

dengan pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan. Semakin 

tinggi indeks implementasi Corporate Governance, semakin banyak informasi 

yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan. 

Penelitian ini mengembangkan penelitian Kanagaretnam, Lobo dan 

Whalen (2007) dalam hal menguji pengaruh struktur corporate governance 

terhadap asimetri informasi, dimana pada beberapa penelitian di Indonesia, belum 

ada yang menguji secara langsung hubungan antara struktur corporate governance 

dengan asimetri informasi. Kanagaretman, Lobo dan Whalen (2007) 

menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar NYSE atau AMEX dengan 

periode penelitian pada bulan Juni dan September tahun 2000. Variabel corporate 

governance yang digunakan meliputi persentase direktur independen terhadap 

dewan, persentase direktur independen terhadap komite audit, hubungan personal 

atau bisnis diluar direktur, ukuran dewan, keberadaan calon independen, komite 

corporate governance dan eksekutif, pengunduran diri dewan direksi, banyaknya 
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pertemuan komite audit selama tahun fiskal, dan banyaknya pertemuan dewan 

selama tahun fiskal. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan-perusahaan 

publik di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang masuk dalam 

daftar Corporate Governance Perception Index (CGPI), yaitu daftar yang dibuat 

oleh The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG). Pemilihan sampel 

penelitian dari daftar ini karena perusahaan-perusahaan ini mempunyai 

pemahaman yang baik dan telah melaksanakan prinsip-prinsip Corporate 

Governance (Sulistyanto dan Wibisono, 2003). Struktur corporate governance 

dalam penelitian ini menggunakan skor dari IICG (indeks corporate governance), 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris 

independen dan ukuran dewan komisaris dengan mengambil periode penelitian 

tahun 2004 sampai dengan 2007.    

 

1.2. Rumusan Masalah 

Masalah penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang 

yang dikemukakan sebelumnya adalah apakah struktur corporate governance 

berpengaruh terhadap asimetri informasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2004 – 2007. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah asimetri informasi dapat 

dikurangi dengan adanya struktur corporate governance yang mencakup indeks 

dari The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), kepemilikan 
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institusional, kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris independen dan 

ukuran dewan komisaris dalam perusahaan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebagai berikut. 

1. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam 

membantu memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan dengan 

melihat penerapan Corporate Governance sehingga dapat mengambil 

keputusan investasi yang tepat. 

2. Bagi Regulator. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada regulator dalam hal ini pemerintah melalui Bapepam untuk dapat 

mendukung penyelenggaraan perusahaan yang memadai dan memberikan 

iklim yang kondusif bagi pelaku pasar modal. Bagi Badan Penetap Standar 

(IAI), hasil penelitian ini mengimplikasikan agar mulai digali dan 

dipertimbangkan untuk membuat suatu pedoman pengungkapan informasi 

akuntansi yang lebih akomodatif yang sesuai dengan kondisi pasar modal 

di Indonesia. 

3. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pemikiran kepada para praktisi penyelenggara perusahaan 

dalam memahami struktur dan model-model corporate governance 

sehingga dapat meningkatkan nilai dan pertumbuhan perusahaan 
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4. Bagi akademisi, hasil yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai acuan dan pedoman bagi peneliti di masa yang akan datang yang 

juga tertarik membahas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan 

penelaahan penelitian. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri 

dari empat bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan 

sebagai berikut. 

Bab II   Tinjauan Pustaka Dan Perumusan Hipotesis 

Menyajikan landasan teori yang menjadi acuan dalam membentuk 

rerangka penelitian, hasil penelitian sebelumnya dan perumusan 

hipotesis. 

Bab III  Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan 

meliputi ruang lingkup desain penelitian, populasi, sampel, teknik 

pengumpulan data, definisi operasional variabel serta teknik 

analisis data. 

Bab IV  Analisis Data Dan Pembahasan 

Menguraikan tentang hasil pengumpulan dan pengolahan data, 

analisis data, memaparkan dan menjelaskan hasil penelitian yang 

telah dilakukan. 

Bab V  Kesimpulan Dan Saran 
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Berisi tentang kesimpulan dari pembahasan berdasarkan analisis 

yang telah dilakukan serta keterbatasan dan saran-saran untuk 

disampaikan kepada objek penelitian atau bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 
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2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk 

memahami corporate governance. Masalah corporate governance dapat ditelusuri 

dari pengembangan agency theory yang mencoba menjelaskan bagaimana pihak-

pihak yang terlibat dalam perusahaan (manajer, pemilik perusahaan dan kreditor) 

akan berperilaku, karena mereka pada dasarnya mempunyai kepentingan 

berbeda. Manajer mempunyai kewajiban untuk memaksimumkan kesejahteraan 

para pemegang saham, namun disisi lain manajer juga mempunyai kepentingan 

untuk memaksimumkan kesejahteraan mereka. Penyatuan kepentingan pihak-

pihak ini seringkali menimbulkan masalah yang disebut dengan masalah keagenan 

(agency conflict).  Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan 

keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) dan investor (principal). 

Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen 

tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya 

keagenan (agency cost).  

Teori keagenan (agency theory) mengemukakan jika antar pihak principal 

(pemilik) dan agent (manajer) memiliki kepentingan yang berbeda, muncul 

konflik yang dinamakan konflik keagenan (agency conflict) (Richardson, 1998). 

Teori keagenan dapat dipandang sebagai suatu versi dari game theory, yang 

membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana 

salah satu pihak disebut agent dan pihak yang lain disebut principal. Principal 

mendelegasikan pertanggungjawaban atas decision making kepada agent, hal ini 
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dapat pula dikatakan bahwa principal memberikan suatu amanah kepada agent 

untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah 

disepakati. Wewenang dan tanggungjawab agent maupun principal diatur dalam 

kontrak kerja atas persetujuan bersama.  

Scott (2000) menyatakan bahwa perusahaan mempunyai banyak kontrak, 

misalnya kontrak kerja antara perusahaan dengan para manajernya dan kontrak 

pinjaman antara perusahaan dengan krediturnya. Kontrak kerja yang dimaksud 

adalah kontrak kerja antara pemilik modal dengan manajer perusahaan. Dimana 

antara agent dan principal ingin memaksimumkan utility masing-masing dengan 

informasi yang dimiliki.  

Tetapi di satu sisi, agent memiliki informasi yang lebih banyak (full 

information) dibanding dengan principal di sisi lain, sehingga menimbulkan 

adanya asimetry information. Informasi yang lebih banyak dimiliki oleh manajer 

dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan 

kepentingan untuk memaksimumkan utilitynya. Sedangkan bagi pemilik modal 

dalam hal ini investor, akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang 

dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada. 

Oleh karena itu, terkadang kebijakan-kebijakan tertentu yang dilakukan oleh 

manajemen perusahaan tanpa sepengetahuan pihak pemilik modal atau investor.  

2.1.2 Corporate Governance 

2.1.2.1 Definisi Corporate Governance 

Corporate Governance merupakan isu yang tidak pernah usang untuk 

terus dikaji pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya. 
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Pemahaman tentang praktik Corporate Governance terus berevolusi dari waktu ke 

waktu. Kajian atas Corporate Governance mulai disinggung pertama kalinya oleh 

Berle dan Means pada tahun 1932 ketika membuat sebuah buku yang 

menganalisis terpisahnya kepemilikan saham (ownership) dan control (Mintara, 

2008). 

Istilah Corporate Governance itu sendiri untuk pertama kali 

diperkenalkan oleh Cadbury Committee di tahun 1992 yang menggunakan istilah 

tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report. 

Laporan ini dipandang sebagai titik balik (turning point) yang sangat menentukan 

bagi praktik Corporate Governance di seluruh dunia. 

Komite Cadbury mendefinisikan Corporate Governance (I Nyoman 

Tjager dalam Mintara, 2008) sebagai : 

Corporate Governance adalah sistem yang mengarahkan dan 
mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan 
antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk 
menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada 
stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, 
direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya. 

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-117/M-

Mbu/2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) menjelaskan bahwa Corporate governance adalah 

suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan 

keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai 

pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan 

stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. 

OECD (2004) dan FCGI (2003) mendefinisikan corporate governance sebagai 
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seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, 

pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta peran pemegang 

kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan 

kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan 

mengendalikan perusahaan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

corporate governance merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk 

memastikan bahwa supplier keuangan atau pemilik modal perusahaan 

memperoleh pengembalian atau return dari kegiatan yang dijalankan oleh 

manajer, atau dengan kata lain bagaimana supplier keuangan perusahaan 

melakukan pengendalian terhadap manajer. Corporate governance juga 

memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari 

suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring 

kinerja. Watts (2003), menyatakan bahwa salah satu cara yang di gunakan untuk 

memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku opportunistic manajemen 

adalah corporate governance.  

Prinsip-prinsip dasar dari corporate governance menurut Organisation 

for Economic Co-operation and Development (OECD, 2004) mencakup: 

1. Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam 

melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam 

mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. 

Prinsip keterbukaan merupakan prinsip penting untuk mencegah terjadinya 

penipuan (fraud). Dengan pemberian informasi berdasarkan prinsip 

keterbukaan ini, maka dapat diantisipasi terjadinya kemungkinan 
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pemegang saham, investor atau stakeholders tidak memperoleh informasi 

atau fakta material yang ada. Keterbukaan bukan hanya merupakan 

kewajiban bagi perusahaan publik tetapi juga merupakan hak investor. 

Dengan adanya keterbukaan, maka investor dapat mengambil keputusan 

untuk melakukan investasi atas saham perusahaan. Prinsip ini mengakui 

bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mendapatkan informasi 

yang benar, akurat dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, kinerja 

perusahaan, hasil keuangan dan operasionalnya, dan informasi mengenai 

tujuan perusahaan. Segala bentuk informasi harus dibuka dan disebarkan 

kepada publik dengan adil, tepat waktu, dan efisien.  

2. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan 

pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan 

terlaksana secara efektif. Prinsip ini terkait erat dengan pengukuran 

kinerja, pengawasan, dan pelaporan. Dalam prinsip akuntabilitas 

terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindakan 

dan kegiatan perusahaan di bidang administrasi keuangan bukan hanya 

kepada pemegang saham, tetapi kepada semua pihak yang berkepentingan 

secara akurat, tepat waktu, dan dengan cara yang tepat.  

3. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di 

dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta 

peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip responsibilitas ini 

diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan 

konsekuensi dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung 
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jawab sosial, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip 

responsibilitas mencakup hal-hal yang terkait dengan pemenuhan 

kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat. Perusahaan 

dalam memenuhi pertanggungjawabannya kepada para pemegang saham 

dan stakeholders harus sesuai hukum dan peraturan  perundang-undangan 

yang berlaku, antara lain harus mengikuti peraturan perpajakan, peraturan 

ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, peraturan 

lingkungan hidup, peraturan perlindungan konsumen, dan larangan praktik 

monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat.  

4. Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan 

dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau 

tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang 

sehat. Para komisaris, direktur, ataupun manajer dalam melaksanakan 

peran dan tanggung jawabnya harus bebas dari segala benturan yang 

mungkin akan muncul. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa 

pengambilan keputusan dilakukan secara independen, bebas dari segala 

tekanan dari pihak lain, sehingga dapat dipastikan bahwa keputusan itu 

dibuat semata-mata untuk kepentingan perusahaan. 

5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara 

di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan 

perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Perlakuan yang adil 

dan berimbang diberikan kepada para pemegang saham ataupun 
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stakeholders yang terkait. Perusahaan harus memastikan perlakuan yang 

setara bagi para pemegang saham. Pemegang saham mempunyai hak 

untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan penting yang dibuat 

perusahaan, seperti pemilihan direksi dan persetujuan atas proses merger 

ataupun akuisisi. Menurut Octalliana Ongko (2007), hak-hak tersebut 

adalah (a) hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam suatu 

RUPS berdasarkan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegang 

saham untu mengeluarkan satu suara; (b) hak untuk memperoleh informasi 

material mengenai perseroan secara tepat waktu dan  teratur, dan hak ini 

harus diberikan kepada semua pemegang saham tanpa adanya pembedaan 

atas klasifikasi saham yang dimiliki olehnya; (c) hak untuk menerima 

sebagian dari keuntungan perseroan yang diperuntukkan bagi pemegang 

saham, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam perseroan 

dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya. 

Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi 

peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja 

manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan 

mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep corporate governance diajukan 

demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua 

pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka 

diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan 

transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya 

menguntungkan banyak pihak (Nasution dan Setiawan, 2007). 
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Berkaitan dengan masalah keagenan, corporate governance yang 

merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa 

berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa 

mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Dengan 

kata lain corporate governance diarahkan untuk mengurangi asimetri informasi 

antara principal dan agent (Ujiyantho, 2007).  

2.1.2.2 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki 

oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan 

kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk 

mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif 

sehingga dapat mengurangi asimetri informasi. Persentase saham tertentu yang 

dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan 

yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak 

manajemen (Gideon, 2005). Cornet et al., (2006) menyimpulkan bahwa tindakan 

pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong 

manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan 

sehingga akan mengurangi perilaku opportunistic atau mementingkan diri sendiri.  

2.1.2.3 Kepemilikan Manajerial 

Shleifer dan Vishny (1986) menyatakan bahwa kepemilikan saham yang 

besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. Secara 

teoritis ketika kepemilikan manajemen rendah, maka insentif terhadap 

kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat. 
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Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat 

menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar 

dengan manajemen (Jensen dan Meckling, 1976). Sehingga permasalahan 

keagenen diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus 

sebagai seorang pemilik.  

2.1.2.4 Proporsi (Komposisi) Dewan Komisaris Independen 

Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab 

atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal 

ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan 

manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Untuk 

mengatasinya dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada 

informasi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam 

perusahaan, maka dewan direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan 

informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan komisaris (NCCG, 2001). 

Selain mensupervisi dan memberi nasihat pada dewan direksi sesuai dengan UU 

No. 1 tahun 1995, fungsi dewan komisaris yang lain sesuai dengan yang 

dinyatakan dalam National Code for Good Corporate Governance 2001 adalah 

memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan 

mempertimbangkan kepentingan berbagai stakeholder perusahaan sebaik 

memonitor efektifitas pelaksanaan good corporate governance.  

Dewan komisaris diyakini memiliki peran penting dalam pengelolaan 

perusahaan, khususnya dalam memonitor manajemen puncak (Fama dan Jansen, 

1983 seperti yang dinyatakan oleh Pratana, 2002). Beasley (1996) meneliti 
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hubungan antara proporsi dewan komisaris dan kecurangan (fraud) laporan 

keuangan. Ia membuktikan bahwa perusahaan yang melakukan kecurangan 

mempunyai persentase dewan komisaris eksternal yang signifikan lebih rendah 

daripada perusahaan yang tidak melakukan kecurangan. Adanya kewajiban 

dibentuknya komite audit pada perusahaan-perusahaan publik oleh Bursa Efek 

Jakarta dalam peraturan pencatatan efek no I-A, dalam rangka penyelenggaraan 

pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) menunjukkan 

bahwa BEJ ingin meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan 

sehingga dapat mengurangi adanya asimetri informasi. 

2.1.2.5 Ukuran Dewan Komisaris 

Perusahaan-perusahaan di Indonesia pada umumnya berbasis two-tier 

board system atau two board system seperti kebanyakan perusahaan di Eropa. 

Secara konseptual model two-tier system dengan tegas memisahkan keanggotaan 

dewan komisaris sebagai pengawas dan dewan direksi sebagai eksekutif 

korporasi. Di Indonesia, ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan Direksi 

dan Komisaris diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas 

(UU PT). Dalam UU PT jelas terlihat bahwa kedudukan Direksi dan Komisaris 

secara tegas dipisahkan, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem yang dianut 

dalam UU PT adalah two-tier board system. Berkaitan dengan hal itu, two-tier 

board system memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan single board 

system  (I Nyoman Tjager, 2003): 

1. Pengaruh pemegang saham dalam two tier board system dapat dijalankan 

melalui dewan komisaris, sehingga tidak harus mengganggu aktivitas 
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normal manajemen dan memungkinkan pemegang saham meningkatkan 

pengaruhnya tanpa harus menunggu terjadinya skandal publik atau 

ketidaksepakatan publik. 

2. Dewan direksi (top management) dapat mempertahankan tingkat 

independensi yang lebih besar pada operasional. 

3. Dewan direksi, karena pengaruh pemegang saham yang kuat melalui 

dewan komisaris harus memperhatikan dengan serius pandangan para 

pemegang saham. 

4. Memungkinkan masuknya lebih banyak komisaris independen, tanpa 

harus menganggu kerja normal perusahaan. 

5. Tidak mungkin bagi seseorang untuk berperan sebagai presiden komisaris 

sekaligus presiden direktur sebuah perusahaan dan kedua posisi dalam 

kedua dewan tersebut tidak saling mendominasi sebagaimana terjadi 

dalam one-tier system dimana chairman (presiden komisaris) dan Chief 

Executive Officer (CEO) mungkin dijabat oleh satu orang. 

6. Karakter yang cenderung tidak sehat pada perusahaan keluarga dapat 

dicegah bahkan ketika perusahaan dihadapkan pada masalah 

ketidakmampuan manajerial generasi keluarga yang mengelola. 

Permasalahan akut dalam perusahaan keluarga yang sedang bertumbuh 

adalah ketika suatu generasi keluarga benar-benar tidak kompeten untuk 

menjalankan bisnis pada skala yang telah dicapai oleh perusahaan. Dengan 

struktur two board system bahaya ini dapat dihindari karena dewan direksi 

yang profesional dapat menutupi kelemahan tersebut. 
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7. Two board system merupakan mekanisme yang relatif sederhana dalam 

menjawab kebutuhan publik akan pengendalian seraya tetap 

mempertahankan independensi manajemen. 

Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki 

hasil yang beragam. Salah satu argumen menyatakan bahwa makin banyaknya 

personel yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruknya 

kinerja yang dimiliki perusahaan (Yermack 1996, Eisenberg, Sundgren, dan Wells 

1998, dan Jensen 1993).  

Hal tersebut dapat dijelaskan dengan adanya agency problems (masalah 

keagenan), yaitu dengan makin banyaknya anggota dewan komisaris maka badan 

ini akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan 

dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota 

dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan dari 

manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi 

perusahaan (Yermack 1996, Jensen 1993). Adanya kesulitan dalam perusahaan 

dengan anggota dewan komisaris yang banyak ini membuat sulitnya menjalankan 

tugas pengawasan terhadap manajemen perusahaan yang nantinya berdampak 

pula pada kinerja perusahaan yang semakin menurun (Yermack 1996, Eisenberg, 

Sundgren, dan Wells 1998).  

Jensen (1993) dan Lipton dan Lorsch (1992) dalam Beiner, Drobetz, 

Schmid dan Zimmermann (2003) merupakan yang pertama menyimpulkan bahwa 

ukuran dewan komisaris merupakan bagian dari mekanisme corporate 

governance. Hal ini diperkuat oleh pendapat Allen dan Gale (2000) dalam Beiner 
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et al. (2003) yang menegaskan bahwa dewan komisaris merupakan mekanisme 

governance yang penting. Mereka juga menyarankan bahwa dewan komisaris 

yang ukurannya besar kurang efektif daripada dewan yang ukurannya kecil.  

2.1.3 The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) 

IICG adalah lembaga indenpenden yang didirikan pada tanggal 2 Juni 

2000 dengan tujuan untuk memasyarakatkan konsep, praktik dan manfaat CG 

kepada dunia usaha dan masyarakat luas. IICG mempunyai visi untuk menjadi 

lembaga independen dan bermartabat untuk mendorong terciptanya perilaku 

bisnis yang sehat dan misi sebagai berikut (a) menyusun dan mengembangkan 

standar moral yang tinggi sebagai kerangka acuan penciptaan tata kelola 

perusahaan; (b) mendorong kepedulian dan kesadaran masyarakat khususnya 

pelaku bisnis mengenai pentingnya pengembangan dan mempertahankan tata 

kelola perusahaan yang baik; (c) menyelenggarakan penelitian dan pengkajian 

menyangkut penerapan praktik bisnis yang sehat dan mengkomunikasikannya 

kepada masyarakat luas. 

Corporate Governance Perception Index (CGPI) dalam www.iicg.org, 

adalah program riset dan pemeringkatan penerapan tata kelola perusahaan yang 

baik pada perusahaan publik dan BUMN di Indonesia. Program ini dilaksanakan 

sejak tahun 2001 dilandasi pemikiran pentingnya mengetahui sejauh mana 

perusahaan-perusahaan tersebut menerapkan prinsip-prinsip GCG. Program riset 

dan pemeringkatan CGPI diselenggarakan oleh The Indonesia Institute for 

Corporate Governance (IICG) bekerjasama dengan majalah SWA sebagai mitra 

media publikasi. Program ini didesain untuk memacu perusahaan dalam 
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meningkatkan kualitas penerapan CG melalui perbaikan yang berkesinambungan 

(continuous improvement) dengan melaksanakan evaluasi dan melakukan studi 

banding (benchmarking). Program CGPI akan memberikan apresiasi dan 

pengakuan kepada perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan CG melalui 

CGPI awards dan penobatan sebagai perusahaan terpercaya. 

Penilaian terhadap pelaksanaan good corporate governance di Indonesia 

dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dijawab oleh pihak manajemen 

perusahaan. Aspek yang dinilai meliputi hak-hak pemegang saham, kebijakan 

Corporate Governance, praktik-praktik Corporate Governance, pengungkapan 

dan fungsi Audit. Penentuan skor pelaksanaan dilakukan melalui metode rata-rata 

tertimbang, dengan bobot masing-masing aspek sebagai berikut. 

1) Hak-hak Pemegang Saham (20%) 

Dalam hak-hak pemegang saham, penilaian dilakukan terhadap apakah 

perusahaan telah:  

a. Melaksanakan RUPS tahunan dalam jangka waktu 6 bulan sesudah akhir 

tahun buku sesuai dengan pasal 65 ayat 2 Undang-undang Perseroan 

Terbatas.  

b. Menyampaikan kepada Pemegang Saham pemberitahuan mengenai RUPS 

tahunan minimal 28 hari sebelum pelaksanaan RUPS tersebut.  

c. Memberikan dorongan kepada para pemegang saham untuk menghadiri 

RUPS dan menggunakan hak suaranya.  

d. Memberikan kesempatan yang memadai bagi Pemegang Saham untuk 

mengajukan pertanyaan pada RUPS.  
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Selanjutnya diberikan penilaian, misalnya nilai 5 untuk setiap jawaban 

"ya" dan 0 untuk setiap jawaban "tidak". Jadi misalkan dari 10 pertanyaan di 

bidang hak-hak Pemegang Saham tersebut perusahaan menjawab "ya" sebanyak 6 

kali dan menjawab "tidak" sebanyak 4 kali maka dalam bidang tersebut 

perusahaan akan memperoleh skor:  

(6 x 5) + (4 x 0) = 30 (dari nilai maksimum 50 atau 10 x 5)  

2) Kebijakan Corporate Governance (15%) 

Bidang Kebijakan Good Corporate Governance, perusahaan dapat 

menilai sendiri apakah pihaknya telah:  

a. Memiliki Kode atau Pedoman Good Corporate Govenance secara tertulis, 

yang secara jelas menjabarkan hak-hak Pemegang Saham, tugas dan 

tanggung jawab Direksi dan Komisaris.  

b. Menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengetahui kebijakan 

perusahaan mengenai investor.  

c. Menentukan organisasi atau orang yang bertanggung jawab (misalnya 

Komisaris) untuk memastikan bahwa perusahaan mentaati kode Good 

Corporate Governance.  

d. Memiliki Code of Conduct (Ethics) bagi karyawannya.  

e. Aturan perilaku tersebut dikomunikasikan dan diimplementasikan dengan 

baik.  

3) Praktek-praktek Corporate Governance (30%).  

Dalam bidang Praktek Good Corporate Governance, dapat diteliti 

apakah di dalam perusahaan:  
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a. Direksi mengadakan pertemuan berkala secara teratur dengan Komisaris.  

b. Terdapat rencana strategis dan rencana usaha yang memberikan arahan 

bagi Direksi dan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya.  

c. Direksi dan Komisaris mendapatkan pelatihan atau mempunyai latar 

belakang yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pekerjaaanya.  

d. Para anggota Komisaris maupun Direksi telah bebas dari benturan 

kepentingan (conflict of interests).  

e. Ada sistem penilaian kinerja untuk Direksi maupun Komisaris.  

4) Pengungkapan (Disclosure) (20%)  

Sementara itu dalam bidang Pengungkapan (Disclosure), dapat dinilai 

apakah perusahaan telah:  

a. Menyediakan akses yang sama bagi Pemegang Saham dan analis 

keuangan. Memberikan penjelasan yang memadai mengenai risiko usaha.  

b. Mengungkapkan remunerasi (kompensasi) Direksi dan Komisaris secara 

memadai.  

c. Mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa.  

d. Menyajikan hasil kinerja keuangannya dan analisa manajemen melalui 

internet.  

5) Fungsi Audit (15%) 

Dalam bidang Audit, dapat dinilai apakah perusahaan telah:  

a. Mempunyai internal audit yang efektif.  

b. Diaudit oleh akuntan publik yang independen.  
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c. Memiliki komite audit yang efektif.  

d. Menciptakan komunikasi yang efektif antara internal audit, eksternal audit 

dan komite audit.  

Selanjutnya, seperti halnya pada bidang hak pemegang saham, pada 

bidang-bidang lainnya pun diberikan skor (misalnya untuk setiap jawaban "ya" 

diberikan nilai 5 sedangkan untuk setiap jawaban "tidak" diberikan nilai "0"). Dari 

hasil pemberian skor tersebut, misalnya didapat skor untuk:  

 1. Hak-hak Pemegang Saham = 30 (dari nilai maksimal 50).  

 2. Kebijakan Corporate Governance = 45 (dari nilai maksimal 60).  

 3. Praktik-praktik Corporate Governance = 60 (dari nilai maksimal 80).  

 4. Pengungkapan (Disclosure) = 25 (dari nilai maksimal 40) dan  

 5. Audit = 30 (dari nilai maksimal 40).  

Selanjutnya untuk menentukan skor keseluruhan digunakan metode rata-

rata tertimbang. Dengan demikian skor keseluruhan untuk perusahaan tersebut 

adalah:  

{(30/50 x 20%) + (45/60 x 15%) + (60/80 x 30%) + (25/40 x 20%) + (30/40 x 

15%)}=69.5% atau skor 69.5 dari skor tertinggi 100.  

 
2.1.4 Asimetri Informasi dan Teori Bid Ask Spread 

2.1.4.1 Asimetri Informasi 

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui 

informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang 

dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, 

manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada 
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pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi 

akuntansi seperti laporan keuangan. 

Laporan keuangan dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai pihak, 

termasuk manajemen perusahaan itu sendiri. Namun yang paling berkepentingan 

dengan laporan keuangan sebenarnya adalah para pengguna eksternal (diluar 

manajemen). Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal 

terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar 

ketidakpastiannya (Ali, 2002). Para pengguna internal (para manajemen) memiliki 

kontak langsung dengan entitas atau perusahannya dan mengetahui peristiwa-

peristiwa signifikan yang terjadi, sehingga tingkat ketergantungannya terhadap 

informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal. 

Situasi ini akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai 

asimetri informasi (information asymmetry). Yaitu suatu kondisi di mana suatu 

keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang 

tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan (Rahmawati dkk, 2006)  

 Menurut Scott (2000), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu:  

1. Adverse selection, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya 

biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan 

dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat 

mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut 

tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.  

2. Moral hazard, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer 

tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. 
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Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang 

saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma 

mungkin tidak layak dilakukan.  

Model asimetri informasi (misalnya, Copeland dan Galai, 1983) 

mengasumsikan adanya 3 jenis agen dipasar, yaitu pedagang terinformasi 

(Informed traders) yang merupakan pemrosesan informasi potensial, pedagang 

tidak terinformasi (uninformed traders) dan risk-neutral specialist. Pedagang 

terinformasi melakukan transaksi perdagangan dengan dilatarbelakangi oleh 

informasi privat yang mereka miliki yang tidak terefleksi dalam harga saham dan 

mereka bersifat spekulatif. Pedagang terinformasi masuk ke dalam pasar karena 

mereka memiliki informasi mengenai nilai asset dimasa yang akan datang yang 

belum publik, sedangkan pedagang tidak terinformasi atau yang lebih dikenal 

dengan pedagang likuid berdagang dengan tujuan untuk menyesuaikan portofolio 

yang dimilikinya. Spesialis merupakan partisipan pasar yang bisa bertindak 

sebagai broker atau dealer. Broker melakukan transaksi guna memenuhi pesanan 

dari investor yang menjadi kliennya, sedangkan dealer merupakan broker 

sekaligus memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi untuk dirinya sendiri. 

Spesialis dalam hal ini adalah dealer diasumsikan memiliki perangkat informasi 

yang identik dengan pedagang likuid. Dalam kondisi ini dealer menghadapi 

potensi rugi ketika berdagang dengan pedagang terinformasi. Bagi dealer, untuk 

menutupi kerugian pedagang terinformasi mereka harus meningkatkan spread-nya 

terhadap likuid. 
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2.1.4.2 Teori Bid Ask Spread 

Literatur mikrostruktur mengenai bid-ask spread menyatakan bahwa 

terdapat suatu komponen spread yang turut memberikan kontribusi terhadap 

kerugian yang dialami dealer ketika bertransaksi dengan pedagang terinformasi 

tersebut adalah sebagai berikut (Rahmawati dkk, 2006). 

1. Kos pemrosesan pesanan (order processing cost), terdiri dari biaya yang 

dibebankan oleh pedagang sekuritas untuk membawa persediaan saham agar 

dapat diperdagangkan sesuai dengan permintaan. Atau sering disebut dengan 

biaya premi  

2. Kos penyimpanan persediaan (inventory cost), yaitu kos yang ditanggung oleh 

pedagang sekuritas untuk membawa persediaan saham agar dapat 

diperdagangkan sesuai dengan permintaan. Atau sering disebut dengan biaya 

pemilikan saham. 

3. Adverse selection component (informasi asimetri), menggambarkan suatu 

upah (reaward) yang diberikan kepada pedagang sekuritas untuk mengambil 

suatu risiko ketika berhadapan dengan investor yang memiliki informasi 

superior. Komponen ini terkait erat dengan arus informasi di pasar modal.  

Dari ketiga biaya yang melahirkan bid-ask spread tersebut, biaya 

pemrosesan pesanan merupakan penyebab yang paling jelas dan dapat diobservasi 

secara langsung. Sedangkan dua biaya yang lainnya, yaitu biaya pemilikan 

(inventory holding) dan informasi asimetri kurang dapat diobservasi secara 
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langsung, sehingga memerlukan proksi untuk mengukurnya. Oleh karena itu 

kedua biaya tersebut lebih menarik dan lebih menantang untuk diteliti 

pengaruhnya terhadap bid-ask spread oleh para peneliti (Halim dan Hidayat, 

2000). 

Eisenhardt, 1989 menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan 3 

asumsi sifat manusia yaitu : 1) Manusia pada umumnya mementingkan diri 

sendiri (self-internest); 2) Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi 

masa datang (bounded-rationality); 3) Manusia selalu menghindari risiko (risk-

adverse). Masalah keagenan dihadapi pula oleh partisipan pasar modal. Salah satu 

partisipan pasar modal adalah dealer atau market-makers. Ketidakpastian yang 

dihadapi dealer disebabkan karena adanya ketidakseimbangan informasi 

(information-asymmetry). Untuk mengurangi ketidakpastian tersebut, dealer 

membutuhkan informasi. Untuk mendapatkan informasi dibutuhkan kos. 

Besarnya ketidakseimbangan informasi yang dihadapi dealer akan tercermin pada 

spread yang ditentukannya. Dealer selalu berusaha menentukan spread secara 

wajar dengan memperhatikan kejadian tertentu atau kondisi atau informasi apa 

saja yang memberikan sinyal mengenai surat berharga yang dimilikinya. 

Pembahasan lebih lanjut mengenai spreads dikemukakan oleh Cohen 

dkk (1986) dan Hamilton (1991). Cohen dkk (1986) menekankan bahwa riset 

mengenai kos transaksi atau kos kesegeraan (immediacy cost) harus membedakan 

antara spread dealer dan spread pasar. Ia menjelaskan bahwa spread dealer untuk 

suatu saham merupakan perbedaan harga bid dan ask yang ditentukan oleh dealer 

secara individual ketika ia hendak memperdagangkan saham tersebut, sedangkan 
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spread pasar untuk suatu saham merupakan perbedaan harga bid tertinggi dan ask 

terendah diantara beberapa dealer yang sama-sama melakukan transaksi untuk 

saham tersebut. Berdasarkan perbedaan tersebut, maka spread pasar dapat lebih 

kecil dibandingkan dengan spread dealer. 

Hasil penelitian Erwin dan Miller (1998) menyatakan ada pengaruh 

signifikan antara harga saham, volume perdagangan dan varians return saham 

dengan bid-ask spread saham. Pengaruh tersebut secara univariat maupun 

multivariat, dan sebelum dan sesudah saham tersebut dimasukkan ke indeks S dan 

P 500. Jika harga saham naik artinya return tinggi dan saham tersebut disukai para 

investor, untuk saham yang disukai oleh para investor, trader tidak perlu 

memegang saham tersebut terlalu lama sehingga menurunkan biaya pemilikan 

saham tersebut. 

 

2.2 Perumusan Hipotesis 

Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada 

teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan 

keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana 

yang telah mereka investasikan. Corporate governance berkaitan dengan 

bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi 

mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri (menggelapkan) atau 

menginvestasikan ke dalam proyek -proyek yang tidak menguntungkan berkaitan 

dengan dana (capital) yang telah ditanamkan oleh investor, dan bagaimana para 

investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997). 
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Beberapa penelitian yang secara khusus menguji hubungan antara 

mekanisme corporate governance dengan pengungkapan informasi telah 

dilakukan oleh Forker (1992), Ho dan Wong (2000), Sabeni (2002) dan 

Khomsiyah (2003). Penelitian yang dilakukan Khomsiyah (2003) menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan antara penerapan Corporate Governance dengan 

pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan. Semakin tinggi 

indeks implementasi Corporate Governance, semakin banyak informasi yang 

diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan. 

Beberapa penelitian telah menguji secara empiris hubungan antara 

pengungkapan dengan asimetri informasi. Hasil penelitian Welker (1995) 

menunjukkan bahwa pengungkapan mempunyai hubungan negatif dengan 

asimetri informasi. Hasil penelitian Lang dan Lundholm (1993) menunjukkan 

bahwa tingkat pengungkapan informasi yang tinggi dilakukan oleh perusahaan 

yang memiliki korelasi earnings-return yang rendah (korelasi ini sebagai 

pengukuran asimetri informasi). Lang dan Lundholm (1996) menunjukkan bukti 

bahwa perusahaan yang mempunyai kebijakan memberikan pengungkapan 

informasi yang lebih banyak akan diikuti oleh analis yang lebih besar, tingkat 

akurasi forecast yang lebih baik, dispersi forecast yang lebih kecil antar analis 

individual, dan mempunyai volatilitas revisi forecast yang lebih kecil. Dispersi 

dan volatilitas forecast analis menunjukkan suatu pengukuran yang valid bagi 

asimetri informasi. Dengan demikian, hasil penelitian Lang dan Lundholm (1996) 

tersebut, menunjukkan bahwa kebijakan pengungkapan yang lebih informatif akan 

mengurangi asimetri informasi (Khomsiyah, 2003). 
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Berdasarkan dengan dua penjelasan tersebut di atas, dapat dinyatakan 

bahwa perusahaan-perusahaan yang melaksanakan Corporate Governance akan 

memberikan lebih banyak informasi, dalam rangka mengurangi asimetri 

informasi. Informasi yang diberikan akan ditunjukkan dalam tingkat 

pengungkapan, semakin baik pelaksanaan Corporate Governance oleh suatu 

perusahaan, maka akan semakin banyak informasi yang diungkap sehingga 

mengurangi adanya asimetri informasi.  

Corporate governance meliputi kendali dan prosedur yang ada untuk  

memastikan bahwa manajemen bertindak demi kepentingan pemegang saham. 

Sebagai tambahan terhadap mengurangi kemungkinan bahwa manajemen, 

bertindak untuk kepentingan dirinya, mengambil tindakan yang menyimpang dari 

memaksimalkan nilai, mekanisme corporate governance juga mempengaruhi 

informasi yang diungkapkan perusahaan ke pemegang sahamnya. Mekanisme ini 

membuat lebih sedikit manajemen bertindak untuk  kepentingan dirinya, tidak 

secara penuh mengungkapkan informasi yang relevan ke pemegang saham atau 

mengungkapkan informasi yang kurang terpercaya, sehingga akan mengurangi 

asimetri informasi (Kanagaretnam et. al., 2007). 

Hasil penelitian Khomsiyah (2003) menunjukkan bahwa indeks 

pengungkapan mempunyai hubungan positif dengan Indeks Corporate 

Governance. Artinya, bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan informasi 

yang diberikan oleh perusahaan dalam laporan tahunan, semakin  tinggi tingkat 

implementasi corporate governance perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Healy dan Palepu (1993) dan Welker (1995) yang menyimpulkan bahwa  
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corporate governance merupakan upaya untuk melindungi investor dari adanya 

informasi asimetri yang dapat dilihat dari tingkat pengungkapan informasi yang 

diberikan oleh perusahaan (Khomsiyah, 2003).  

H1 : Terdapat hubungan negatif antara indeks corporate governance dengan 

asimetri informasi 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional adalah dua mekanisme corporate governance utama 

yang membantu mengendalikan masalah keagenan (agency conflict). Kepemilikan 

institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Adanya 

kepemilikan institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan-

perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi-institusi lain akan mendorong 

peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Mekanisme monitoring tersebut 

akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Signifikasi 

kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekankan melalui investasi 

mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Semakin besar prosentase saham 

yang dimiliki oleh kepemilikan institusional akan menyebabkan pengawasan yang 

dilakukan menjadi lebih efektif karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik 

manajer, sehingga akan memperkecil tingkat asimetri informasi perusahaan 

(Faisal, 2004).  

H2 : Terdapat hubungan negatif antara kepemilikan institusional 

dengan asimetri informasi. 

Jensen dan Meckling (1976) menemukan bahwa kepemilikan manajerial 

berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer 
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dengan menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham. 

Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan 

pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari 

keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi 

dari pengambilan keputusan yang salah. Agency problem bisa dikurangi bila 

manajer mempunyai kepemilikan saham dalam perusahaan, semakin meningkat 

proporsi kepemilikan saham manajerial maka akan baik kinerja perusahaan. 

Kepemilikan saham yang besar dari segi ekonomisnya memiliki insentif untuk 

memonitor. Secara teoritis ketika kepemilikan manajerial rendah, maka insentif 

terhadap kemungkinan terjadinya oportunistik manajemen akan meningkat. 

Kepemilikan manajerial terhadap saham perusahaan dipandang dapat 

menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar 

dengan manajemen. Sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang 

apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik. 

Kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme corporate governance yang 

dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan berbagai pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan. Dalam hal ini manajer akan menyajikan 

informasi yang lebih transparan kepada berbagai pihak yang berkepentingan 

terhadap perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham manajerial dapat 

mencegah tindakan opportunistic manajer (Faisal, 2004). 

Crutchley dan Hansen (1989), Bathala et al. (1994) dalam Faisal (2004)  

menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial yang tinggi dapat digunakan untuk 

mengurangi masalah keagenan. Hal tersebut didasarkan pada logika bahwa 
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peningkatan proporsi saham yang dimiliki manajer akan menurunkan 

kecenderungan manajer untuk melakukan tindakan mengkonsumsi perquisites 

yang berlebihan, dengan demikian akan menyatukan kepentingan antara manajer 

dengan pemegang saham, sehingga akan memperkecil asimetri informasi. 

H3 : Terdapat hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dengan 

asimetri informasi. 

Dewan komisaris berfungsi sebagai wakil pemegang saham untuk 

mengawasi aktivitas manajemen sehingga asimetri informasi antara manajer 

dengan pemegang saham dapat diatasi. Dengan asumsi dewan komisaris mewakili 

pemegang saham, maka dewan komisaris merupakan alat pengendalian dan 

merupakan elemen yang sangat penting dalam mekanisme intern corporate 

governance (Utama, 2003). 

Beberapa penelitan terdahulu telah menemukan bahwa peningkatan 

kualitas dewan yang efektif dan kuantitas dari informasi yang diungkapkan oleh 

perusahaan, dengan demikian mengurangi asimetri informasi (Kanagaretnam et. 

al, 2007). Hermalin dan Weisbach (2003) dalam Kanagaretnam et. al (2007) 

menemukan bahwa jumlah dewan komisaris independen yang lebih besar akan 

mengurangi ketidakefektifan manajer. Lobo dan Zhou (2001) dalam 

Kanagaretnam et. al (2007) menemukan bahwa terdapat hubungan yang 

berlawanan antara kualitas pengungkapan perusahaan dengan manajemen laba. 

Hal ini mengimplikasikan bahwa persentase dewan komisaris independen yang 

yang lebih besar seharusnya meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan 

yang berakibat pada penurunan asimetri informasi disekitar pengumuman laba. 
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Hasil penelitian Kanagaretnam et. al (2007) menyimpulkan bahwa terdapat 

hubungan negatif antara persentase direktur independen dengan asimetri 

informasi. Penelitian Sabeni (2002) menyatakan bahwa komposisi komisaris 

independen mempunyai hubungan dengan luas pengungkapan. Hasil penelitian 

Khomsiyah (2003) juga menunjukkan bahwa struktur kepemilikan masyarakat, 

komposisi komisaris independen dan keberadaan komite audit mempunyai 

hubungan yang signifikan dengan indeks corporate governance dan 

pengungkapan informasi. 

H4 : Terdapat hubungan negatif antara proporsi dewan komisaris 

independen dengan asimetri informasi. 

Klein (2002) dalam Kanagaretnam et. al (2007) menunjukkan bahwa 

ukuran dewan komisaris yang lebih besar merupakan pengendali manajemen yang 

efektif dalam kaitannya dengan kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas 

dibanding ukuran dewan komisaris yang lebih kecil. Suatu perusahaan dengan 

dewan komisaris yang lebih besar mempunyai lebih sedikit asimetri informasi di 

sekitar pengumuman laba. Hasil penelitian Kanagaretnam et. al (2007) 

menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara ukuran dewan dengan 

asimetri informasi. 

H5 : Terdapat hubungan negatif antara ukuran dewan komisaris dengan 

asimetri informasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatory, untuk memperoleh 

kejelasan fenomena yang terjadi di dunia empiris (real world) dan berusaha untuk 

mendapatkan jawaban (verificative), yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan 

kausalitas antar variabel melalui analisis data dalam rangka pengujian hipotesis. 

Penelitian ini didesain untuk melihat pengaruh struktur corporate 

governace terhadap asimetri informasi pada perusahaan public di Indonesia. 

Berdasarkan dimensi waktu dan urutan waktu penelitian ini bersifat cross-

sectional dan time series atau disebut data panel (data pooled), karena selain 
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mengambil sampel waktu dan kejadian pada suatu waktu tertentu juga mengambil 

sampel berdasar urutan waktu.  

 

3.2 Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia yang masuk dalam daftar Corporate Governance 

Perception Index (CGPI), yaitu daftar yang dibuat oleh The Indonesian Institute of 

Corporate Governance (IICG). Pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan purposive sampling, yaitu penentuan sampel dengan target atau 

pertimbangan tertentu (Sekaran, 2003). Adapun pertimbangan yang digunakan 

dalam pemilihan sampel adalah: 

1. Perusahaan yang masuk ke dalam kelompok 10 peringkat teratas 

Corporate Governance Perception Index pada tahun 2004, 2005, 2006 dan 

2007. Kelompok perusahaan tersebut merupakan hasil survei yang 

dilakukan oleh Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) 

bekerjasama dengan majalah SWA.  

2. Perusahaan mempublikasikan laporan tahunan untuk periode 31 Desember 

2004-2007 yang dinyatakan dalam rupiah (Rp).  

3. Data yang tersedia lengkap (data secara keseluruhan tersedia pada 

publikasi periode 31 Desember 2004-2007), baik data mengenai corporate 

governance perusahaan dan asimetri informasi. 

4. Data harga saham yang tersedia selama periode pengamatan dan estimasi 
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 Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari laporan 

keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 

2004 sampai tahun 2007 yang bisa dilihat dalam Indonesia Capital Market 

Directory (ICMD) serta dari situs www.idx.co.id.  

  

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

berupa laporan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan go public dan 

dipublikasikan oleh Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) dan laporan keuangan 

dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) yang terdapat di BEI. Data 

yang dipergunakan adalah laporan tahunan selama tahun 2004 sampai 2007 serta 

data harga saham selama periode pengamatan dan estimasi. Data juga merupakan 

hasil riset dari lembaga riset independen The Indonesian Institute for Corporate 

Governance (IICG) yang berupa Corporate Governance Perception Index (CGPI) 

dari tahun 2004-2007. 

Metode yang digunakan dalam data ini merupakan metode dokumentasi. 

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan kategori dan 

klasifikasi data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik 

dari sumber dokumen, buku-buku, maupun majalah, artikel, jurnal dan lain-lain. 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

a. Variabel Dependen Asimetri Informasi (ADJSPREAD) 
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Penelitian ini mengukur asimetri informasi dengan menggunakan 

relative bid-ask spread yang dioperasikan sebagai berikut : 

SPREAD=(Aski,t –bidi,t)/{(Aski,t +bidi,t)/2}x100 

Keterangan: 

Aski,t : harga ask tertinggi saham perusahaan i yang terjadi pada tahun t 

Bidi,t : harga bid terendah saham perusahaan i yang terjadi pada tahun t 

Penggunaan relative bid-ask spread ini lebih menguntungkan karena 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Roll (1984) bahwa ukuran spread 

tersebut akan memudahkan perbandingan antar perusahaan. Guna 

mengatasi kelemahan bid ask spread, penelitian ini melakukan 

penyesuaian terhadap ukuran SPREAD dengan mengontrol kos 

pemrosesan pesanan dan kos penyimpanan persediaan. Demsetsz (1986), 

Tinic (1972) dan Stoll (1978) telah menemukan hubungan negatif antara 

aktivitas perdagangan dan bid ask spread, sehingga penelitian ini 

memasukkan variabel kontrol jumlah transaksi (TRANS) dalam 

perhitungan bid ask spread. Berdasarkan penelitian Barnea dan Logue 

yang dikutip oleh Coller dan Yohn (1997) dan Stoll (1978) yang 

menemukan bahwa variabilitas return mempengaruhi komponen biaya 

penyimpanan persediaan dari bid ask spread, maka penelitian ini 

mengontrol variabel varians (VAR) dari suatu return saham. Penelitian ini 

juga mengontrol harga transaksi (PRICE) karena berdasarkan riset 

Demsetsz (1968) dan Tinic (1972) yang menemukan korelasi positif antara 

harga dengan spread. Perlunya mengontrol variabel-variabel tersebut 
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karena berdasarkan riset Stoll (1978), ia menyatakan bahwa inventory 

holding costs dan order processing costs dapat diproksi dengan volume 

perdagangan, varians harga dan harga saham. Sebagaimana yang 

disarankan oleh Lee dkk (1994) maka penelitian ini juga memasukkan 

suatu ukuran kedalam (DEPTH) dalam menghitung bid ask spread 

(Rahmawati (2001). Jadi, model untuk menyesuaikan spread adalah: 

SPREADi,t  = α0 + α 1PRICEi,t + α 2VARi,t + α 3TRANSi,t + α 4DEPTHi,t 

           + ADJSPREADi,t 

Keterangan: 

PRICEi,t  : harga penutupan saham perusahaan i pada hari t 

TRANSi,t  : jumlah transaksi suatu saham perusahaan i pada hari t 

VARi,t   : varian return harian selama periode penelitian pada saham 

  perusahaan i pada hari t. Return harian merupakan 

  persentase perubahan harga saham pada hari t dengan 

  harga saham hari sebelumnya (t-1). 

 R
it 

= [(P
i,t 

– P
i,t-1

)/ P
i,t-1

]  
Keterangan:  

Rit adalah return saham i pada tahunhari ke t,  

Pi,t adalah harga saham i pada hari ke t,  

Pi,t-1 adalah harga saham i pada hari ke t-1 (harga perdana)  

Varians return dihitung sebagai berikut :  
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Penggunaan residual error sebagai proksi asimetri informasi juga 

dilakukan oleh Bartov dan Bodnar (1996). Hanya saja, ukuran asimetri 

informasi yang digunakan adalah volume perdagangan yang didasarkan 

pada perputaran saham tahunan, dan variabel kontrol yang dimasukkan 

hanya satu, yaitu variabilitas earnings.  

DEPTHi,t  : rata-rata jumlah saham perusahaan i dalam semua 

                          quotes (jumlah yang tersedia pada ask ditambah 

                          jumlah yang tersedia pada saat bid dibagi dua) selama 

                          setiap tahun t 

ADJSPREADi,t : residual error yang digunakan sebagai ukuran 

                             SPREAD yang telah disesuaikan untuk perusahaan i 

                             pada tahun ke t. 

Jadi, berdasarkan persamaan diatas maka proksi dari asimetri 

informasi adalah ADJSPREAD. Penggunaan ADJSPREAD inilah yang 

membedakan penelitian ini dengan Richardson (1998).  

b. Variabel Independen Struktur Corporate Governance 

a.   Kepemilikan Institusional (INSTOWN) 

 Kepemilikan institusional adalah jumlah persentase hak suara yang 

dimiliki oleh institusi (Beiner et al, 2003). Dalam penelitian ini diukur 

dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki 

institusi dari seluruh modal saham yang beredar.  

b.   Kepemilikan Manajerial (MGROWN) 
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Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola 

(Gideon, 2005). Kepemilikan Manajerial menggunakan dummy untuk 

menunjukkan adanya kepemilikan manajerial. Mahadwartha (2002) 

menemukan bahwa kecenderungan data di Indonesia bersifat binomial 

(ada atau tidak ada). Hal ini mendukung digunakannya dummy 

variabel. Kepemilikan manajerial merupakan bonding mechanism yang 

digunakan untuk mengurangi konflik keagenan antara manajemen 

dengan pemegang saham (Megginson, 1997: 375). Kekayaan pribadi 

manajemen yang semakin terkait dengan nilai perusahan diharapkan 

akan membuat manajemen untuk bertindak demi meningkatkan nilai 

peusahaan dengan sendirinya. D = 1 untuk perusahaan yang terdapat 

kepemilikan manajerial dan D = 0 untuk perusahaan yang tidak ada 

kepemilikan manajerialnya (Ismiyanti dan Hanafi, 2003).  

 c.   Proporsi Dewan Komisaris Independen (BOARDINDP) 

 Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan 

pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau 

hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk 

bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan 

perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2004). Proporsi 

dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator 

persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan 
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dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan (persentase 

jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total komisaris 

yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel).  

d.  Ukuran Dewan Komisaris (BOARDSIZE) 

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris 

perusahaan (Beiner et al, 2003). Dewan komisaris bertanggung jawab 

dan berwenang mengawasi tindakan manajemen, dan memberikan 

nasehat kepada manajemen jika dipandang perlu oleh dewan komisaris 

(KNKG, 2004). Ukuran dewan komisaris diukur dengan menggunakan 

indikator jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan (jumlah 

total anggota dewan komisaris, baik yang berasal dari internal 

perusahaan maupun dari eksternal perusahaan sampel).  

e. Indeks Corporate Governance. Indeks ini adalah hasil pemeringkatan 

atas penerapan Corporate Governance yang dilakukan oleh lembaga 

riset independen IICG atau yang dipublikasikan oleh Forum GCG 

Indonesia (FCGI). Alasan penggunaan indeks ini disebabkan oleh 

keterbatasan data tentang penelitian penerapan corporate governance 

pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Indeks tersebut merupakan 

satu-satunya indeks (yang dipublikasikan) dari hasil penelitian pada 

perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan menggunakan instrumen 

yang telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang 

berlaku di Indonesia. Komponen indeks tersebut adalah prinsip-prinsip 

corporate governance yang telah dikembangkan oleh OECD, yaitu 
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Keadilan (Fairness), Akuntabilitas, Responsibilitas, dan  Transparansi. 

Prinsip tersebut telah dijabarkan sesuai dalam 7 bagian: Komitmen, 

Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Fungsional, Hak Pemegang 

Saham, Responsibilitas, dan Transparansi. Indeks yang digunakan 

untuk memberikan skor berupa angka mulai dari 0 sampai 100, jika 

perusahaan memiliki skor mendekati atau mencapai nilai 100 maka 

perusahaan tersebut semakin baik dalam menerapkan corporate 

governance.  

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, maka data yang diperoleh dalam 

penelitian ini akan diuji terlebih dahulu untuk memenuhi asumsi dasar, dan 

pengujian yang dilakukan diantaranya:  

1. menguji normalitas. Pengujian normalitas data dilakukan dengan 

menggunakan One Sample Kormogorov-Smirnov Test, dengan melihat 

tingkat signifikansi 5%. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas 

adalah dengan melihat probabilitas asymp.sig (2-tailed) > 0.05 maka data 

mempunyai distribusi normal dan sebaliknya jika probabilitas asymp.sig (2 

tailed) < 0.05 maka data mempunyai distribusi yang tidak normal. 

2. menguji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dengan 

menggunakan uji Park dilakukan dengan cara membandingkan antara 
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probabilitas t-statistik hasil regresi dari residual yang dikuadratkan 

kemudian dilogaritmakan dengan variabel independen dengan α nya. Jika 

probabilitas t-statistik > α, maka tidak signifikan ada masalah 

heteroskedastisitas.  

3. menguji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi antara 

variabel bebas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya masalah 

multikolinearitas adalah dengan melihat VIF bila nilai VIF kurang dari 10 

dan nilai tolerance diatas 0.10, maka tidak terdapat gejala 

multikolinearitas dan begitu pula sebaliknya. 

Pengujian hipotesis pengaruh mekanisme corporate governance terhadap 

asimetri informasi digunakan alat analisis regresi berganda. Model persamaan 

regresi tersebut sebagai berikut : 

ADJSPREAD  =

 

α + β1 ICG + β2 INSTOWN + β3 MGROWN + β4 

BOARDINDP + β5 BOARDSIZE + e 

 

 

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

Corporate Governance Perception Index adalah hasil pemeringkatan 

atas penerapan Corporate Governance atau survey implementasi Corporate 
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Governance pada perusahaan publik yang tercatat di BEI, yang dilakukan oleh 

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). Data penelitian 

berasal dari laporan keuangan auditan perusahaan yang merupakan hasil riset dari 

lembaga riset independen The Indonesian Institute for Corporate Governance 

(IICG) yang berupa Corporate Governance Perception Index (CGPI) dari tahun 

2004-2007. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel yang telah dijabarkan 

sebelumnya maka diperoleh sampel penelitian yang diperinci sebagai berikut: 

  Tabel 1 
Kriteria Pengambilan Sampel 

Sampel Perusahaan  
Jumlah perusahaan hasil riset IICG 2004-2007 
Jumlah perusahaan yang data tidak lengkap 
Outlier  
Jumlah perusahaan yang menjadi sampel 

 
40 
(6) 
(4) 
30 

 
Sumber : www.idx.co.id 

Penelitian dilakukan terhadap sampel yang terdiri dari 40 perusahaan 

yang berpartisipasi dalam CGPI berdasarkan peringkat tahun 2004 sampai dengan 

tahun 2007 yang disajikan dalam lampiran. Sedangkan jumlah perusahaan yang 

memenuhi dalam penelitian ini berjumlah 30 perusahaan. 

Menurut Sekaran (2003) jumlah atau ukuran sampel 30-50 sudah cukup 

layak dan efektif untuk penelitian. Karena mempertimbangkan tujuan, efektifitas, 

biaya dan waktu metode purposive sampling diharapkan cukup valid dan akurat. 

Sebelumnya data dianalisis dilakukan uji asumsi klasik. Data menggunakan 

signifikansi 5% dengan tingkat keyakinan 95%. 

 

4.2 Statistik Deskriptif 
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Statistik deskriptif berusaha menjelaskan atau menggambarkan masing-

masing variabel yang terkait dalam penelitian ini. Statistik deskriptif digambarkan 

pada tabel sebagai berikut ini.  

Tabel 2 
Statistik Deskriptif 

 
Variabel N Minimum Maksimum Mean Std. Deviasi 

ICG 
ADJSPREAD 

INSTOWN 
MGRWN 

BOARDIND 
BOARDSZ 

30 
30 
30 
30 
30 
30 

56.38 
.01 
.501 

0 
.300 

3 

88.66 
2.13 
.960 

1 
1.000 

10 

79.4307 
.7423 

.64860 
.33 

.45766 
5.93 

7.86728 
.60678 

.141103 
.479 

.132673 
2.100 

Sumber : data sekunder yang diolah 

Keterangan :  
ICP  : indeks corporate governance  
ADJSPREAD : proksi asimetri informasi  
INSTOWN : kepemilikan institusional  
MGRWN : kepemilikan manajerial 
BOARDINDP : proporsi dewan komisaris independen 
BOARDSIZE : ukuran dewan komisaris 
AUDCOM : keberadaan komite audit  
 

Hasil statistik deskriptif dapat diketahui bahwa rata-rata indeks 

corporate governance adalah sebesar 79,4307. Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan yang merupakan hasil riset dari lembaga independen The Indonesian 

Institute for Corporate Governance (IICG) yang berupa Corporate Governance 

Perception Index (CGPI) dari tahun 2004-2006 memiliki rata-rata nilai skor 

79,4307 yaitu masuk dalam kategori prestasi perusahaan terpercaya.  

Hasil statistik deskriptif juga menunjukkan bahwa rata-rata asimetri 

informasi adalah sebesar 0,7423. Hal ini menunjukkan bahwa antara bid dan ask 

price teradapat selisih beberapa point (pips) yang disebut spread yaitu sebesar 
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0,7423 point (pips). Rata-rata kepemilikan institusional adalah sebesar 0,648, hal 

ini menunjukkan bahwa institusi memiliki kepemilikan terhadap saham 

perusahaan sebesar 64,8 persen. Rata-rata kepemilikan manajerial adalah sebesar 

0,33, hal ini menunjukkan bahwa manajer memiliki saham perusahaan sebesar 33 

persen. Rata-rata proporsi dewan komisaris independen yang merupakan 

presentase komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris seluruhnya 

dalam satu perusahaan adalah sebesar 45,77 persen, hal ini berarti sesuai dengan 

salah satu butir Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No.Kep-315/BEJ/06-

2000, bahwa emiten sekurang-kurangnya harus memiliki 30 persen komisaris 

independen dari seluruh jumlah anggota komisaris (www.bapepam.com).  

 

4.3 Pengujian Asumsi Klasik 

4.3.1 Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan One Sample 

Kormogorov-Smirnov Test, dengan melihat tingkat signifikansi 5%. Dasar 

pengambilan keputusan dari uji normalitas adalah dengan melihat probabilitas 

asymp.sig (2-tailed) > 0.05 maka data mempunyai distribusi normal dan 

sebaliknya jika probabilitas asymp.sig (2 tailed) < 0.05 maka data mempunyai 

distribusi yang tidak normal. Hasil uji normalitas dengan menggunakan SPSS 

ditunjukkan sebagai berikut. 

Tabel 3 
Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov  

Variabel  Sig. (p value) Keterangan  

Unstandardized Residual 0,606 Berdistribusi normal 

Sumber : data sekunder yang diolah 
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4.3.2 Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi yang tinggi antara variabel bebas. Salah satu cara 

untuk mendeteksi ada tidaknya masalah multikolinearitas adalah dengan melihat 

VIF bila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance diatas 0.10, maka tidak 

terdapat gejala multikolinearitas dan begitu pula sebaliknya. Untuk 

memperlihatkan ada atau tidaknya masalah multikolinearitas dalam model 

penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

Tabel 4 
Uji Multikolinearitas  

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

ICG 

INSTOWN 

MGRWN 

BOARDIND 

BRDSZ 

0,776 

0,776 

0,587 

0,865 

0,651 

1,289 

1,288 

1,703 

1,155 

1,536 

Tidak terjadi multikolinearitas 

Tidak terjadi multikolinearitas 

Tidak terjadi multikolinearitas 

Tidak terjadi multikolinearitas 

Tidak terjadi multikolinearitas 

Sumber : data sekunder yang diolah 

Dari tabel 4 di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara 

variabel bebas dalam penelitian ini. 

 

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Park dilakukan dengan 

cara membandingkan antara probabilitas t statistik hasil regresi dari residual yang 
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dikuadratkan kemudian dilogaritmakan dengan variabel independen dengan α nya. 

Jika probabilitas tstatistik > α, maka tidak signifikan ada masalah 

heteroskedastisitas.  

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak ada satupun 

variabel independen yang mengalami masalah heteroskedastisitas. Semua variabel 

independen memiliki nilai p value lebih besar dari 0,05. Hasil dari uji 

heteroskedastisitas bisa dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 5 
Uji Park  

Variabel t Sig.  Keterangan 

ICG 

INSTOWN 

MGRWN 

BOARDIND 

BOARDSZ 

-1.703 

-1.065 

-1.321 

.143 

.605 

.102 

.297 

.199 

.887 

.551 

Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sumber : data sekunder yang diolah 

  

4.4 Pengujian Hipotesis 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penerapan 

Corporate Governance terhadap asimetri informasi. Selain itu penelitian ini juga 

menguji kembali variabel yang terdapat dalam penelitian sebelumnya, yaitu 

struktur kepemilikan (kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial), 

proporsi dewan komisaris independen dan ukuran dewan komisaris. Berikut akan 

digambarkan mengenai hasil regresi dari penelitian ini:  

Tabel 6 
Hasil Analisis Regresi 
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Variabel  Koefisien  thitung Sig.  

Konstanta 

ICG 

INSTOWN 

MGRWN 

BOARDIND 

BOARDSZ 

4,244 

-5,224E-02 

0,549 

-0,569 

-3,381E-02 

8,364E-02 

3,775 

-4,187 

0,790 

-2,418 

-0,048 

1,640 

0,001 

     0,000** 

0,437 

   0,024* 

0,962 

0,114 

R 

R2 

Adj. R2 

Std. Error of the Estimate 

0,716 

0,513 

0,411 

0,46511 

F 

Sig. 

 

5,054 

0,003 

Sumber : hasil pengolahan data   
Keterangan: * Signifikan pada α 5%  

** Signifikan pada α 1%                
Untuk menjawab hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 5, maka akan 

diteliti tingkat signifikansi variabel-variabel secara individual (sig-t), secara 

serempak (uji F), dan koefisien determinasinya. Hasil analisis regresi diperoleh 

nilai R
2 

sama dengan 0.513 yang berarti bahwa 51,3 persen variabel dependen 

asimetri informasi dapat dijelaskan oleh indeks corporate governance, 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris dan 

ukuran dewan komisaris, sisanya 48,7 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar 

model regresi.  

Hasil analisis regresi terhadap variabel asimetri informasi dengan variabel 

indeks corporate governance, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 

proporsi dewan komisaris dan ukuran dewan komisaris diperoleh nilai F adalah 

sebesar 5,054 dengan tingkat signifikansi 0,003 dimana nilai tersebut lebih kecil 

dari nilai alpha 0,05 berarti secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 
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variabel dependen, hal ini dapat dijelaskan bahwa variabel indeks corporate 

governance, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan 

komisaris dan ukuran dewan komisaris berpengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel asimetri informasi. 

 

4.4.1 Pengujian Hipotesis 1 

Pengujian hipotesis pertama dilakukan untuk menguji apakah terdapat 

hubungan negatif antara indeks corporate governance dengan asimetri informasi. 

Berdasarkan pada tabel 6 diatas diketahui bahwa variabel indeks corporate 

governance berpengaruh terhadap asimetri informasi dengan hubungan negatif 

(nilai unstandardized coefficients (beta) -5,224E-02). Tingkat probabilitas dari t 

statistik (0,000) < 0.05 menunjukkan bahwa Ha diterima, dengan demikian 

terdapat hubungan negatif antara indeks corporate governance dengan asimetri 

informasi. Hal ini berarti bahwa dengan indeks corporate governance yang 

semakin tinggi, maka akan mengurangi adanya asimetri informasi. Hal ini sesuai 

dengan yang diprediksikan sebelumnya bahwa corporate governance merupakan 

upaya untuk melindungi investor dari adanya asimetri informasi (Healy dan 

Palepu, 1993; Welker, 1995 dalam Khomsiyah, 2003) serta mendukung prinsip 

transparansi yang menjadi salah satu prinsip Corporate Governance. Hasil ini 

juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Khomsiyah (2003) yang 

menemukan bahwa  

 

4.4.2 Pengujian Hipotesis 2 
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Pengujian hipotesis 2 bertujuan untuk menguji apakah terdapat 

hubungan negatif antara kepemilikan institusional dengan asimetri informasi. 

Tabel 7 menunjukkan bahwa untuk variabel INSTOWN, nilai unstandardized 

coefficients (beta) 0,549 tingkat probabilitas dari t statistik (0,437) > 0.05 

menunjukkan bahwa Ha tidak didukung, dengan demikian tidak terdapat 

hubungan negatif antara kepemilikan institusional dengan asimetri informasi. 

Sebagian besar penelitian memberikan bukti yang cukup kuat mengenai 

adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan informasi 

(misalnya Susanto, 1992). Penelitian ini tidak memberikan dukungan terhadap 

penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip 

transparansi dalam penerapan Corporate Governance, karena seharusnya 

perusahaan dengan struktur kepemilikan institusional yang tinggi memiliki 

tekanan yang lebih tinggi untuk memberikan pengungkapan yang lebih baik. 

Lebih lanjut, Susanto (1992) menjelaskan bahwa perusahaan dengan kepemilikan 

institusional yang lebih besar akan memberikan pengungkapan yang lebih banyak 

dengan alasan untuk memasarkan sahamnya. 

Hal ini disebabkan karena budaya yang telah berkembang di Indonesia, 

di mana banyak sekali kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam aplikasi 

penerapan Corporate Governance itu sendiri. Dalam banyak kasus sering 

dijumpai fenomena bahwa para manajer dan direktur sangat kebal (immune) 

terhadap pertanggungjawaban kepada para stakeholder. Semakin tinggi 

kepemilikan institusional, tidak cukup menjadi syarat dilakukannya transparansi 

(dalam hal ini pengungkapan informasi) yang lebih baik dalam suatu perusahaan. 
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Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Faisal (2004) yang 

menemukan bahwa semakin besar prosentase saham yang dimiliki oleh 

kepemilikan institusional akan menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi 

lebih efektif karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik manajer, sehingga 

akan memperkecil tingkat asimetri informasi perusahaan.  

 

4.4.3 Pengujian Hipotesis 3 

Pengujian hipotesis 3 bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan 

negatif antara kepemilikan manajerial dengan asimetri informasi. Kepemilikan 

manajerial adalah besarnya jumlah saham yang dimiliki manajemen dari total 

saham yang beredar. Kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya 

memiliki insentif menyelaraskan kepentingan dengan principals. Hasil pengujian 

hipotesis untuk variabel kepemilikan manajerial menunjukkan nilai 

unstandardized coefficients (beta) -0,569 dengan nilai signifikansi yang dihasilkan 

0.024 jauh lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

negatif antara kepemilikan manajerial dengan asimetri informasi. Dengan 

demikian, hipotesis keempat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar 

kepemilikan manajerial maka akan mengurangi asimetri informasi. Hasil ini 

menunjukan bahwa kepemilikan manajerial mampu menjadi mekanisme 

corporate governance yang dapat mengurangi ketidak selarasan kepentingan 

antara manajemen dengan pemilik atau pemegang saham.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Crutchley dan 

Hansen (1989), Bathala et al. (1994) dalam Faisal (2004), yang menyimpulkan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

59

 
 

bahwa kepemilikan manajerial yang tinggi dapat digunakan untuk mengurangi 

masalah keagenan. Hal tersebut didasarkan pada logika bahwa peningkatan 

proporsi saham yang dimiliki manajer akan menurunkan kecenderungan manajer 

untuk melakukan tindakan mengkonsumsi perquisites yang berlebihan, dengan 

demikian akan menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, 

sehingga akan memperkecil asimetri informasi. 

 

4.4.4. Pengujian Hipotesis 4 

Pengujian hipotesis 4 bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan negatif 

antara proporsi dewan komisaris independen dengan asimetri informasi. Tabel 6 

menunjukkan bahwa nilai unstandardized coefficients (beta) variabel 

BOARDIND sebesar -3,381E-02 dengan nilai signifikansi yang dihasilkan 0.962 

jauh lebih besar dari 0,05. Dengan demikian tidak terdapat hubungan negatif 

antara proporsi dewan komisaris independen dengan asimetri informasi 

Hal ini bertentangan dengan teori dasarnya, karena seharusnya 

keberadaan komisaris independen mendukung prinsip responsibilitas dalam 

penerapan Corporate Governance, yang mengharuskan perusahaan untuk 

memberikan informasi lebih baik sebagai wujud pertanggungjawaban kepada 

stakeholders. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen belum efektif 

dalam menjalankan tanggungjawabnya mengawasi kualitas pelaporan keuangan 

demi mengurangi asimetri informasi. Hal ini dapat dijelaskan bahwa penempatan 

atau penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan hanya 

sekedar memenuhi ketentuan formal, sementara pemegang saham mayoritas 
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(pengendali/founders) masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan 

tidak meningkat bahkan turun (Gideon, 2005). Sylvia dan Siddharta (2005) juga 

menyatakan bahwa pengangkatan dewan komisaris independen oleh perusahaan 

mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tapi tidak dimaksudkan 

untuk menegakkan Good Corporate Governance (GCG) di dalam perusahaan. 

Kondisi ini juga ditegaskan dari hasil survai Asian Development Bank dalam 

Gidoen (2005) yang menyatakan bahwa kuatnya kendali pendiri perusahaan dan 

kepemilikan saham mayoritas menjadikan dewan komisaris tidak independen. 

Fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tanggungjawab anggota dewan 

menjadi tidak efektif.  

 

4.4.5. Pengujian Hipotesis 5 

Pengujian hipotesis 5 bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan 

negatif antara ukuran dewan komisaris dengan asimetri informasi. Tabel 6 

menunjukkan bahwa nilai unstandardized coefficients (beta) BOARDSZ sebesar 

8,364E-02 dengan nilai signifikansi yang dihasilkan 0.114. Dengan demikian 

tidak terdapat hubungan negatif antara ukuran dewan komisaris dengan asimetri 

informasi. Hal ini berarti makin besar ukuran dewan komisaris dalam perusahaan 

belum berhasil mengurangi asimetri informasi yang terjadi. Besar kecilnya ukuran 

dewan komisaris bukanlah menjadi faktor penentu utama dari efektivitas 

pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Akan tetapi efektivitas mekanisme 

pengendalian tergantung pada nilai, norma dan kepercayaan yang diterima dalam 

suatu organisasi (Jennings 2004a; 2004b; 2005a; Oliver, 2004) serta peran dewan 
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komisaris dalam aktivitas pengendalian (monitoring) terhadap manajemen 

(Cohen, et al. 2004; Jennings 2005b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN 
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5.1. Kesimpulan  

Tujuan penelitian ini adalah menguji hubungan implementasi corporate 

governance dengan asimetri informasi perusahaan-perusahaan publik yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sesuai dengan teori dan hipotesis yang telah 

dirumuskan, bahwa terdapat hubungan antara mekanisme corporate governance 

dengan tingkat asimetri informasi, penelitian ini memberikan bukti adanya 

hubungan tersebut. Perusahaan-perusahaan yang melaksanakan corporate 

governance akan memberikan lebih banyak informasi, dalam rangka mengurangi 

asimetri informasi.  

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Khomsiyah (2003), yang menyatakan semakin tinggi indeks Corporate 

Governance suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan 

informasinya sehingga mengurangi asimetri informasi. Perusahaan-perusahaan 

yang mengimplementasi Corporate Governance akan memberikan lebih banyak 

informasi, sebagai wujud tanggung jawab kepada stakeholders yang 

menggunakan laporan keuangan sebagai salah satu dasar dalam proses 

pengambilan keputusan. Sesuai dengan yang diprediksi, kepemilikan manajerial 

berpengaruh terhadap asimetri informasi. Semakin tinggi tingkat kepemilikan 

manajerial, maka akan mengurangi asimetri informasi. Namun penelitian ini tidak 

mampu memberikan dukungan adanya pengaruh kepemilikan institusional, 

proporsi dewan komisaris independen dan ukuran dewan komisaris terhadap 

tingkat asimetri informasi.  
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5.2. Keterbatasan dan Saran 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat 

dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil 

yang lebih baik lagi. Penelitian ini menggunakan sampel yang terbatas pada 

perusahaan yang masuk peringkat 10 teratas The Indonesian Institute for 

Corporate Governance (IICG), sehingga hanya memperoleh sampel yang kecil. 

Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan seluruh perusahaan yang masuk 

dalam daftar Corporate Governance Perception Index (CGPI), yaitu daftar yang 

dibuat oleh The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG). 

Penelitian ini menghadapi masalah keterbatasan data terutama dalam 

rentang waktu penelitian yang digunakan juga terlalu sempit yaitu hanya empat 

tahun. Semakin berkembangnya dunia usaha dan Bursa Efek Indonesia (BEI), 

maka bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah periode penelitian 

sehingga diharapkan sampel yang diambil dapat mewakili praktik Corporate 

Governance dengan lebih baik. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan melihat nilai indeks 

Corporate Governance yang dipublikasikan oleh The Indonesian Institute of 

Corporate Governance (IICG), sehingga tidak diketahui secara detail tinggi 

rendahnya nilai indeks pada setiap kriteria penilaian indeks Corporate 

Governance. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data primer sehingga 

dapat melakukan analisis lebih mendalam terhadap komponen-komponen yang 

membentuk indeks corporate governance. Dari analisis ini dapat dilihat secara 
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detail tinggi rendahnya nilai indeks pada setiap kriteria penilaian Corporate 

Governance. 

  
5.3 Implikasi 

Hasil penelitian ini memberikan tambahan bukti empiris bahwa 

implementasi dari mekanisme corporate governance dapat mengurangi tingkat 

asimetri informasi. Bagi para investor yang akan melakukan investasi dananya ke 

perusahaan go public, sebaiknya memilih perusahaan-perusahaan yang memiliki 

skor pemeringkatan Corporate Governance yang tinggi. Karena, skor 

pemeringkatan Corporate Governance yang tinggi menunjukkan tingkat asimetri 

informasi yang rendah. Bagi manajemen perusahaan go public, informasi empiris 

dari hasil penelitian ini hendaknya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam penyusunan strategi untuk menjalankan Corporate Governance secara 

lebih baik dan konsisten, sehingga skor Corporate Governance akan tinggi dan 

mengakibatkan tingkat asimetri informasi yang rendah. Dari skor pemeringkatan 

Corporate Governance yang tinggi akan menarik investor untuk menanamkan 

dananya. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan prediksi dan konsisten dengan penelitian 

sebelumnya. Semakin tinggi indeks implementasi corporate governance, semakin 

banyak informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan. Hal 

ini sesuai dengan keinginan regulator, dalam hal ini adalah Bapepam, yang 

mendorong diterapkannya prinsip-prinsip good corporate governance yang akan 

meningkatkan perlindungan  bagi pihak investor dengan adanya informasi yang 

diberikan oleh perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang melaksanakan Corporate 
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Governance akan memberikan lebih banyak informasi, dalam rangka mengurangi 

asimetri informasi. Informasi yang diberikan akan ditunjukkan dalam tingkat 

pengungkapan, semakin baik pelaksanaan Corporate Governance oleh suatu 

perusahaan, maka akan semakin banyak informasi yang diungkap. 
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