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BAB 5 

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Gambaran Subyek Penelitian 

Bab ini menyajikan data-data informasi yang berhubungan dengan penelitian 

ini. Dalam penelitian ini menggunakan populasi perusahaan pada sektor 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 - 2013. Peneliti 

memilih sektor manufaktur karena adanya peningkatan perkembangan industri 

dibidang manufaktur dalam sektor investasi. Total perusahaan periode 2010-2013 

adalah sebesar 141 perusahaan yang ada pada sektor manufaktur. 

Penelitian ini menguji pengaruh asimetri informasi, konsentrasi kepemilikan, 

manajemen laba terhadap cost of equity capital pada sektor manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2010-2013. Peneliti menggunakan periode 2010-2013 

dikarenakan penerbitan laporan keuangan yang terbaru adalah tahun 2014 selain 

itu selama periode terebut sektor industri manufaktur mengalami perkembangan 

dalam sektor investasi.Peneliti juga menggunakan teknik purposive sampling 

untuk mendapatkan sampel penelitian. Diharapkan dengan penggunaan purposive 

sampling, hasil penelitian lebih dapat sesuai dengan apa yang diperlukan dalam 

memenuhi variabel penelitian. 
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Tabel 5.1 
Seleksi Pemelihan Sampel 

Jumlah populasi penelitian  141 
Kriteria pengambilan sampel : 
1. Tidak mempublikasikan laporan keuangan dan laporan 

keuangannya tidak lengkap dalam periode 2010 – 2013 dan 
penutupan laporan keuangan tidak per 31 Desember. 

2. Tidak mempublikasikan laporan keuangan dengan dengan 
satuan nilai rupiah 

3. Memikiki nilai laba negatif dan tidak membagikan deviden 
selama periode penelitian 

 
 

(60) 
 

(24) 
 

(41) 

Jumlah observasi penelitian 16 

Dikalikan tahun penelitian (x4 tahun) 64 
  
Jumlah sampel penelitian yang digunakan 64 
Sumber : Data olahan, 2016. 
  

 Subyek penelitian diseleksi dengan teknik purposive sampling untuk 

mendapatkan sampel yang akan diteliti. Teknik tersebut menggunakan kriteria 

tertentu untuk menyeleksi sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Jumlah 

perusahaan yang ada pada ector manufaktur terdaftar di BEI pada tahun 2010 – 

2013 ada 141 emiten. Dari proses seleksi, ada 24 perusahaan yang tidak 

menggunakan mata uang rupiah, terdapat 60 perusahaan yang tidak 

mempublikasikan laporan keuangan, tidak lengkapnya laporan keuangan yang 

diterbitkan dan penutupan laporan keuangan tidak per 31 Desember, terdapat 41 

perusahaan yang memiliki laba negatif dan tidak membagikan deviden dalam 

laporan keuangannya dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010 – 2013 

Dengan demikian, jumlah sampel secara keseluruhan adalah 64 sampel yang 

memenuhi kriteria.  
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5.2 Deskripsi Hasil Penelitian 

 Pada tahap ini akan dijelaskan hasil analisis terhadap data yang telah 

dikumpulkan. Analisis akan dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 

21. Sesuai dengan uraian pada bab tiga, bahwa ada tiga kelompok besar analisis 

yang akan dilakukan, yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan 

analisis regresi berganda.   

5.2.1 Analisa Deskriptif 

(Ghozali, 2011;19) mengatakan bahwa analisis statistik deskriptif 

merupakan salah satu teknik analisis yang berfungsi untuk mengetahui gambaran 

suatu data. Teknik ini bukan sebagai media untuk menguji hipotesis tetapi sebatas 

digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data yang disertai perhitungan 

agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang akan diolah dalam 

program SPSS. 

Variabel-variabel penelitian ini adalah asimetri informasi, konsentrasi 

kepemilikan, manajemen laba terhadap cost of equity capital.  Berikut adalah 

analisa dari statistik deskriptif dari data penelitian. 
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Tabel 5.2 : Hasil Descriptive Statistic 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

COEC 64 .0357 16.2762 2.181330 3.6777347 

SPREAD 64 -3.9898 6.7416 1.921339 1.7959713 

DA 64 -.2004 .2290 -.003792 .0754731 

INST 64 .1017 .9818 .636019 .2425455 

Valid N (listwise) 64     

Sumber : Lampiran 5 
 

1. Asimetri Informasi (SPREAD) 

Asimetri informasi adalah ketimpangan informasi yang terjadi antara manajer 

dengan pemilik, pemegang saham atau stakeholder lainnya dalam 

perusahaan. Maka pengukuran yang digunakan yaitu selisih harga saham 

perusahaan antara harga ask dan bid yang diukur dengan menggunakan  bid-

ask spread. Berdasarkan tabel 5.2, terlihat bahwa nilai minimum variabel 

asimetri informasi sebesar 0,0357 yang berarti perusahaan dengan nilai paling 

sedikit yang diperoleh oleh PT. Astra International Tbk tahun 2011. Nilai 

maximum variabel asimetri informasi sebesar 16,2762 yang berarti 

perusahaan dengan nilai perolehan paling banyak, diperoleh pada perusahaan 

PT. Tempo Scan Pasific Tbk. untuk tahun 2012. Rata-rata variable asimetri 

informasi sebesar 2,181330 yang berarti rata – rata selama periode penelitian. 

Selama periode penelitian, yaitu tahun 2010 sampai 2013, standar deviasi 

tahun 2010-2013 adalah 3,6777347. 

2. Konsentrasi Kepemilikan (INST) 
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Konsentrasi kepemilikan menggambarkan bagaimana dan siapa saja yang 

memegang kendali atas keseluruhan atau sebagian besar atas kepemilikan 

perusahaan serta keseluruhan atau sebagian besar pemegang kendali atas 

aktivitas bisnis pada suatu perusahaan. Maka pengukuran yang digunakan 

yaitu jumlah kepemilikan saham terbesar (dalam lembar atau rupiah) dibagi 

dengan total  saham perusahaan (dalam lembar atau rupiah) dikalikan 100% . 

Berdasarkan tabel 5.2, terlihat bahwa nilai minimum variabel konsentrasi 

kepemilikan sebesar 0,1017 yang berarti perusahaan dengan nilai paling 

sedikit, diperoleh pada perusahaan PT. Kalbe Farma Tbk untuk tahun 2010 -

2013. Nilai maximum variabel konsentrasi kepemilikan sebesar 0,9818 yang 

berarti perusahaan dengan nilai perolehan paling banyak, diperoleh pada 

perusahaan PT. Handjaya Mandala Sampoerna Tbk. untuk tahun 2010 - 2012. 

Rata-rata variabel konsentrasi kepemilikan sebesar 0,636019 yang berarti rata 

– rata selama periode penelitian. Selama periode penelitian, yaitu tahun 2010 

sampai 2013, standar deviasi tahun 2010-2013 adalah 0,2425455. 

3. Manajemen Laba (DA) 

Manajemen laba terjadi ketika manajemen mencoba untuk mengontrol atau 

menyesuaikan kebijakan akuntansi untuk informasi laba guna 

memaksimalkan kepentingan mereka sendiri. Manajemen laba (DACC) dapat 

diukur melalui discretionary accruals yang dihitung dengan cara 

menselisihkan total accruals (TACC) dan nondiscretionary accruals 

(NDACC). Dalam menghitung DACC, digunakan Modified Jones Model. 

Berdasarkan tabel 5.2, terlihat bahwa nilai minimum variabel manajemen laba 
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sebesar -0,2004 yang berarti perusahaan dengan nilai paling sedikit diperoleh 

pada perusahaan PT. Handjaya Mandala Sampoerna Tbk untuk tahun 2011. 

Nilai maximum variabel manajemen laba sebesar 0,2290 yang berarti 

perusahaan dengan nilai perolehan paling banyak, diperoleh pada perusahaan 

PT. Handjaya Mandala Sampoerna Tbk untuk tahun 2012. Rata-rata variabe 

manajemen laba sebesar -0,003792   yang berarti rata – rata selama periode 

penelitian. Selama periode penelitian, yaitu tahun 2010 sampai 2013, standar 

deviasi tahun 2010-2013 adalah 0,0754731. 

4. Cost Of Equity Capital (COEC) 

Cost Of Equity Capital merupakan tingkat pengembalian yang diinginkan 

oleh penyedia dana, baik investor (cost of equity) maupun kreditur (cost of 

debt). Cost of equity capital berkaitan dengan resiko investasi atas saham 

perusahaan. Maka pengukuran yang digunakan adalah dengan mengukr 

tingkat pertumbuhan perusahaan, tingkat dividend payout serta earnings-to-

price ratio pada laporan keuangan oleh perusahaan – perusahaan yang diteliti. 

Berdasarkan tabel 5.2, terlihat bahwa nilai minimum variabel Cost Of Equity 

Capital sebesar 0,0357 yang berarti perusahaan dengan nilai paling sedikit, 

diperoleh pada perushaan PT. Tempo Scan Pasific Tbk. untuk tahun 2010. 

Nilai maximum variabel Cost Of Equity Capital  sebesar 16,2762 yang berarti 

perusahaan dengan nilai perolehan paling banyak, diperoleh pada perusahaan 

PT. Handjaya Mandala Sampoerna Tbk untuk tahun 2012. Rata-rata variabel 

Cost Of Equity Capital sebesar 2,181330 yang berarti rata – rata selama 
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periode penelitian. Selama periode penelitian, yaitu tahun 2010 sampai 2013, 

standar deviasi tahun 2010-2013 adalah 3,6777347. 

5.3 Intepretasi Hasil Statistik 

Pengujian regresi linier berganda dalam penelitian ini melalui satu 

persamaan regresi sebagaimana penjelasan berikut ini. 

5.3.1 Pengujian Asumsi Klasik 

Pengujian regresi yang dilakukan dilakukan pada persamaan regresi akan 

dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinieritas. Berikut ini adalah 

hasil pengujian dari SPSS tersebut: 

a. Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 5.3 

Tabel 5.3 
Hasil Uji Normalitas 

Model Asymp. Sig (2-tailed) Kesimpulan  
1 0,963 Terdistribusi normal 

          Sumber: Lampiran 5. 

Dari tabel uji asumsi klasik dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi one 

sample Kolmogorov-Smirnov menunjukkan angka di atas 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. 

a. Uji Heteroskedastisitas 

Dari grafik heteroskedastisitas (Gambar 5.1) yang dihasilkan dari SPSS, 

terlihat bahwa grafik plot antara nilai prediksi ZPRED dengan nilai 

residualnya SRESID. Tidak terdapat pola tertentu, dan pola titik-titik 
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menyebar pada grafik scatterplot sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi 

heterokedastisitas.  

 

Gambar 5.1 : Grafik Scatterplot 
 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi liniear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mengetahui ada atau 

tidaknya autokorelasi, dapat melakukan uji statistik dari Durbin Watson 

(DW test). Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi, maka digunakan 

kriteria -2 hingga +2. Model regresi dalam penelitian ini menghasilkan nilai 

Durbin watson sebesar 1,972, yang berada dalam rentang relevan -2 hingga 

+2, sehingga model regresi terbebas dari autokorelasi. 
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c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 

2011:105-106). Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan 

lawannya serta variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini 

menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Dari tabel uji multikolinearitas dapat dilihat 

bahwa nilai VIF untuk variabel kurang dari 10 untuk variabel dalam model 

regresi 1. Disimpulkan bahwa model regresi 1 tersebut tidak ada 

multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi, karena 

nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1 yang artinya tidak terjadi 

multikolinieritas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 5.5. 

Tabel 5.4 : 
Hasil Uji Variance Inflation Factor (VIF) 

Model Variabel 
Independen 

Variabel 
Dependen Tolerance VIF Kesimpulan 

1 

SPREAD 

COC 

0,973 1,028 Bebas 
multikolonieritas 

INST 0,982 1,018 Bebas 
multikolonieritas 

DA 0,986 1,014 Bebas 
multikolonieritas 

        Sumber: Lampiran 4. 

5.3.2 Pengujian Hipotesis 

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen  dalam model regresi 1, maka akan dilakukan analisis regresi berganda 

yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 5.5. 
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                                                             Tabel 5.5 
Hasil Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .407 .541  .751 .455 

SPREAD -.211 .105 -.253 -2.009 .049 

INST -.352 .775 -.057 -.454 .651 

DA .067 2.485 .003 .027 .979 

a. Dependent Variable: LNCOEC 

Sumber : Lampiran 4 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

COEC = 0,407 + 0,211SPREAD - 0,352INST + 0,67DA + 0,541 

Berdasarkan persamaan regresi diatas diketahui bahwa standart eror dari 

penelitian ini adalah 0,541. Hal ini berarti tingkat kesalahan dari penelitian ini 

adalah  0,541. 

5.4 Pembahasan 

5.4.1 Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Cost of Equity Capital 

Asimetri Informasi merupakan suatu kejadian dimana terdapat perbedaan 

tentang tingkat informasi yang diperoleh antara manajemen dengan pemilik atau 

pemegang saham serta stakeholder lainnya. Asimetri Informasi disebabkan oleh 

manajer menyembunyikan informasi yang sebenarnya guna kepentingan mereka 

sendiri atau disebabkan karena sifat opportunistic dari seorang manajer. Ifonie 

(2012) menyebutkan bahwa Asimetri informasi merupakan ketimpangan 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS ASIMETRI INFORMASI KEPEMILIKAN ANDI ALFIANSYAH W



74 

 

 

 

informasi antara manajer dan pemegang saham atau stakeholder lainnya, di mana 

manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa 

depan dibandingkan pemegang saham tersebut. Murwaningsari (2012) dijelaskan 

bahwa Scott (2003) menyebutkan bahwa ada 2 macam bentuk dari asimetri 

informasi. Dua macam asimetri tersebut adalah : Adverse Selection dan Moral 

Hazard. Asimetri diukur dengan menggunakan bid-ask spread. Bid-ask spread 

diukur dengan memasukkan harga saham tertinggi dan terendah dari saham suatu 

perusahaan.  

Asimetri Informasi berpengaruh negatif terhadap Cost Equity Capital. Hal 

ini terlihat dari pengujian yang menunjukkan bahwa nilai Sig dari komponen 

Spread sebesar 0,049, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan nilai dari . 

Unstandardized Coefficients berupa negatif. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Lambert et al., (2011) pada penelitiannya menyatakan bahwa 

pada pasar persaingan sempurna, efek yang terjadi pada cost of equity capital 

terjadi semata-semata karena dengan meningkatnya kualitas informasi publik 

dapat meningkatkan penilaian atas presisi rata-rata dari informasi yang dimiliki 

investor, bukan karena mengurangi asimetri informasi. Dengan kata lain, asimetri 

informasi yang terjadi pada pasar persaingan sempurna dapat mempengaruhi 

biaya modal hanya jika itu memberikan efek pada presisi rata-rata dari informasi 

yang dimiliki investor. Dalam hasil hipotesis penelitian yang dilakukan oleh 

amstrong (2010) disebutkan bahwa hubungan antara Asimetri Informasi dengan 

Cost Of Capital dipengaruhi oleh tingkat persaingan pasar. Asimetri Informasi 

tidak memiliki efek terhadap cost of equity capital pada tingkat persaingan pasar 
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yang tinggi. Di Indonesia sendiri sektor manufaktur mengalami berbagai 

kemajuan, terutama disektor investasi.  

Dalam Majalah Industri edisi I Tahun 2013 disebutkan bahwa Menperin 

menargetkan bahwa total penanaman modal di sektor manufaktur bisa mencapai 

160 triliun, hal ini jauh meningkat dari target awal yang hanya 120 triliun. 

Peningkatan target tersebut dikarenakan berkembangnya sektor industri 

manufaktur di Indonesia. 

5.4.2 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Terhadap Cost of Equity Capital 

Konsentrasi kepemilikan merupakan suatu gambaran keadaan tentang 

tingkat kepemilikan suatu perusahaan atau kendali suatu perusahaan. Taman & 

Nugroho (2011) menyebutkan bahwa Struktur kepemilikan mengacu pada 

berbagai pola di mana pemegang saham dapat mengatur semua hal yang berkaitan 

dengan aktivitas perusahaan atas kelompok tertentu dalam kebijakan dan aktivitas 

bisnis perusahaan. Konsentrasi kepemilikan menggambarkan tentang bagaimana 

dan siapa saja yang memegang kendali atas keseluruhan atau sebagian besar atas 

kepemilikan perusahaan serta keseluruhan atau sebagian besar pemegang kendali 

atas aktivitas bisnis perusahaan tersebut. Ukuran konsentrasi kepemilikan suatu 

perusahaan diukur dengan menggunakan persentasi kepemilikan terbesar pada 

perusahaan (sesuai dengan rumus yang dikembangkan dalam ICMD) yang 

menjadi sampel penelitian. 

Menurut Frank Yu (2006) dalam jurnal Wulandari & Widaryanti (2008) 

disebutkan bahwa Yu menemukan bahwa perusahaan yang memiliki struktur 

kepemilikan yang tinggi dan struktur dewan yang kecil akan menyebabkan 
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banyak: manajemen laba. Sedangkan perusahaan dengan kepemilikan institusional 

dan tekanan yang tinggi ak:an mengurangi manajemen laba. 

Konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap Cost Equity Capital. 

Hal ini terlihat dari pengujian yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari 

komponen konsentrasi kepemilikan sebesar 0,651, namun nilai dari 

unstandartdized coeffisients bernilai negatif sehingga hipotesis ditolak. Hal ini 

sejalan dengan peneitian yang diakukan Rebecca Dan Siregar (2012) yang 

menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap biaya ekuitas. Hal ini dapat disebabkan karena mayoritas jenis 

perusahaan publik di Indonesia masih merupakan perusahaan milik keluarga 

sehingga adanya monitoring oleh pihak institusional cenderung tidak 

mempengaruhi keputusan investor dalam menentukan biaya ekuitas perusahaan.  

Dengan adanya monitoring tersebut menyebabkan investor memiliki 

anggapan bahwa tingkat kecurangan yang dilakukan oleh menajemen akan kecil 

dan pihak manajemen akan melaporkan kondisi perusahaan dalam keadaan yang 

sebenar-benarnya. 

Denny Dan Renny (2014)  membuktikan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif terhadap biaya modal perusahaan. Kepemilikan institusional 

berpengaruh secara efektif dalam proses pengawasan terhadap fungsi manajemen. 

Sehingga laba perusahaan dapat meningkat sesuai dengan yang dilaporkan. 

5.4.3 Pengaruh Managemen Laba Terhadap Cost of Equity Capital 

Manajemen laba merupakan suatu perilaku manajemen dalam memperindah 

suatu informasi laba dengan menyesuaikan peraturan-peraturan akuntansi yang 
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berlaku guna kepentingan mereka. Ifonie (2012) menjelaskan bahwa menurut 

Shipper (1989) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu intervensi dengan 

maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja 

memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Ifonie (2012) mengatakan bahwa 

manajemen laba terjadi ketika para manajer menggunakan pertimbangan atau 

judgment-nya dalam pelaporan keuangan dan di dalam perancangan transaksi 

yang terstruktur untuk mengubah laporan keuangan yang menyesatkan 

stakeholder tentang dasar kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi 

hasil sesuai kontrak yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang 

dilaporkan.  

Watt & Zimmerman (1986) dalam positif accounting theory terdapat tiga 

hipotesis yang melatarbelakangi terjadinya manajemen laba. Ketiga Hipotesis itu 

adalah Bonus Plan Hypothesis, Debt Covenant Hypothesis, Political Cost 

Hypothesis. Manajemen laba (DACC) dapat diukur melalui discretionary 

accruals yang dihitung dengan cara menselisihkan total accruals (TACC) dan 

nondiscretionary accruals (NDACC). Dalam menghitung DACC, digunakan 

Modified Jones Model.  

Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap Cost Equity Capital. Hal ini 

terlihat dari pengujian yang menunjukkan bahwa nilai siginifkansi dari komponen 

manajemen laba sebesar 0,979, sehingga hipotesis ditolak. Penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Adriani (2013) dimana dalam 

penelitiannya disebutkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh pada biaya 

modal (cost of equity ), hal ini dikarenakan bahwa investor tidak menyadari 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS ASIMETRI INFORMASI KEPEMILIKAN ANDI ALFIANSYAH W



78 

 

 

 

adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh emitten sehingga investor 

tidak melakukan antisipasi risiko untuk dapat menaikkan tingkat imbal hasil 

saham yang dipersyaratkannya. Investor yakin kalau laba yang dihasilkan oleh 

perusahaan adalah laba sebenarnya, sehingga investor memiliki kepercayaan yang 

tinggi kepada perusahaan atas investasinya dan menilai risiko yang akan 

ditanggungnya juga lebih kecil, karena adanya peraturan-peraturan yang dibuat 

oleh pemerintah. Hal ini juga selaras dengan temuan Sloan (1996) dan Xie (2001) 

yang mengungkapkan bahwa investor mispricing akrual.  

Ifonie (2012) juga menjelaskan dalam hipotesisnya bahwa manajemen laba 

yang dihitung dengan proksi discretionary accruals juga menghasilkan data tidak 

signifikan terhadap cost of equity capital. Hal ini berarti tingkat manajemen laba 

belum dapat menjelaskan secara signifikan pengaruhnya terhadap cost of equity 

capital itu sendiri. Investor telah mengantisipasi adanya manajemen laba yang 

dilakukan oleh perusahaan, sehingga investor tidak hanya melihat hasil laporan 

keuangan tetapi melihat faktor lain dalam  mengambil keputusan untuk 

menanamkan uang dalam perusahaan tersebut. Di Indonesia sendiri telah di 

terbitkan UU No. 21 Tentang OJK. Dimana dalam UU tersebut disebutkan bahwa 

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa 

keuangan di Sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun,  

Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.  
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