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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN 

DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Akuntansi dan Laporan Keuangan 

 Kebutuhan manusia yang tak terbatas atas sumber daya yang semakin 

langka membuat investor lebih berhati-hati sebelum melakukan investasi. Investor 

yang cerdas akan berusaha memperoleh informasi seputar kinerja perusahaan 

sebelum mengambil keputusan (Joni & Jogiyanto, 2008). Investor cerdas mampu 

mengumpulkan dan memproses informasi publik, sedangkan investor yang tidak 

cerdas adalah investor yang hanya menggunakan informasi keuangan pers dan 

intuisi serta tidak melakukan analisis laporan keuangan dengan baik (Bartov, 

Suresh, & Itzhak, 2000). Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan 

dibutuhkan alat yaitu analisa rasio dengan membandingkan secara historical atau 

dengan industri sejenis pada periode tertentu.  (Evi, 2010).  

Menyikapi harapan para investor dan pemegang saham, manajemen di 

tingkat operasional berusaha mendorong nilai tambah produknya di berbagai 

sektor agar memperoleh keuntungan, sehingga laporan keuangan mencatatkan 

laba pada tiap akhir periode. Seiring dengan peningkatan laba, pemegang saham 

segera dapat menikmati baik keuntungan modal (capital gain), maupun  dividen.  

Bagi emiten, penetapan kebijakan dividen, secara teoritis selalu bertujuan
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memaksimumkan kekayaan stockholders yang tercermin pada harga-harga saham 

yang  tercatat di bursa efek (Evi, 2010) 

Melalui perjanjian kontrak manager akan turut memperoleh penghargaan 

berupa kenaikan gaji, bonus, pembagian keuntungan atau promosi jabatan baik 

secara individu maupun teamwork. Para pengambil keputusan; baik manajer, 

pemegang saham, investor, dan stakeholder lainnya berkepentingan atas informasi 

keuangan yang diterbitkan perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan 

berkelanjutan sesuai kepentingan dan tujuan masing-masing (Hansen & Mowen, 

2007). 

Laporan keuangan yang dibuat menggunakan angka-angka akuntansi 

diharapkan berperan besar dalam meminimalkan konflik antara pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Ketergantungan 

pihak eksternal pada angka akuntansi, kecenderungan manajer untuk mencari 

keuntungan sendiri (moral hazard) dan tingkat asimetri informasi yang tinggi, 

menyebabkan keinginan besar bagi manajer untuk memanipulasi kinerja yang 

dilaporkan untuk kepentingan mereka sendiri. Perbedaan preferensi atau 

kepentingan antara manajer dengan pemegang saham menyebabkan manajemen 

menggunakan accounting discretion untuk mempengaruhi transfer dari pemegang 

saham ke manajemen (Linda, 2004).   

Karakteristik akuntansi keuangan haruslah memiliki karakteristik kualitatif 

tertentu agar dapat memberikan informasi bagi para pemakai (Hans, Sinaga, 

Merliyana, & Siregar, 2012). Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu: 
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1. Dapat dipahami 

Untuk dapat memahami laporan keuangan, pemakai diasumsikan memiliki 

pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis serta 

asumsi dan konsep yang mendasari penyusunan laporan keuangan. 

2. Relevan.  

Agar informasi bermanfaat haruslah relevan bagi pengguna dalam 

mengambil suatu keputusan. Materialitas merupakan suatu tolok ukur 

apakah suatu informasi dianggap relevan. Suatu informasi dianggap 

material atau signifikan, bila suatu kesalahan (error), salah saji 

(misstatement), atau kelalaian mencantumkan (omission) informasi 

tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna informasi 

tersebut, atau dengan perkataan lain dapat menyesatkan pengambil 

keputusan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang 

dinilai sesuai secara situasi khusus. 

3. Keandalan. 

Informasi berkualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, 

kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian 

yang tulus atau jujur. Agar suatu informasi dapat diandalkan perlu 

memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: 

a. Penyajian jujur 

Informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi, kejadian atau 

keadaan menurut apa adanya sesuai dengan prinsip atau pengertian 

secara umum. 
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b. Substansi mengungguli bentuk 

Substansi dan realita ekonomi suatu transaksi atau kejadian tidak 

selalu sejalan dengan bentuk hukumnya, namun yang harus 

diutamakan adalah substansinya; bukan bentuk hukumnya. Misalnya 

pada penyusunan laporan keuangan konsolidasi, meskipun induk 

entitas dan anak entitas secara hukum masing-masing merupakan 

badan hukum yang berdiri sendiri dalam bentuk perseroan terbatas, 

namun bila pada realitasnya secara ekonomi merupakan suatu kesatuan 

entitas ekonomi, maka perlu disususn laporan keuangan konsolidasi.  

c. Netralitas 

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak 

diutamakan kebutuhan atau kepentingan pihak tertentu. 

d. Pertimbangan sehat 

Penyusunan laporan keuangan seringkali menghadapi peristiwa 

tertentu seperti kolektibilitas piutang, masa manfaat pabrik dan 

peralatan dan jaminan garansi yang mungkin timbul. Dalam 

menghadapi ketidakpastian diperlukan pertimbangan yang sehat dan 

penuh kehati-hatian dalam pemilihan metode, menghitung dan 

melaporkannya.  

e. Kelengkapan. 

Informasi harus disajikan secara lengkap dalam batasan relevan dan 

biaya yang dapat dipertanggungjawabkan. 
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4. Dapat dibandingkan. 

Agar informasi keuangan secara efektif berguna dalam pengambilan 

keputusan, haruslah dapat diperbandingkan antar-periode dan antar-entitas 

agar dapat memberikan gambaran atau trend perkembangan kinerja 

keuangan suatu entitas dan menjadi masukan bagi para calon investor 

untuk menentukan pilihan investasi yang akan dilakukan. 

 

2.1.1.1 Pengguna Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen suatu entitas usaha 

terutama ditujukan untuk dilaporkan dan digunakan oleh para stakeholder untuk 

pengambilan keputusan ekonomi.  Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan 

Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 09 pengguna laporan keuangan meliputi 

investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok 

dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan 

masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa 

kebutuhan informasi yang berbeda (IAI, 2014). Beberapa kebutuhan ini meliputi: 

a) Investor 

Penanam modal beresiko dan penasehat mereka berkepentingan dengan 

resiko yang melekat dan serta hasil pengembangan dari investasi yang 

mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu 

menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi 

tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang 
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memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas untuk 

membayar deviden. 

b) Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada 

informasi stabilitas dan profitabilitas entitas. Mereka juga tertarik dengan 

informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas 

dalam memberikan balas jasa, imbalan pasca kerja, dan kesempatan kerja.  

c) Pemberi pinjaman 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman beserta 

bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 

d) Pemasok dan kreditur usaha lainnya 

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang 

akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan 

pada entitas pada tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi 

pinjaman kecuali sebagai pelanggan utama mereka bergantung pada 

kelangsungan hidup entitas. 

e) Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup entitas, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan, atau bergantung pada entitas. 
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f) Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di dalam kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan 

dengan aktivitas entitas, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar 

untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.  

g) Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi masyarakat dalam berbagai cara. Sebagai 

contoh, entitas dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian 

nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan 

kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu 

masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan 

perkembangan terakhir kemakmuran entitas dan rangkaian aktivitasnya. 

Kepentingan dan tujuan penggunaan informasi keuangan para stakeholder 

tidak selalu sama, malah kadang berlawanan. Misalnya, pemegang saham sebagai 

investor sangat berkepentingan atas laba usaha, deviden yang dibagikan, dan 

kenaikan nilai saham. Sedangkan bagi kreditur yang lebih penting adalah 

solvabilitas dan likuiditas perusahaan yaitu kemampuan perusahaan untuk 

membayar kembali utangnya baik pokok maupun bunga tepat waktu. Bagi 

manajemen dan karyawan sangat berkepentingan atas gaji, bonus, dan kompensasi 

lainnya yang semuanya akan merupakan beban biaya yang merupakan faktor 

pengurang atas laba usaha (Hans, Sinaga, Merliyana, & Siregar, 2012). 

 



19 
 

2.1.1.2 Tujuan Laporan Keuangan  

 Tujuan laporan keuangan yang termuat dalam Kerangka Dasar 

Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 12 adalah untuk 

memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas 

entitas yang bermanfaat bagi sebagaian besar pengguna laporan keuangan dalam 

pembuatan keputusan ekonomik. Lebih lanjut, pada Paragraf 09 bahwa  laporan 

keuangan merupakan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan 

sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (IAI, 2014). Dalam rangka 

pencapaian tujuan tersebut, laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang 

entitas yang meliputi: 

a. Aset 

Aset adalah sumber daya yang dikuasai perusahaan sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik di masa mendatang 

diharapkan diperoleh perusahaan. 

b. Liabilitas, 

Libilitas merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari 

peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus 

keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomik. 

c. Ekuitas 

Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua 

liabilitas. 

d. Penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian 
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e. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai 

pemilik; dan; 

f. Arus kas 

 

2.1.1.3 Dasar Akrual dan Fleksibilitas Penerapan Metode Akuntansi 

 Menurut SAK Nomor 1 tahun 2015 Paragraf 27, Entitas menyusun laporan 

keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Ketika akuntansi 

berdasarkan akrual digunakan, entitas mengakui pos-pos sebagai aset, liabilitas, 

ekuitas, pendapatan dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika pos-pos 

tersebut memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur-unsur tersebut 

dalam kerangka dasar dan penyajian laporan keuangan. Dengan dasar akrual, 

pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan saat 

kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi dan 

dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan (IAI, 2014).  

Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi 

kepada pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan 

dan pembayaran kas tetapi juga liabilitas pembayaran kas di masa depan serta 

sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh 

karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan 

peristiwa lainnya yang paling berguna dalam pengambilan keputusan ekonomik. 

Perusahaan yang memiliki fleksibilitas akrual yang rendah cenderung melibatkan 

aktivitas operasional dalam memanipulasi laba. Sementara perusahaan dengan 
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fleksibilitas akrual yang tinggi cenderung menggunakan cara akrual dalam 

memanipulasi laba (Hartina, 2012).  

Sebagai akibat dari ketidakpastian yang melekat dalam aktifitas bisnis, 

banyak pos dalam laporan keuangan tidak dapat diukur dengan tepat melainkan 

hanya dapat diestimasi. Misalnya pada piutang tidak tertagih, persediaan usang, 

kewajiban garansi dan sebagainya. PSAK Nomor 25 Tahun 2015 Paragraf 14 

memberikan keleluasaan bagi manajemen menggunakan estimasi berdasarkan 

pertimbangan informasi terkini dalam menentukan tingkat estimasi tersebut. 

Perusahaan juga dapat memilih metode penyusutan selama diisyaratkan oleh 

PSAK. Pertimbangan manajemen dan pemilihan metode akuntansi tertentu akan 

menghasilkan tingkat laba yang berbeda-beda dalam satu periode tertentu, 

sehingga ketika dipublikasikan kepada masyarakat akan memberikan respon yang 

berbeda pula (IAI, 2014). 

 

2.1.1.4 Akuntansi Positif  

Akuntansi positif (positive accounting) adalah cabang dari penelitian 

akuntansi yang berusaha menjelaskan dan memprediksi fenomena yang berkaitan 

dengan pilihan manajemen atas praktik akuntansi (Imam & Anis, 2007). 

Pandangan ini bertolak belakang dengan akuntansi normatif (normative 

accounting) yang berusaha untuk memberikan formula terhadap praktik 

akuntansi. Akuntansi positif muncul seiring dengan maraknya studi empiris yang 

berkembang dalam akuntansi pada akhir tahun 1960. Perkembangan teori positif 
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tidak terlepas dari ketidakpuasan terhadap teori normatif yang diprakarsai oleh 

Ross Watts dan Harold Zimmerman pada tahun 1978 dan 1986 (Herlin, 2012).  

Akuntansi positif sering diasosiasikan dengan hubungan kontraktual dalam 

perusahaan. Dimana perusahaan adalah titik temu antara pemilik perusahaan 

(principals) dan dan manajemen (agents) dan akuntansi adalah satu alat untuk 

memfasilitasi bentuk dan ukuran kinerja dari kontrak. Masalah utama dalam teori 

positif menentukan bagaimana prosedur akuntansi mempengaruhi arus kas, dan 

kemudian fungsi kegunaan manajemen untuk memperoleh suatu wawasan atas 

faktor yang mempengaruhi pilihan manajer terhadap prosedur akuntansi 

(Belkaoui, 2007).  

 

2.1.2 Teori Keagenan 

 Salah satu prinsip fundamental ekonomi adalah bahwa individu-individu 

bertindak dalam kepentingan mereka untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. 

Karyawan, manajer, pemilik perusahaan diasumsikan bertindak rasional 

merupakan individu yang ingin memaksimalkan keuntungan masing-masing. 

Masing-masing memilih keutamaan tersendiri, tidak terbatas pada barang dan jasa 

namun juga pada hal yang tak berwujud, seperti martabat, cinta, dan rasa hormat, 

yang mereka bersedia untuk perdagangan satu hal dengan yang lain. Manusia 

mengevaluasi setiap peluang yang mereka hadapi dan memilih orang-orang yang 

mereka anggap akan membuat peluang mereka lebih baik (Zimmerman, 2011).  
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Lebih lanjut Zimmerman mengemukakan bahwa teori keagenan 

menggambarkan perusahaan sebagai suatu titik temu antara pemilik perusahaan 

(principal) dengan manajemen (agent) sebagai mitra kerja. Masalah organisasi 

muncul ketika principal menyewa agent untuk melakukan tugas-tugas untuk 

mereka. Misalnya, Chief Executive Officer (CEO) adalah agent dari Dewan 

Direksi, yang pada gilirannya merupakan agent terpilih dari Pemegang Saham. 

Wakil Presiden perusahaan adalah agent dari CEO, sementara Manajer adalah 

agent dari wakil presiden, dan karyawan adalah agent Supervisor. Sebagian besar 

karyawan dalam rantai komando merupakan principals untuk orang-orang yang 

melaporkan kepada mereka dan agent untuk orang-orang kepada siapa mereka 

melaporkan. Hubungan principal-agent ini meliputi semua organisasi: perusahaan 

profit dan perusahaan nirlaba, militer, dan unit pemerintah lainnya (Zimmerman, 

2011).  

Ketika dipekerjakan untuk melakukan suatu tugas, agent cenderung 

berusaha mengejar kepentingan dirinya sendiri, yang mungkin atau mungkin juga 

tidak akan memaksimalkan kepentingan principal. Tindakan agent ini disebut 

dengan dilema keagenan (principal-agent problem). Dilema keagenan sering 

ditemui pada saat agent dengan motivasi tertentu sengaja menyimpang dari 

kontrak dan mengambil tindakan menguntungkan diri sendiri, sebab dia 

mengetahui bahwa mitranya (principals) kekurangan informasi untuk mengetahui 

pelanggaran tersebut. Pelanggaran ini merugikan principal, dimana tindakan 

manajer ini yang lebih lanjut disebut sebagai moral hazard. Moral hazard timbul 

ketika salah satu pihak memanfaatkan ketimpangan informasi untuk menutupi 
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pelanggaran kontrak yang telah disepakati. Sedangkan dalam model adverse 

selections, manajer sebagai pihak insider perusahaan menguasai informasi lebih 

unggul daripada pihak-pihak lain, memilih untuk tidak mengungkapkannya 

sehingga tindakan tersebut akan merugikan calon investor (Zimmerman, 2011). 

Efek dari adverse selection timbul karena kehadiran dari informasi pribadi 

sebelum perdagangan, yang terungkap kemudian pada suatu waktu setelah 

perdagangan (Stoll, 2003).  

Teori keagenan merupakan bagian dari teori permainan (game theory) 

yang mempelajari desain kontrak untuk memotivasi agent yang rasional, agar 

selalu bertindak mewakili kepentingan principal walaupun tindakan agent bisa 

jadi bertentangan dengan kepentingan agent (Scott, 2009). Setidaknya ada dua 

macam bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham 

(shareholders) dan antara manajer dan pemberi pinjaman (bondholders) (Pratana 

& Mas'ud, 2003).  

Perilaku manajemen laba dapat dijelaskan melalui positive accounting 

theory dan agency theory. Positive accounting theory secara implisit mengakui 

tiga bentuk hubungan keagenan, yaitu antara pemilik dengan manajemen (bonus 

plan hypothesis), kreditur dengan manajemen (debt/equity covenant hypothesis), 

dan pemerintah dengan manajemen (political cost hypothesis) (Watts & 

Zimmerman, 1990). Tiga hipotesis peneltian yang dapat dijadikan dasar 

pemahaman tindakan manajemen laba tersebut, sebagai berikut: 
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1. Hipotesis program bonus (bonus plan hypothesis). Hipotesis penelitian ini 

menyatakan bahwa manajer pada perusahaan yang menerapkan program 

bonus lebih cenderung untuk menggunakan metode atau prosedur-

prosedur akuntansi yang akan menaikkan laba saat ini dengan 

memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan. 

2. Hipotesis perjanjian utang/ekuitas (debt/equity covenant hypothesis). 

Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai 

debt to equity ratio besar atau menghadapi kesulitan utang, maka manajer 

perusahaan akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang akan 

meningkatkan laba. 

3. Hipotesis biaya politik (political cost hypothesis). Hipotesis penelitian ini 

menyatakan bahwa semakin besar biaya politik yang dihadapi suatu 

perusahaan maka manajer cenderung untuk menangguhkan laba berjalan 

ke masa yang akan datang. Biaya politik muncul sebagai akibat dari 

profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian media dan 

konsumen (Jaja, 2012). 

Konflik kepentingan antara principal dan agent dapat diredam dengan 

suatu mekanisme pengawasan. Untuk meyakinkan bahwa manajer bekerja dengan 

sungguh-sungguh untuk kepentingan pemegang saham, maka pemegang saham 

harus mengeluarkan biaya yang disebut biaya keagenan (agency cost), Jensen & 

Meckling membagi biaya keagenan kedalam tiga bagian, yaitu monitoring cost, 

bonding cost dan residual loss (Jensen & Meckling, 1976): 
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1. Monitoring cost.  

Apabila masing-masing pihak berusaha memaksimalkan kepentingannya 

sendiri, maka ada alasan bagi principal untuk mempercayai bahwa agent 

tidak selamanya bertindak bagi kepentingan principal. Principal dapat 

membatasi penyimpangan dengan cara pengawasan yang dirancang untuk 

membatasi aktivitas-aktivitas yang menyimpang dan memantau aktivitas 

manajer. Keown et.al menambahkan perlunya insentif yang tepat bagi 

manajer selain memantau setiap keputusan yang dibuat. Pemantauan 

menuntut sejumlah biaya teretentu ditanggung pemegang saham untuk 

mengikat manajer, mengaudit laporan keuangan, membuat struktur 

organisasi secara unik sehingga manajer melahirkan keputusan-keputusan 

yang tepat dan meninjau biaya serta tunjangan manajemen (Keown, 

Martin, Petty, & Scott, 2008).  

2. Bonding expenditures  

Dalam beberapa situasi tertentu, agent dimungkinkan untuk 

membelanjakan sumber daya perusahaan, guna menunjukkan bahwa agent 

tidak bertindak merugikan principal sekaligus meyakinkan bahwa 

principal akan memperoleh keuntungan jika dia melakukan tindakan 

tersebut dengan benar. Misalnya mekanisme bonding dengan cara 

meningkatkan pembayaran dividen merupakan mekanisme yang efektif 

karena pasar akan menghukum perusahaan ketika deviden perusahaan di 

masa mendatang mengalami penurunan. Metode bonding dengan 

pembayaran dividen dilakukan karena manajer ingin memaksimumkan 
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nilai perusahaan dengan cara mengurangi biaya yang muncul akibat 

konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham karena adanya 

pemisahan antara kepemilikan dan kontrol di perusahaan-perusahaan besar 

(Sugiarto, 2009). 

3. Residual loss,  

Residual loss merupakan nilai sisa antara perbedaan keuntungan optimal 

yang seharusnya diterima pemilik dengan keuntungan yang diterima 

pemilik akibat keputusan manajer yang disfungsional (Jensen & Meckling, 

1976). 

 

2.1.3 Asimetri Informasi  

Informasi akuntansi dapat dikatakan relevan dan andal apabila memenuhi 

seluruh kebutuhan pihak yang menggunakannya. Bukan hanya pihak internal 

perusahaan seperti manajer yang membutuhkan informasi-informasi dalam 

laporan keuangan saja, tetapi juga pihak eksternal yang memiliki kepentingan 

berbeda satu dengan yang lain (Sulistyanto, 2008).  

Stakeholders perusahaan memiliki derajat penguasaan informasi yang 

beragam. Kenyataan tersebut terjadi karena satu pihak memiliki akses dan 

kewenangan yang lebih luas terhadap sumber daya perusahaan. Manajemen 

sebagai agen dari pemilik dalam kenyataannya memiliki akses dan informasi yang 

lebih banyak, sementara para pemilik dan berbagai pihak lainnya terdistorsi oleh 

kendala akses terhadap sumber daya perusahaan. Dengan demikian, di luar 
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manajemen terdapat disparitas penguasaan informasi mengenai perusahaan 

termasuk para pemilik sebagai principals perusahaan (Jaja, 2012). 

Akerlof & Stiglitz menjelaskan bahwa berdasarkan teori informasi 

simetris, informasi yang diterima para pelaku pasar diasumsikan akan sama 

dengan informasi yang ada pada manajemen perusahaan. Pada kenyataannya 

manajer perusahaan memiliki informasi lebih banyak daripada informasi yang 

tersedia bagi para investor luar. Kondisi ini disebut dengan asimetri informasi atau 

asymmetrical information (Jaja, 2012).  

Jabeen & Shah dalam penelitiannya membagi asimetri informasi ke dalam 

dua jenis, yaitu asimetri informasi yang terjadi ketika manajemen memiliki lebih 

banyak informasi mengenai perusahaan daripada para pemegang saham secara 

keseluruhan dan asimetri informasi yang terjadi ketika terdapat variasi jumlah 

informasi yang dimiliki antara pemegang saham satu dengan yang lain, seperti 

pemegang saham mayoritas dan minoritas, sehingga menyebabkan munculnya 

informed dan uninformed investor (Vera & Yogi, 2015). Sementara Nayyar yang 

juga meneliti topik yang sama berpendapat bahwa asimetri informasi dan resiko 

yang terkait menyebabkan valuasi perusahaan sangat rentan terhadap dua prilaku 

opportunistik yaitu adverse selection atau informasi yang tersembunyi, dan moral 

hazard yaitu tindakan atau niat yang tersembunyi (Florin & Simsek, 2007).  

Scott (1997) mendefinisikan adverse selection dan moral hazard sebagai 

berikut (Rizal, Ahim, & Peni, 2004): 
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1. Adverse selection adalah para manajer serta orang dalam lainnya biasanya 

mengetahui lebih banyak informasi dibandingkan investor sebagai pihak 

luar.  

2. Moral hazard adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak 

seluruhnya diketahui oleh pengguna saham ataupun pemberi pinjaman. 

Salah satu ukuran likuiditas yang banyak digunakan dalam mengukur 

adverse selection adalah bid-ask spread. Bid-ask spread adalah persentase selisih 

antara bid-price dengan ask-price (Ikrima, Darminto, & Wi, 2013). Bid-price 

mempunyai arti harga tertinggi yang diinginkan oleh dealer, sedangkan ask-price 

adalah harga terendah yang ditawarkan oleh penjual untuk pembeli (Gitman, 

2006). Perbedaan antara penawaran jual dengan penawaran beli pada transaksi 

saham disebut sebagai bid-ask spread (Stoll, 2003). Penentuan besarnya spread 

oleh market-maker merupakan kompensasi untuk menutupi adanya tiga jenis 

biaya antara lain:  

1. Inventory holding cost (biaya kepemilikan). Biaya kepemilikan 

mencerminkan risiko harga dan opportunity cost terhadap pemilikan suatu 

sekuritas. 

2. Order processing cost (biaya pesanan). Biaya pesanan merupakan biaya-

biaya yang dikeluarkan berhubungan dengan proses perdagangan suatu 

sekuritas, komunikasi pencatatan dan kliring transaksi. 

3. Adverse information cost (biaya informasi). Biaya informasi merupakan 

biaya yang terjadi jika dealer melakukan transaksi dengan investor yang 

memiliki informasi superior. 
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Ada beberapa faktor dapat mempengaruhi bid-ask spread antara lain 

volatilitas imbal hasil saham, ukuran perusahaan, dan harga saham perusahaan 

(Vera & Yogi, 2015). Hal ini didukung dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

yang menggunakan volume perdagangan, harga penutupan dan standar deviasi 

return sebagai proxy bid-ask spread (Ajina, Lakhal, & Sougné, 2015):  

1. Volume perdagangan (V), merupakan volume perdagangan saham yang 

diukur dengan nilai rupiah dari volume saham yang diperdagangkan 

selama satu periode. Volume perdagangan merupakan inverse proxy atas 

biaya penyimpanan (inventory holding cost), dan untuk itu keberadaanya 

adalah untuk memprediksi relasi negatif atas bid-ask spread. Semakin 

tinggi volume saham yang diperdagangkan maka semakin mudah market-

maker untuk merubah atau berpindah posisi (Indah, 2009).   

2. Price/Harga penutupan (P), merupakan harga pasar saham (quates) yang 

diukur dengan rata-rata bid-ask price pada hari perdagangan terakhir untuk 

satu tahun tertentu (Wasilah, 2005). Harga penutupan merupakan proxy 

atas biaya operasional tetap (order processing cost) market-maker dan 

sebagai holding risk. Secara teori dikatakan bahwa antara harga penutupan 

dan bid-ask spread memiliki relasi negatif. Hal ini disebabkan karena 

perusahaan yang memiliki harga saham yang lebih rendah memiliki 

spread yang lebih tinggi (Indah, 2009).  

3. Standar deviasi return saham (SdRet) dapat diukur dengan mengukur 

standar deviasi dari perubahan harga saham bulanan (Welker, 1995). 

Standar deviasi return saham (SdRet) merupakan proxy atas resiko 
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persediaan. Standar deviasi return saham dan bid-ask spread secara positif 

berelasi (Indah, 2009).  

Para pelaku pasar cenderung memberikan spread lebih tinggi ketika 

menghadapi risiko pasar yang tinggi, tercermin dalam volatilitas imbal hasil 

sahamnya. Perusahaan besar mampu mendistribusikan lebih banyak informasi dan 

memiliki analis yang lebih banyak sehingga akan meningkatkan ketersediaan 

informasi bagi para investor dan mengurangi bid-ask spread (Vera & Yogi, 2015). 

Akerlof mengilustrasikan bagaimana kualitas pasar terdegradasi dengan 

kehadiran informasi asimetri antara penjual dan pembeli, yang pada akhirnya 

hanya menyisakan “lemon”. Lemon merupakan istilah untuk mobil bekas 

berkualitas rendah yang dijual bersama-sama dengan mobil bekas lainnya pada 

pasar mobil bekas. Penjual memiliki informasi lebih banyak tentang kualitas 

mobil yang dijualnya, baik yang berkualitas rendah maupun berkualitas tinggi 

(orange). Masing-masing penjual berusaha menjual mobil bekas tersebut dalam 

rentang harga pasaran. Mengetahui kemungkinan terdapat mobil berkualitas 

rendah diantara mobil-mobil yang dijual di pasar tersebut, pembeli 

mengantisipasinya dengan menurunkan penawaran harga. Hal ini disebabkan 

karena pembeli tidak mampu mengetahui nilai kendaraan tersebut secara akurat. 

Dilain pihak penjual mobil berkualitas baik pun menahan diri untuk tidak menjual 

pada harga yang tidak sesuai. Keadaan ini mengakibatkan pasar mobil bekas tidak 

berfungsi dengan baik karena hanya menyisakan transaksi mobil bekas berkualitas 

rendah saja (Akerlof, 1970).  
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Asimetri informasi pada pasar modal antara lain terlihat dengan adanya 

biaya transaksi sehubungan dengan informasi yang diberikan. Suatu perusahaan 

yang akan menjual sahamnya di pasar modal perlu mengeluarkan biaya transaksi 

sehubungan dengan informasi yang disajikannya dalam prospektus, misalnya 

biaya audit dengan memilih auditor yang dapat diandalkan. Jika proses audit tidak 

dapat diandalkan, maka pihak insider  perusahaan memiliki informasi lebih 

banyak dari pihak luar (outsider). Hal ini memberikan tanda yang belum tentu 

benar (noisy signal) bahwa saham yang dijual terlalu mahal. Pasar akan 

memberikan reaksi dengan menurunkan harga sehingga perusahaan menjadi 

enggan untuk melepas saham ke publik (Siregar & Yanivi, 2003). Manajemen 

hanya akan mengungkapkan informasi secara sukarela jika manfaat yang 

diperoleh dari pengungkapan informasi tersebut lebih besar dari biayanya (Siti, 

2003). 

Faktor yang paling mendapatkan perhatian dari literatur mikrostruktur 

adalah efek dari asimetri informasi. Jika seorang investor memiliki informasi 

lebih baik daripada yang lain, orang yang menempatkan firm quotes (bid or ask) 

akan kalah melawan investor yang lebih superior. Investor yang cerdas (well 

informed investors) akan menjual pada posisi bid jika mereka telah memiliki 

informasi, untuk menjustifikasi penurunan harga. Mereka akan membeli pada 

posisi ask jika telah memperoleh informasi peningkatan harga (Stoll, 2003).  

Pada penelitian terhadap perusahaan dengan frekuensi pelaporan interim 

yang beragam ditemukan bahwa perusahaan dengan frekuensi pelaporan yang 

lebih tinggi (misalnya perusahaan menerbitkan laporan interim kuartal 
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dibandingkan dengan laporan tahunan), memiliki informasi asimetri dan biaya 

modal ekuitas yang lebih rendah (Verdi, 2012).  

 

2.1.4 Manajemen Laba 

Copeland mendefinisikan manajemen laba sebagai, “some ability to 

increase or decrease reported net income at will”  (Copeland, 1968). Manajemen 

laba mencakup usaha manajemen untuk memaksimumkan, atau meminimumkan 

laba termasuk perataan laba sesuai dengan keinginan manajemen (Wiwik, 2005). 

Secara umum ada beberapa definisi manajemen laba (Ghazali, Shafie, & Sanusi, 

2015), yaitu:  

1. Manajemen laba sebagai suatu intervensi dalam proses pelaporan 

keuangan eksternal dengan tujuan tertentu demi memperoleh keuntungan 

pribadi (Schipper, 1989).  

2. Manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan penilaian 

(judgement) dalam pelaporan keuangan dan dalam mendesain struktur 

transaksi untuk mengubah laporan keuangan, baik tujuannya menyesatkan 

beberapa stakeholder mengenai kinerja ekonomi perusahaan atau untuk 

mempengaruhi hasil kontraktual yang bergantung pada angka akuntansi 

yang dilaporkan (Healy & Wahlen, 1999).  

3. Manajemen laba sebagai penyimpangan laporan kinerja ekonomik 

perusahaan oleh orang dalam, baik demi menyesatkan beberapa 
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stakeholder atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual (Leuz, Nanda, & 

Wysocki, 2003).  

Ketimpangan insentif antara manajer dan pemegang saham merupakan 

salah satu penyebab manajer berperilaku oportunis melakukan manajemen laba 

dengan cara memanfaatkan fleksibilitas yang diatur oleh pernyataan akuntansi 

berlaku umum (Siregar & Yanivi, 2003). Motivasi yang mendasari manajer dalam 

memilih metode akuntansi ke dalam tiga perspektif, yaitu: 1) Pengontrakan efisien 

(efficient contracting), 2) Perilaku oportunistis (opportunistic behavior), dan 3) 

Perspektif informasi (informational perspectives) (Butar-Butar, 2014).  

Manajemen laba dalam perspektif efficient contracting dideskripsikan 

sebagai tindakan manajer dalam memilih metode akuntansi yang dapat 

meminimalkan kos keagenan di antara berbagai pihak yang ada dalam perusahaan 

untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Sementara itu, manajemen laba 

oportunistis adalah manajemen laba yang dilakukan dengan memilih metode 

akuntansi yang menaikkan laba agar bonus yang diterima manajer meningkat. 

Manajemen laba dalam perspektif informasi dideskripsikan sebagai tindakan 

manajemen dalam memilih metode akuntansi tertentu sebagai sarana untuk 

mengungkapkan ekspektasi manajer terhadap arus kas masa depan (Butar-Butar, 

2014). 

Berkembangnya manajemen laba dalam dasar akrual disebabkan oleh tiga 

hal: Pertama, akrual merupakan produk utama dari prinsip akuntansi yang 

diterima umum, dan manajemen laba lebih mudah terjadi pada laporan yang 
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berbasis akrual dibandingkan dengan laporan yang berbasis kas. Kedua, dengan 

mempelajari akrual akan mengurangi masalah yang timbul dalam mengukur 

dampak dari berbagai pilihan metode akuntansi terhadap laba. Ketiga, jika 

indikasi manajemen laba tidak dapat diamati dari akrual maka investor tidak akan 

dapat menjelaskan dampak dari manajemen laba pada penghasilan yang 

dilaporkan perusahaan (Siregar & Yanivi, 2003).  

Terdapat dua konsep akrual yaitu akrual pilihan dan akrual bukan pilihan. 

Akrual pilihan (discretionary accrual) adalah pengakuan akrual laba atau beban 

yang relatif bebas, tidak diatur dan merupakan pilihan kebijakan manajemen 

seperti: estimasi penyusutan dan provisi piutang tak tertagih yang melingkupi 

penawaran saham perdana, cadangan kerugian pinjaman bank, cadangan kerugian 

klaim asuransi dan cadangan penilaian pajak tangguhan (Belkaoui, 2007).  Akrual 

bukan pilihan (non-discretionary accrual) adalah pengakuan akrual laba yang 

wajar, yang tunduk pada suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Ada 6 motivasi yang dapat memicu manajer melakukan rekayasa laba. 

Keenam motivasi tersebut adalah keinginan untuk mendapatkan bonus, keinginan 

untuk memenuhi kontrak dengan pihak luar (misalnya kreditur), keinginan untuk 

meminimalkan risiko politik (political cost hypothesis), keinginan untuk 

meminimalkan pajak, pergantian CEO, dan keinginan untuk memaksimalkan nilai 

pasar saham perdana dalam initial public offerings atau IPO (Julianto & Lilis, 

2003).  
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Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa manajer cenderung 

melakukan manipulasi laba melalui manajemen laba dalam berbagai pola seperti 

taking a bath, income maximization, income minimization, dan income smoothing  

(Pratana & Mas'ud, 2003). Empat pola manajemen laba tersebut dijelaskan 

sebagai berikut (Fransiska, Carmel, & Wiwin, 2004): 

1. Taking a big bath, dilakukan ketika keadaan buruk yang tidak 

menguntungkan. Tidak bisa dihindari pada periode berjalan, dengan cara 

mengakui biaya-biaya pada periode-periode yang akan datang dan 

kerugian pada periode berjalan.  

2. Income minimization, dilakukan saat perusahaan memperoleh profitabilitas 

yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian secara politis. 

Kebijakan yang diambil bisa berupa pembebanan pengeluaran atas iklan, 

riset dan pengembangan yang cepat dan sebagainya. Cara ini mirip dengan 

taking a bath namun kurang ekstrim. 

3. Income maximization, yaitu memaksimalkan laba agar memperoleh bonus 

yang lebih besar. Demikian pula dengan perusahaan yang mendekati  

suatu pelanggaran kontrak utang jangka panjang, manajer perusahaan 

tersebut akan cenderung untuk memaksimalkan laba. 

4. Income smoothing, merupakan bentuk manajemen laba yang paling sering 

dilakukan dan paling populer. Lewat income smoothing, manajer 

menaikkan atau menurunkan laba untuk mengurangi fluktuasi laba yang 

dilaporkan sehingga perusahaan terlihat stabil dan tidak beresiko tinggi. 
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Motivasi terjadinya manajemen laba adalah untuk meraih program bonus, 

kontrak-kontrak lain, politik, pajak, perubahan CEO, IPO, dan untuk 

mengkomunikasikan informasi kepada investor (Erni, 2004).  

1. Meraih program bonus (bonus purposes) 

Demi meraih program bonus manajer perusahaan akan menggunakan 

prosedur akuntansi yang melaporkan pendapatan pada masa depan pada 

periode berjalan, dimana perubahan dari metode akuntansi tergantung 

adopsi terhadap bonus.  

2. Motivasi kontrak lainnya (other contractual motivations) 

Tujuan utama manajemen laba adalah untuk menjelaskan hipotesis 

liabilitas/ ekuitas pada teori positif, dimana pada perusahaan yang besar 

manajer perusahaan cenderung memilih prosedur akuntansi yang 

melaporkan pendapatan masa depan ke periode berjalan (Watts & 

Zimmerman, Positive Accounting Theory, 1986).  DeFond & Jiambalvo 

(1994) menemukan bahwa tahun sebelum pelanggaran kontrak, tingkat 

abnormal accrual bertambah secara signifikan (Erni, 2004). 

3. Motivasi politik (political motivations) 

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada 

perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang 

dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah 

menetapkan peraturan yang lebih ketat (Indah, 2009) 
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4. Motivasi perpajakan (taxation motivations) 

Akrual pilihan lebih besar ketika terdapat perubahan peraturan pajak. 

Manajer cenderung menggunakan metode pilihan dan penilaian untuk 

akrual demi mengurangi pajak yang harus dibayar (Erni, 2004). 

5. Perubahan Direktur (changes of CEO) 

Alasan keamanan karir adalah alasan manajemen melakukan perataan laba 

atau income smoothing (DeFond & Park, 1997).  

6. Initial Public Offering (IPO) 

Perusahaan cenderung melakukan manajemen laba pada saat menjelang 

go-public dengan maksud menaikkan harga saham perusahaan 

(Sulistyanto, 2008). 

7. Mengkomunikasikan informasi kepada investor mengenai kinerja 

perusahaan (Indah, 2009). 

Pengukuran manajemen laba diukur melalui perhitungan discretionary 

accruals (DACC) . DACC mula-mula dihitung dengan cara mencari selisih antara 

total accruals (TACC) dan non-discretionary accruals (NDACC). Selanjutnya 

dalam menghitung DACC digunakan metode Modified Jones Model yang 

mendeteksi manajemen laba lebih baik dibandingkan dengan model-model 

lainnya sejalan dengan hasil penelitian Kothari, Leone & Wasley (2004). Model 

perhitungannya sebagai berikut (Indah, 2009): 
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Dari persamaan regresi diatas, NDACC dapat dihitung dengan memasukkan 

kembali koefien-koefisien.  
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Keterangan:  

       : Total accruals perusahaan i pada periode t  

       : Earnings Before Extraordinary Item perusahaan i pada periode t 

      : Operating Cash Flows perusahaan i pada periode t  

        : Total aktiva perusahaan i pada periode t  

      : Revenue perusahaan i pada periode t  

      : Receivable perusahaan i pada periode t  

      : Nilai aktiva tetap (gross) perusahaan i pada periode t  

 

Manajemen laba yang diprediksikan dipengaruhi oleh variabel independen yaitu 

asimetri informasi. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

                               

Praktik perataan laba yang diukur dari besaran discretionary accrual dapat 

muncul dikarenakan kondisi keuangan perusahaan dan kondisi lainnya lainnya, 

sebagai contoh : 

1. Tingkat hutang (DER).  

Perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi cenderung akan 

melakukan manajemen laba karena terkait dengan tingkat likuiditas dan 

kemampuan ekonomi perusahaan. Semakin tinggi tingkat hutang yang 

dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat manajemen laba 
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yang dilakukan (Indah, 2009). Hal ini senada dengan hasil penelitian yang 

mengungkapkan bahwa debt to equity ratio (DER), yang diukur dari rasio 

total hutang terhadap total aktiva, berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap manajemen laba (Sarumpaet, 2008). 

2. Ukuran Perusahaan (SIZE)  

Ukuran perusahaan sering kali dikaitkan sebagai variable perataan laba. 

Political cost yang tinggi pada perusahaan besar memicu adanya 

kecenderungan yang lebih tinggi pula untuk melakukan praktik perataan 

laba. Ukuran Perusahaan diukur dari natural logaritma nilai pasar ekuitas 

perusahaan pada akhir tahun, yaitu dengan mengalikan jumlah saham yang 

beredar pada akhir tahun dengan harga saham. Penelitian menunjukan 

bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen 

laba (Sarumpaet, 2008). Artinya ukuran perusahaan yang kecil diprediksi 

melakukan manajemen laba lebih tinggi daripada perusahaan besar (Jao & 

Pagalung, 2011). Bersebrangan itu penelitian (Juniarti & Corolina, 2005) 

berkesimpulan tidak terdapat pengaruh nyata ukuran perusahaan terhadap 

perataan laba pada perusahaan go public di Bursa Efek Jakarta. 

 

2.1.5 Biaya Modal Ekuitas 

Manajer meningkatkan nilai perusahaan dengan berusaha memberikan 

pengembalian maksimal bagi pemegang saham, dengan cara berinvestasi pada 

proyek yang memberikan hasil lebih tinggi apabila dibandingkan dengan biaya 

modal yang telah diinvestasikan kedalam proyek tersebut. Biaya ekuitas penting 
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karena membentuk dasar perbandingan dalam mengevaluasi peluang investasi. 

Oleh karena itu, sangat beralasan perusahaan mengelola biaya ekuitas mereka 

pada tingkat yang wajar karena jika terlalu tinggi, perusahaan akan melepaskan 

banyak investasi potensial (Beneda, 2003).  

Biaya modal terbagi dua, yaitu biaya utang (cost of debt) dan biaya modal 

ekuitas (cost of equity capital). Biaya modal diperoleh melalui utang, saham 

preferen dan ekuitas biasa. Utang diperoleh dengan cara menerbitkan obligasi atau 

meminjam uang dari suatu lembaga keuangan, seperti bank. Perusahaan juga 

dapat melakukan pendanaan dengan saham preferen. Sementara ekuitas biasa 

dihimpun melalui dua cara yaitu penerbitan saham biasa baru, dan dengan 

menahan laba (yaitu dengan tidak membayarkan seluruh laba sebagai deviden) 

(Brigham & Houston, 2011).  

Biaya modal ekuitas adalah tingkat pengembalian yang sebuah perusahaan 

bayarkan pada pemegang saham yang telah menanamkan modalnya. Biaya modal 

ekuitas adalah tingkat pengembalian dari saham biasa perusahaan dalam pasar 

modal. Biaya modal ekuitas juga disebut sebagai equity’s holder expected return 

karena nilai dari pengembalian itulah yang menjadi ekspektasi pemegang saham 

yang ditemukan dalam pasar modal (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2002). Biaya 

modal ekuitas dipengaruhi oleh tingkat pengungkapan, resiko (BETA), dan nilai 

pasar ekuitas (Botosan, 1997). Semakin tinggi tingkat manajemen laba 

menunjukkan semakin tinggi risiko imbal hasil saham dan konsekuensinya 

investor akan menaikkan rate biaya modal ekuitas (Wiwik, 2005). Bersebrangan 

dengan pernyataan tersebut,  (McInnis, 2010) menunjukkan bahwa dalam 
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penelitiannya di Amerika Serikat, tidak menemukan hubungan antara perataan 

laba (earnings smothness) dan rata-rata tingkat pengembalian saham (average 

stock returns) selama 30 tahun terakhir. 

Laporan keuangan sendiri menjadi sinyal untuk mengkomunikasikan 

informasi yang dimiliki manajemen perusahaan. Laporan yang memiliki tingkat 

pengungkapan yang tidak memadai akan dipandang lebih beresiko. Apabila 

investor menilai perusahaan beresiko tinggi berdasarkan laporan keuangan yang 

dihasilkan, maka return yang diharapkan oleh investor akan meningkat, sehingga 

mempengaruhi biaya modal ekuitas yang harus dikeluarkan perusahaan. Studi 

yang dilakukan oleh Miller & Rock berpendapat bahwa dalam kondisi informasi 

yang asimetris, investor sulit untuk membedakan secara objektif antara 

perusahaan baik dan kurang baik (Miller & Rock, 1985). Hal ini disebabkan 

karena manajer cenderung mengabarkan berita yang baik saja sementara 

mengurangi kandungan berita yang merugikan perusahaan (Jaja, 2012).  

(Spence, 1973) mengembangkan signaling theory untuk menjelaskan 

masalah-masalah kesenjangan informasi di pasar tenaga kerja. Di kemudian hari, 

teori pensinyalan juga digunakan untuk mengurangi kesenjangan informasi pada 

pasar barang-barang konsumen dan pasar saham. Fokus utama teori pensinyalan 

adalah pada tindakan-tindakan pihak internal yang secara sengaja 

mengomunikasikan informasi yang tidak bisa diamati secara langsung oleh pihak 

luar (Butar-Butar, 2014). Fleksibilitas yang dimiliki oleh manajer dalam memilih 

kebijakan akuntansi memungkinkan manajer untuk memberikan sinyal ke pasar 

tentang kualitas perusahaan (Wahlen, 1994). 
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Peningkatan dividen merupakan sebuah sinyal positif tentang 

pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, karena meningkatnya dividen 

diartikan sebagai adanya keuntungan yang akan diperoleh di masa yang akan 

datang sebagai hasil yang diperoleh dari keputusan investasi yang diambil 

perusahan dengan NPV positif (Tendi, 2004). Perusahaan dengan prospek yang 

sangat cerah lebih memilih untuk tidak melakukan pendanaan melalui penawaran 

saham baru, sementara perusahaan dengan prospek yang buruk menyukai 

pendanaan dengan ekuitas luar. Secara garis besar pengumuman penawaran 

saham biasanya dianggap suatu sinyal (signaling) bahwa prospek perusahaan 

kurang cerah menurut penilaian manajemennya, maka yang lebih sering terjadi 

harga sahamnya akan mengalami penurunan (Brigham & Houston, 2011).  

Pengukuran biaya modal saham biasa (biaya modal ekuitas), dipengaruhi 

oleh model penilaian perusahaan yang digunakan. Ada beberapa model penilaian 

perusahaan, antara lain (Indah, 2009): 

1. Gordon Model atau model penilaian pertumbuhan konstan (constant 

growth valuation model). Dasar pemikiran yang digunakan adalah bahwa 

nilai saham sama dengan nilai tunai (present value) dari semua deviden 

yang akan diterima di masa yang akan datang (diasumsikan pada tingkat 

pertumbuhan konstan) dalam waktu yang tidak terbatas  

2. Capital Asset Pricing Model (CAPM). Berdasarkan model CAPM, biaya 

modal ekuitas saham biasa adalah tingkat return yang diharapkan oleh 

investor sebagai kompensasi atas risiko yang tidak dapat dideversifikasi 

yang diukur dengan beta.  
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3. Model Ohlson, digunakan untuk mengestimasi nilai perusahaan dengan 

mendasarkan pada nilai buku ekuitas ditambah dengan nilai tunai dari laba 

abnormal. 

Selain model diatas, menurut Farag (2007) terdapat beberapa alternatif 

dalam mengukur biaya modal ekuitas yaitu sebagai berikut (Indah, 2009): 

1. Model Easton 

Easton menggunakan pendekatan price earning growth (PEG) ratio 

berdasarkan model laba dan pertumbuhan laba. Pendekatan ini sejalan 

dengan analisis pervasive forecasts atas laba dan pertumbuhan laba. 

Secara spesifik dirumuskan (Easton, 2004): 

               √               

Dimana:  

     : analisis estimasi laba satu tahun ke depan  

     : analisis estimasi laba dua tahun ke depan  

   : harga saham di akhir tahun fiskal 

 

 

Untuk mengestimasi laba per lembar saham pada periode t+1 adalah 

dengan menggunakan metode moving average. Menurut (Jones, 2007) 

metode moving average dapat digunakan untuk meramalkan EPS.  

 

Model regresi digunakan adalah: 
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2. Gode & Mohanram (2003) 

Model ini mengunakan analyst forecast dari satu, dan dua tahun kedepan 

earnings per share. Deviden per lembar saham dan tingkat pertumbuhan 

ditetapkan sama dengan bunga risk free kurang dari tiga persen. 

3. Gebhardt, Lee & Swaminathan (2001) 

Model ini menggunakan nilai buku per lembar saham dan memprediksi 

laba per lembar saham hingga tiga tahun ke depan untuk menghubungkan 

residual income yang diharapkan untuk periode tiga tahun. 

4. Claus & Thomas (2001) 

Model ini menggunakan nilai buku per lembar saham untuk memprediksi 

earnings per share saham hingga lima tahun ke depan untuk memperoleh 

residual income series yang diharapkan hingga lima tahun ke depan. 

 

2.2 Tinjauan Penelitian Sebelumnya   

 Penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya 

yang menjadi referensi penulis. Hasil penelitian ini pada akhirnya dapat 

memperkuat atau melemahkan hasil penelitian sebelumnya. Perbedaan antara 

penelitian dengan penelitian sebelumnya terbatas pada rentang waktu penelitian, 

sampel, variabel kontrol dan metode perhitungan yang digunakan dalam 

menghitung manajemen laba serta biaya modal ekuitas. 

 Berbagai penelitian telah dilakukan berkaitan dengan asimetri informasi, 

seperti pada penelitian Agus Purwanto yang meneliti perusahaan manufaktur 

terdaftar tahun 2005-2007 (Agus, 2012), Ira Novianty meneliti perusahaan 
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manufaktur tahun 2004-2006 (Ira, 2009). Indah Fitriani menggunakan sampel 

purposif pada 34 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada tahun 2003-2007 

(Indah, 2009). Tetty L Sarumpaet meneliti perusahaan manufaktur tahun 2003-

2005 (Sarumpaet, 2008), dan Tarjo meneliti 102 perusahaan yang terdaftar pada 

BEJ selama rentang 2004-2005 (Tarjo, 2008). Tabel 2.1 – Penelitian Sebelumnya, 

menggambarkan berbagai penelitian berkaitan dengan asimetri informasi, 

manajemen laba dan biaya modal ekuitas. 

Tabel 2.1 – Penelitian Sebelumnya 

No. Peneliti Judul Hasil Analisis Persamaan Perbedaan 

1 (Lin, Chen, 

& Tsai, 

2016) 

The 

Relationship 

Among 

Information 

Asymmetry, 

Dividend 

Policy and 

Ownership 

Structure 

 Firms with higher 

information asymmetry 

are less likely to pay 

dividends. 

 State-controlled firms with 

higher information 

asymmetry would pay 

higher dividends 

compared to non-state-

controlled firms 

 The split share structure 

reform enhanced 

information transparency, 

leading to a positive 

moderating effect on the 

relation between 

information asymmetry 

and dividend policy. 

Y1 = 

Asymmetry 

Information 

 

X1 = Dividend 

Payout 

X2 = Size 

X3 = Growth 

X4 = Profit 

Margin 

X5 = 

Corporate 

Risk 

Y3 = 

Ownership 

Structure 

Y4 = Split 

share 

structure 

reform 

 

2  (Ajina, 

Lakhal, & 

Sougné, 

2015) 

Institutional 

Investors, 

Information 

Asymmetry 

and 

Stock 

Market 

Liquidity in 

France. 

 Proportion of institutional 

investors has a positive 

and significant effect on 

stock-market liquidity 

 No significant relation 

with the adverse selection 

component of information 

asymmetry. 

 Institutional investors 

perform high levels of 

transactions among their 

portfolios, which 

favorably affects market 

liquidity 

 Pension funds improve 

Y1 = Bid-ask 

price 

Y2 = Trade 

price 

Y3 = illiquidity 

ratio 

Y4 = Bid-ask 

spread 

adverse 

selection 

component 

 

 

X1 = 

institutional 

investors 

X2 = pension 

funds 

X3 = banks 

and 

insurances 

Control 

Variable: 

X4 = Volume 

X2 = standard 

deviation of 

equity returns 

X3 = closing 
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stock liquidity  

 Institutional investor role 

in defining the level of 

liquidity of assets on the 

French market 

prices  

X4 = year-end 

market 

capitalization 

3 (Zaini, 

Norman, & 

Mohamat, 

2012) 

Firm size, 

Disclosure 

and Cost of 

Equity 

Capital 

 The result shows that 

there is a significant 

negative relationship 

between disclosure and 

cost of equity capital for 

large firms and not 

significant for small firms.  

 The managers of firms 

could strategize the firm’s 

disclosure policy by taking 

into consideration that the 

benefit of disclosure in 

reducing the cost of equity 

may depend on the size of 

the firms. 

Y1 = Cost of 

Equity 

M = SIZE 

 

X1 = 

Disclosures 

X2 = (Beta, 

Book to 

Market Value, 

Leverage) 

 

4 (Agus, 

2012) 

Pengaruh 

Manajemen 

Laba, 

Asymmetry 

Information 

dan 

Pengungkap

an Sukarela 

Terhadap 

Biaya Modal 

 Tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara luas 

ungkapan sukarela dalam 

laporan tahunan 

perusahaan terhadap cost 

of equity capital 

perusahaan 

 Asimetri informasi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap cost of 

equity capital 

 Tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara 

manajemen laba terhadap 

cost of equity capital 

perusahaan. 

X2 = 

asymmetry 

information 

X3 = 

Manajemen 

Laba 

X4 = SIZE 

Y1 = Biaya 

Modal Ekutas 

 

X1 = Indeks 

Pengungkapan 

Sukarela 

 

5 (Ira, 2009) Pengaruh 

Asimetri 

Informasi 

Terhadap 

Praktik 

Manajemen 

Laba dan 

Implikasinya 

Terhadap 

Biaya Modal 

Ekuitas 

 

 Asimetri informasi 

mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap manajemen laba 

 Manajemen laba 

mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap biaya modal 

ekuitas 

X1 = Quates 

X2 = Volume 

Penjualan 

X3 = 

Volatilitas 

Return 

X4 = (Size, 

MBVE) 

Y1 = 

Manajemen 

Laba 

Y2 = Biaya 

Modal Ekutas 

 

6 (Indah, 

2009) 

Pengaruh 

Asimetri 

Informasi 

Terhadap 

Manajemen 

 Asimetri informasi 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba 

 Manajemen laba 

berpengaruh terhadap 

X1 = Quates 

X2 = Volume 

Perdagangan 

X3 = Standar 

Deviasi 
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Laba Dan 

Implikasinya 

Terhadap 

Biaya Modal 

Ekuitas 

biaya modal ekuitas Return 

X4 = (Size, 

Insider 

Holding, DER, 

Growth) 

Y1 = 

Manajemen 

Laba 

Y2 = Biaya 

Modal Ekuitas 

7 (Sarumpae

t, 2008) 

Pengaruh 

Asimetri 

Informasi 

Terhadap 

Praktik 

Manajemen 

Laba Dan 

Implikasinya 

Terhadap 

Perubahan 

Harga 

Saham 

 Asimetri informasi 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba 

 Manajemen laba 

berpengaruh terhadap 

harga saham 

X1 = Quates 

X2 = Volume 

Perdagangan 

X3 = 

Volatilitas 

Return 

X4 = Size  

X5 = MBVE  

X6 = 

Pertumbuhan 

Penjualan 

X7 = DER 

Y1 = 

Manajemen 

Laba 

Y2 = 

Perubahan 

Harga Saham 

(HS) 

8 (Tarjo, 

2008) 

Pengaruh 

Konsentrasi 

Kepemilikan 

Institusional 

dan 

Leverage 

terhadap 

Manajemen 

Laba, Nilai 

Pemegang 

Saham serta 

Cost of 

Equity 

Capital 

 Earnings management 

was negatively affected by 

institutional ownerships 

concentration and 

positively affected by 

leverage 

 Shareholders value was 

negatively affected by 

leverage 

 Cost of equity capital was 

positively affected by 

institutional ownerships 

concentration, earnings 

management, and 

shareholders value 

Y1 = 

Manajemen 

Laba 

Y3 = Biaya 

Modal Ekuitas 

 

 

X1 = 

Konsentrasi 

kepemilikan 

Institusional 

X2 = Leverage 

Y2 = Nilai 

Pemegang 

Saham 

 

  

2.3 Kerangka Pemikiran 

Laporan keuangan merupakan salah satu komponen informasi yang wajib 

disampaikan Direksi dalam RUPS. Laporan keuangan disusun berdasarkan 

standar akuntansi keuangan diharapkan memberikan informasi yang bermanfaat 

bagi para penggunanya dalam membuat keputusan ekonomik. Bagi stakeholder, 
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kualitas informasi yang terdapat didalam laporan keuangan akan sangat 

berpengaruh dalam mengambil keputusan. Untuk itu setiap informasi yang 

disusun harus memenuhi karakteristik kualitatif penyajian dan pelaporan 

keuangan.  

Ketika perusahaan semakin berkembang seiring bertambahnya komposisi 

pemegang saham dan diversifikasi usaha, pengendalian yang tadinya dimiliki 

pemilik perusahaan akan diserahkan kepada manajer. Manajer bertindak atas 

mandat pemegang saham untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang akan 

menambah nilai perusahaan. Hubungan antara pemegang saham dan manajer yang 

disebut sebagai hubungan keagenan (agency relationship), timbul pada saat 

pemegang saham (principal) mulai mempekerjakan manajer sebagai agent. 

Hubungan yang semestinya saling menguntungkan seringkali menyimpang dari 

tujuannya dan menimbulkan potensi konflik antara satu dan lain pihak, yang 

disebut sebagai dilema keagenan (agency problem). Misalnya ketika pemegang 

saham menginginkan untuk menanamkan investasi pada suatu proyek dengan 

tingkat resiko yang relatif tinggi demi meningkatkan harga saham, manajer dapat 

saja menolak proyek tersebut; karena apabila mengalami kegagalan manajer 

segera akan kehilangan pekerjaannya. Tindakan manajer tersebut mengakibatkan 

pemegang saham kehilangan kesempatan berharga, dalam hal ini merupakan 

biaya keagenan (agency cost) yang timbul karena konflik kepentingan antara 

pemegang saham dan manajer (Ross, Westerfield, & Jaffe, Corporate Finance, 

Sixth Edition, 2008). 
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2.3.1 Asimetri Informasi dan Manajemen Laba 

Pada dasarnya definisi operasional dari manajemen laba (earnings 

management) adalah potensi penggunaan manajemen akrual dengan tujuan 

memperoleh keuntungan pribadi (Belkaoui, 2007). Manajemen laba berakhir dan 

dapat bertahan karena informasi asimetris, suatu kondisi yang disebabkan oleh 

informasi yang diketahui manajemen namun tidak ingin untuk mereka ungkapkan.  

 Pemisahan fungsi antara pemilik perusahaan dan manajer selaku pengurus 

perusahaan, mengakibatkan manajer secara strategis memiliki sebagian besar arus 

informasi. Dominasi informasi yang hanya dimiliki manajer menimbulkan kondisi 

informasi yang tidak simetris, ketika beberapa konsikuensi tertentu hanya 

diketahui oleh satu pihak tanpa diketahui pihak lain yang membutuhkan informasi 

tersebut. Manajer dapat saja berperilaku oportunistik dengan tidak menyampaikan 

informasi, atau dengan memanfaatkan informasi tertentu untuk menambah 

keuntungan pribadi. Tindakan ini merugikan principal karena selain melanggar 

kontrak, stakeholder tidak menerima informasi akurat sehingga menyesatkan 

pengambilan keputusan. Kissan Joseph dan Babajide Wintoki dalam berbagai 

penelitian telah mendokumentasikan insider trading sebagai usaha memperoleh 

keuntungan dari perdagangan saham perusahaan mereka atas keunggulan 

informasi (Kissan & Babajide, 2012).  
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Gambar 2.1 - Kerangka Konseptual Hubungan Antar Variabel  

 

  

 

 Manajer yang bekerja pada perusahaan dengan program bonus tertentu 

cenderung memanipulasi akrual pilihan untuk menaikkan, menurunkan atau 

meratakan laba. Ghazali, Shafie & Sanusi meneliti perusahaan terdaftar di 

Malaysia selama tahun 2010-2012 secara empiris menunjukkan bahwa manajer 

perusahaan akan menggunakan manajemen laba ketika perusahaan sehat secara 

finansial dan keuntungan perusahaan tinggi (Ghazali, Shafie, & Sanusi, 2015). 

Praktik manajemen laba ini akan mengakibatkan kualitas laba yang dilaporkan 

menjadi rendah (Siswardika & Siregar, 2009). Pada perusahaan yang memiliki 

kualitas akrual rendah maka rasio biaya bunga atas hutang lebih tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kualitas akrual yang lebih baik 

(Indah, 2009).  

Lebih lanjut, kualitas laporan keuangan yang rendah tentu saja akan 

merugikan perusahaan. Salah satunya karena biaya modal yang dikeluarkan 

perusahaan tinggi. Hal ini disebabkan karena pemilik perusahaan atau calon 

investor harus mensubsitusi resiko atas kualitas laporan keuangan perusahaan 

tersebut untuk memperoleh tingkat pengembalian sepadan. Pengungkapan 

sukarela oleh manajer adalah alat strategis untuk meredam asimetri informasi dan 

Asimetri Informasi 
 Volume perdagangan 

 Harga penutupan 

 STDEV return 

 Variabel Kontrol: 

- SIZE 

- DER 

 
 

Manajemen 

Laba 

 

Biaya Modal 

Ekuitas 
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mengurangi biaya agen, yang berimplikasi terhadap rendahnya biaya ekuitas 

(Khlif, Samaha, & Azzam, 2015).  

Untuk mendeteksi ada tidaknya manajamen laba, Wiwik Utami 

menyebutkan bahwa pengukuran atas akrual adalah hal yang sangat penting untuk 

diperhatikan. Total akrual adalah selisih antara laba dan arus kas yang berasal dari 

aktivitas operasi. Total akrual dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: (1) 

bagian akrual yang memang sewajarnya ada dalam proses penyusunan laporan 

keuangan, disebut normal accruals atau non-discretionary accruals, dan (2) 

bagian akrual yang merupakan manipulasi data akuntansi yang disebut dengan 

abnormal accruals atau discretionary accruals (Wiwik, 2005).  

 

2.3.2 Manajemen Laba dan Biaya Modal Ekuitas 

Semakin tinggi tingkat manajemen laba menunjukkan semakin tinggi 

risiko imbal hasil saham dan konsekuensinya investor akan menaikkan rate biaya 

modal ekuitas. Manipulasi akun dilakukan semata-mata didasarkan pada 

keinginan manajemen untuk mempengaruhi persepsi investor atas resiko 

perusahaan (Wiwik, 2005).  

Manajer mungkin saja percaya atau tidak percaya atas efisiensi pasar 

sepenuhnya. Jika Manajer menganggap pasar tidak efisien, maka mereka mulai 

memanipulasi angka. Tujuannya antara lain adalah untuk mengurangi biaya 

ekuitas, memuaskan permintaan shareholder, menambah remunerasi, untuk 

mengurangi resiko keseluruhan dari perusahaan, atau demi menghindari 
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pelanggaran atas perjanjian hutang, serta menghindari memikul biaya politik 

(Vladu & Cuzdriorean, 2014). 

Seiring pernyataan diatas terdapat bukti empiris bahwa perusahaan dengan 

kualitas akrual buruk akan memiliki biaya modal yang lebih tinggi. Kualitas 

akrual dapat dijadikan pendekatan untuk mengukur risiko informasi yang terdapat 

pada perusahaan. Besarnya risiko informasi akan berpengaruh terhadap biaya 

modal. Semakin tinggi risiko, maka akan semakin tinggi pula return yang 

didapatkan investor. Return yang diberikan oleh perusahaan kepada investor 

merupakan biaya modal perusahan (Irine & Siregar, 2014).  

Dechow meneliti penyebab dan konsekwensi dari tindakan manipulasi 

laba, di mana salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana dampak 

manipulasi laba terhadap biaya modal. Motif manajemen melakukan manipulasi 

laba adalah untuk memperoleh pendanaan eksternal dengan biaya murah. Proksi 

yang digunakan untuk mengukur biaya modal adalah (1) harga saham, (2) bid-ask 

spread, dan (3) number of analyst following. Dari hasil analisis komparatif antara 

perusahaan yang mendapat sangsi dari SEC karena dugaan manipulasi laba dan 

perusahaan lain yang tidak bermasalah (sampel kontrol) diperoleh kesimpulan 

bahwa, biaya modal perusahaan yang terkena sangsi SEC lebih tinggi secara 

signifikan dibandingkan dengan sampel kontrol (Wiwik, 2005).  
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Gambar 2.2 – Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian ini mengadopsi suatu skema sistematis yang akan menjadi 

model dalam  Gambar 2.2 – Skema Kerangka Penelitian, dimana dalam penelitian 

ini proxy yang digunakan untuk asimetri informasi adalah volume penjualan dan 

harga penutupan, serta variabel kontrol (Ira, 2009). Manajemen laba akan dihitung 

menggunakan modifed jones model dan biaya modal ekuitas dengan pendekatan 

price earning growth (PEG). Rumus untuk menghitung laba model Jones 

dianggap lebih tepat bila digunakan untuk perusahaan manufaktur (Viona, 2012). 
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2.4 Hipotesis Penelitian  

 Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pemikiran di atas, selanjutnya 

dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Asimetri informasi berpengaruh terhadap manajemen laba secara parsial. 

2. Manajemen laba berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas. 


