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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Landasan Teori 
2.1.1 Teori Keagenan 

Eksposisi teoretis secara mendetail dari teori keagenan pertama kali 

dinyatakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Menurut Jensen dan Meckling 

(1976) teori keagenan merupakan : 

“We define an agency relationship as a contract under which one or more 
persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform 
some service on their behalf which involves delegating some decision 
making authority to the agent.” 
 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa hubungan keagenan didefinisikan 

sebagai suatu kontrak antara manajer (agent) dan pemilik (principal) dimana 

pemilik (principal) mendelegasikan sebagian kewenangan kepada manajer (agent) 

untuk melaksanakan kegiatan perusahaan dan kewenangan untuk mengambil 

keputusan. Hal tersebut mengakibatkan manajer lebih banyak memiliki informasi 

dibandingkan pemilik. 

Teori Keagenan (agency theory) merupakan basis teori yang mendasari 

praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori agensi ini mengeksplorasi 

bagaimana kontrak dan insentif dapat ditulis untuk memotivasi individu-individu 

untuk mencapai keselarasan tujuan. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya 

hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (principal) yaitu investor 

dengan pihak yang menerima wewenang (agent) yaitu manajer, dalam bentuk 

kontrak kerja sama yang disebut dengan nexus of contract (Rahmawati, dkk. 2006). 
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Widyaningdyah (2001) menyatakan bahwa konsep agency theory adalah 

hubungan atau kontrak yang terjadi antara principal dan agent. Principal 

mempekerjakan agent untuk melakukan tugas untuk kepentingan 

principal,termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari principal 

kepada agent. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham 

bertindak sebagai principal,dan CEO (Chief Executive Officer) sebagai agent 

mereka. Pemegang saham mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan 

kepentingan principal. Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing 

individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga 

menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Pihak principal 

termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan 

profitabilitas perusahaannya yang selalu meningkat. 

Menurut Ujiyantho dan Pramuka (2007) menggunakan tiga asumsi sifat 

manusia yaitu: 

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), 

2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa 

mendatang (bounded rationality), 

3. Manusia selalu menghindar risiko (risk averse). 

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut, manajer sebagai manusia akan 

bertindak opportunistic, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya. 

Scott (2000) menyatakan bahwa perusahaan mempunyai banyak kontrak, 

misalnya kontrak kerja antara perusahaan dengan para manajernya dan kontrak 

pinjaman antara perusahaan dengan kreditornya. Kontrak kerja yang dimaksud 



9 

 

 

 

adalah kontrak kerja antara pemilik modal dengan manajer perusahaan. Dimana 

antara agent dan principal ingin memaksimumkan utility masing-masing dengan 

informasi yang dimiliki. 

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. 

Terdapat tiga masalah utama dalam hubungan agensi, yaitu: 

1. Kontrol pemegang saham terhadap manajer 

2. Biaya yang menyertai hubungan agensi 

3. Menghindari dan meminimalisasi biaya agensi 

Teori agensi mengasumsikan bahwa masing-masing individu semata-mata 

termotivasi oleh kepentingan sendiri sehingga menimbukan konflik kepentingan 

antara agent dan principal. Pemegang saham sebagai principal diasumsikan hanya 

tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam 

perusahaan sedangkan para agent diasumsikan menerima kepuasan berupa 

kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. 

Dengan adanya perbedaan kepentingan ekonomis tersebut, maka antara principal 

dan agent berusaha untuk memperbesar keuntungan mereka sendiri.  
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Principal menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan 

secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi 

deviden dari tiap saham yang dimiliki. Agent menginginkan kepentingannya 

diakomodir dengan pemberian kompensasi yang memadai dan sebesar-besarnya 

atas kinerjanya. Principal menilai prestasi agent berdasarkan kemampuannya 

memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian deviden. Makin tinggi laba, 

harga saham akan besar dan tentu saja pembagian deviden pun akan besar sehingga 

agent telah melakukan kinerja dengan baik. 

Salno dan Baridwan (2000) menyatakan bahwa penjelasan tentang konsep 

manajemen laba tidak terlepas dari teori keagenan (agency theory). Teori keagenan 

menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan 

antara manajemen (agent) dan pemilik (principal) yang timbul ketika setiap pihak 

berusaha untuk mencapai dan mempertahankan tingkat kemakmuran yang 

dikehendakinya. Adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik 

tersebut dapat dipengaruhi kebijakan yang diputuskan manajemen. 

Agent termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi 

dan 

psikologisnya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun 

kontrak kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat terutama karena 

principal tidak dapat memonitor aktivitas CEO sehari-hari untuk memastikan 

bahwa CEO bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham. Principal tidak 

memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent. Agent mempunyai lebih 

banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang 
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mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh principal 

dan agent (Nasution dan Setiawan, 2007). 

Ketidakseimbangan informasi inilah yang disebut dengan asimetri 

informasi. Adanya asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk 

memaksimalkan dirinya sendiri, mengakibatkan agent memanfaatkan adanya 

asimetri informasi yang dimilikinya untuk menyembunyikan beberapa informasi 

yang tidak diketahui principal. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang 

terjadi antara principal dan agent mendorong agent untuk menyajikan informasi 

yang tidak sebenarnya kepada principal, terutama jika informasi tersebut berkaitan 

dengan pengukuran kinerja agent. Hal ini memacu agent untuk memikirkan 

bagaimana angka akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk 

memaksimalkan kepentingannya.  

 

2.1.2 Laporan Keuangan  

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan  

Laporan keuangan merupakan laporan yang berisi tentang informasi 

keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Laporan keuangan dapat dijadikan 

sebagai gambaran umum kinerja perusahaan. Dalam PSAK No 1 (revisi 2009) 

menyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian dari posisi keuangan 

dan kinerja suatu entitas. 

Menurut Kieso et al. (2011), laporan keuangan merupakan laporan yang berisi 

informasi keuangan perusahaan yang digunakan untuk membantu pengguna dalam 

proses pengembilan keputusan. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang 
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dikuantitfikasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan yang sering disajikan 

menurut PSAK No 1 (revisi 2009) adalah 1). Laporan posisi keuangan pada akhir 

periode, 2). Laporan laba/rugi komprehensif, 3). Laporan perubahan ekuitas, 4). 

Laporan arus kas, 5). Catatan atas laporan keuangan, dan 6). Laporan keuangan 

pada awal periode.  

 Jika kita bandingkan persyaratan menurut PSAK No.1 (revisi 1998) dengan 

PSAK No.1 (revisi 2009), kita dapat melihat adanya perbedaan untuk persyaratan 

laporan laba rugi. Dimana menurut PSAK No.1 (revisi 2009), entitas harus 

menyajikan laporan laba rugi komprehensif. 

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan  

Dalam PSAK No. 1 (revisi 2009) disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan 

adalah : 

1. Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus 

kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan 

keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.  

2. Laporan keuangan juga menunjukan hasil pertanggungjawaban manajemen 

atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.  

Dalam SFAC No.1 menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah : 

a) Pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor 

dan kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi, 

kredit dan yang serupa secara rasional. Informasi tersebut harus bersifat 
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comprehensive bagi mereka yang memiliki pemahaman yang rasional 

tentang kegiatan bisnis dan ekonomi dan memiliki kemauan untuk 

memelajari informasi dengan cara yang rasional. 

b) Pelaporan keuangan memberikan informasi untuk membantu investor, 

kreditor dan pemakai lainnya tentang penerimaan kas bersih yang berkaitan 

dengan perusahaan. 

c) Pelaporan keuangan memberikan informasi tentang sumber-sumber 

ekonomi  suatu perusahaan dan klaim terhadap sumber-sumber tersebut.  

d) Pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang hasil usaha (performa 

keuangan) selama satu periode. 

e) Pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang bagaimana perusahaan 

memperoleh dan membelanjakan kas, pinjaman dan pengembaliannya, 

transaksi modal, deviden dan equity lainnya dan faktor yang mempengaruhi 

solvency dan likuiditas perusahaan. 

f) Pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang bagaimana manajemen 

mempertanggung-jawabkan kepada pemilik atas pemakaian sumber 

ekonomi yang dipercayakan kepadanya. 

g) Pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajer 

dan direktur sesuai kepentingan pemilik. 

Dalam mencapai tujuan tersebut laporan keuangan menyajikan informasi 

mengenai entitas yang meliputi asset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban 
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termasuk keuntungan dan kerugian yang dialami oleh perusahaan, kontribusi dan  

distribusi dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas. Penyampaian 

informasi ini melalui laporan keuangan perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

pihak-pihak eksternal maupun internal yang kurang memiliki wewenang untuk 

memperoleh informasi yang mereka butuhkan dari sumber langsung perusahaan.   

2.1.2.3 Karakteristik Laporan Keuangan 

Laporan keuangan memiliki karakteristik kualitatif yang membuat sebuah 

informasi dalam laporan keuangan dapat berguna bagi pengguna laporan keuangan. 

Seperti yang dituangkan dalam IFRS (2011) : 

1. Relevan (relevance) 

Informasi dikatakan relevan apabila mampu : 

a. Prediksi nilai (predictive value) 

Informasi dikatakan dapat memprediksi nilai, jika memiliki nilai sebagai 

masukan untuk proses prediksi yang digunakan investor untuk memprediksi 

nilai dimasa yang akan datang. 

b. Konfirmasi nilai (confirmatory value)  

Informasi yang relevan juga dapat membantu pengguna mengkonfirmasi atau 

dapat mengoreksi nilai sebelumnya. 

2. Disajikan secara tepat (faithful representaion) 

Informasi dikatakan tepat apabila memenuhi : 
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a. Kelengkapan (completeness) 

Informasi dikatakan lengkap apabila semua informasi yang diperlukan untuk 

disajikan secara tepat. Kelalaian yang dapat menyebabkan informasi tidak 

benar atau salah maka informasi tersebut tidak bermafaat lagi bagi pengguna 

laporan keuangan. 

b. Netralitas (neutrality) 

Informasi dikatakan netral apabila perusahaan tidak dapat memilih informasi 

untuk mendukung salah satu pihak yang berkepentingan untuk membuktikan. 

Informasi yang tidak bias harus menjadi pertimbangan utama. 

c. Bebas dari kesalahan (free from error) 

Informasi dikatakan bebas dari kesalahan apabila informasi tersebut dalam 

penyajiannya disajikan secara akurat dan disajikan secara tepat. 

3. Dapat dipahami (understandability) 

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dengan mudah dipahami 

oleh pemakai. 

4. Dapat diverivikasi (verifiability) 

Daya uji ditunjukan ketika pengukur-pengukur independen, dengan 

menggunakan metode pengukuran yang sama, mendapatkan hasil yang 

serupa. 

5. Ketepatan waktu (timeliness) 

Informasi yang disajikan harus tepat waktu sehingga para pengguna laporan 

keuangan dapat mengambil keputusan secara tepat. 
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6. Komparabilitas (comparability) 

Informasi dari berbagai perusahaan dipandang memiliki komparabilitas jika 

telah diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama. Informasi keuangan akan 

lebih berguna bagi pemakainya apabila dapat diperbandingkan dengan 

informasi keuangan pada laporan keuangan tahun sebelumnya dan keuangan 

antar perusahaan. 

SFAC No. 1 menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan 

perusahaan dibagi menjadi enam yaitu : 

1. Relevan (relevance) 

Informasi keuangan dikatakan relevan apabila laporan keuangan tersebut 

mampu membuat perbedaan dalam proses pengambilan keputusan yang 

diambil oleh pengguna laporan keuangan. Informasi keuangan dianggap 

relevan apabila memiliki : 

a. Nilai Prediktif (predictive value) 

Informasi memiliki nilai prediktif apabila dapat digunakan oleh pengguna 

untuk memprediksi hasil dimasa depan. 

b. Memantapkan Nilai (corfirming value) 

Informasi yang dihasilkan telah mengkorfirmasikan nilai apabila mampu 

menyediakan umpan balik tentang evaluasi sebelumnya yang dibuat oleh 

pengguna laporan keuangan. 

c. Materialitas (materiality) 

Informasi adalah bahan apabila kelalaian atau salah saji informasi yang dapat 

mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan keuangan.  
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Materialitas merupakan aspek entitas spesifik dari relevansi. 

2. Disajikan Secara Tepat (faithful representative) 

Untuk menjadi berguna, informasi keuangan dengan tepat harus mewakili 

fenomena yang dilaporkan. Informasi dikatakan representatif apabila : 

a. Kelengkapan (completeness) 

Sebuah gambaran lengkap dari informasi keuangan mencakup semua informasi 

yang diperlukan bagi pengguna untuk memahami fenomena ekonomi 

dilaporkan, termasuk deskripsi dan penjelasan. 

b. Netralitas (neutrality) 

Informasi dikatakan netral apabila bebas dari bias dalam pengungkapan atau 

penjelasan informasi tersebut. 

c. Kebebasan dari Kesalahan (freedom from error) 

Informasi dikatakan bebas dari kesalahan apabila dalam pengungkapannya 

bebas dari kesalahan dalam proses pelaporan keuangan. 

3. Komparatif (comparability) 

Informasi lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan informasi yang sama 

tentang entitas lain atau dari periode lain. Komparatif memungkinkan 

pengguna untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antar item. 

4. Dapat dibandingkan (verifiability) 

Informasi ketika diuji oleh pengukur yang independen, dengan menggunakan 

metode yang berbeda mendapatkan hasil yang sama. 
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5. Ketepatan waktu (timeliness) 

Informasi yang tersedia untuk pengguna disajikan tepat pada waktunya dan 

mampu mempengaruhi keputusan. 

6. Dapat dipahami (understandability) 

Informasi dapat dimengerti jika diklasifikasikan, ditandai dan disajikan 

dengan jelas oleh pembuat laporan keuangan agar dapat dipahami oleh 

pemakai. 

2.1.2.4 Komponen Laporan Keuangan  

Setelah adanya konvergensi IFRS di Indonesia, terjadi perubahan komponen 

laporan keuangan. Berikut perubahan komponen laporan keuangan yang terjadi 

setelah konvergensi IFRS : 

Tabel 2.1 

Perubahan Komponen Laporan Keuangan 

Menurut PSAK Revisi 2004 Menurut PSAK Revisi 2009 

1. Neraca 

2. Laporan Laba  Rugi 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

4. Laporan Arus Kas 

5. Catatan atas Laporan 

Keuangan 

1. Laporan Posisi Keuangan 

2. Laporan Laba Rugi 

Komprehensif 

3. Laporan Perubahan Ekuitas  

4. Laporan Arus Kas 

5. Catatan Atas Laporan 

Keuangan 

6. Laporan Posisi Keuangan 

Awal Periode  
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Gambaran umum mengenai keenam komponen laporan keuangan setelah 

terjadi perubahan  akibat adanya konvergensi IFRS, menurut PSAK No.1 (revisi 

2009) laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen- komponen berikut 

ini: 

a. Laporan Posisi Keuangan Pada Akhir Periode 

Merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai nilai dan jenis 

investasi perusahaan, kewajiban perusahaan kepada kreditor dan ekuitas 

pemilik. Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang 

dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan 

beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Laporan ini bisa digunakan 

sebagai alat pengukur atau menghitung dasar tingkat hasil pengembalian, 

mengevaluasi struktur modal perusahaan dan memperhitungkan likuidas dan 

fleksibilitas keuangan perusahaan. 

b. Laporan Laba Rugi Komprehensif Selama Periode 

Laporan ini mencerminkan aktivitas operasi perusahaan yang menyediakan 

rincian pendapatan, beban, untung dan rugi perusahaan untuk suatu periode 

waktu. Laporan laba rugi dapat digunakan untuk mengetahui indikasi 

profitabilitas perusahaan. 

c. Laporan Perubahan  Ekuitas Selama Periode 

Laporan ini menyajikan perubahan-perubahan pada pos ekiutas. Laporan ini 

bermanfaat untuk mengidentifikasi alasan perubahan klaim pemegang ekuitas 

atas aktivitas perusahaan.  
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d. Laporan Arus Kas Selama Periode 

Laporan ini menyajikan dan melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar 

bagi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan secara terpisah 

selama suatu periode tertentu. 

e. Catatan Atas Laporan Keuangan selama Periode 

Catatan atas laporan keuangan berisi tentang ringkasan kebijakan akuntansi 

yang digunakan oleh perusahaan dan penjelasan lainnya. Dalam PSAK No 1 

menyatakan bahwa : 

“Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang dasar 
penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang 
digunakan sesuai dengan dasar pengukuran dan kebikan akuntansi yang 
diberlakukan oleh perusahaan. mengungkapkan informasi yang 
disyaratkan SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan 
keuangan; dan memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian 
manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk 
memahami laporan keuangan.” 

 
f. Laporan Posisi Keuangan Pada Awal Periode Komparatif 

Laporan posisi keuangan pada awal periode ini disajikan ketika entitas 

menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat 

penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas 

mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. 
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2.1.2.5 Pemakai Laporan Keuangan   

Pemakai laporan keuangan umumnya dibedakan menjadi dua kelompok yaitu 

pihak eksternal perusahaan dan pihak internal perusahaan, seperti yang 

diungkapkan oleh Stice, et al. (2007). Mereka menyatakan bahwa pemakai laporan 

keuangan dikelompokan menjadi dua yaitu pemakai internal dan pemakai ekternal. 

Pemakai internal merupakan pengambil keputusan yang secara langsung 

berpengaruh terhadap kegiatan internal perusahaan, sedangkan pemakai eksternal 

merupakan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hubungan mereka 

dengan perusahaan. Pemakai internal membutuhkan informasi keuangan untuk 

membantu dalam perencanaan dan pengendalian operasi perusahaan dan 

pengelolaan berbagai sumber daya perusahaan. Para pemakai internal meliputi 

dewan direksi, manajemen, dan karyawan perusahaan Pemakai ekternal perusahaan 

biasanya meliputi pemerintah, pelanggan, investor, kreditor, pemasok, dan 

pemegang saham.  

a. Investor  

Investor membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus 

membeli atau menahan atau menjual investasi tersebut. investor tertarik pada 

informasi yang memungkinkan penilaian terhadap kemampuan perusahaan 

dalam membayar deviden. 

b. Kreditor 

Para kreditor tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunga dapat dibayar pada 

saat jatuh tempo. 
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c. Pemasok 

Pemasok tertarik dengan informasi yang memungkinkan membantu unutk 

memutuskan apakah jumlah terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. 

d. Pemegang Saham 

Para pemegang saham berkepentingan dengan adanya informasi mengenai 

kemajuan perusahaan, pembagian keuntungan yang akan diperoleh dan 

penambahan modal untuk melanjutkan bisnis selanjutnya.  

e. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan. 

f. Pemerintah 

Pemerintah berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan aktifitas 

perusahaan. pemerintah membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas 

perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun 

statistik pendapatan nasional. 

g. Karyawan 

Karyawan tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas 

perusahaan. 

2.1.3 Asimetri Informasi. 

Laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk digunakan oleh berbagai 

pihak, termasuk pihak internal perusahaan itu sendiri seperti manajer, karyawan, 

serikat buruh dan lainnya. Pihak-pihak yang sebenarnya paling berkepentingan 

dengan laporan keuangan adalah para pengguna eksternal (pemegang saham, 
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kreditor, pemerintah, masyarakat). Para pengguna internal (para manajemen) 

mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi pada perusahaan, sedangkan pihak 

eksternal yang tidak berada di perusahaan secara langsung, tidak mengetahui 

informasi tersebut sehingga tingkat ketergantungan manajemen terhadap informasi 

akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal. 

Salah satu kendala yang akan muncul antara agent dan principal adalah 

adanya asimetri informasi (information asymetry). Asimetri informasi adalah suatu 

keadaan dimana agent mempunyai informasi yang lebih banyak tentang perusahaan 

dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan dengan principal. Kondisi ini 

memberikan kesempatan kepada agent menggunakan informasi yang diketahuinya 

untuk memanipulasi pelaporan keuangan sebagai usaha untuk memaksimalkan 

kemakmurannya. Asimetri informasi ini mengakibatkan terjadinya moral hazard 

berupa usaha manajemen untuk melakukan earnings management (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. 

Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang 
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saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma 

mungkin tidak layak dilakukan. 

Menurut Ujiyantho dan Pramuka (2007), menyatakan bahwa agent berada 

pada posisi yang memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, 

lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan 

principal. 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. Sehingga dalam kondisi semacam ini principal 

seringkali pada posisi yang tidak diuntungkan. 

Dalam penyajian informasi akuntansi, khususnya penyusunan laporan 

keuangan, agent juga memiliki informasi yang asimetri sehingga dapat lebih 

fleksibel mempengaruhi pelaporan keuangan untuk memaksimalkan 

kepentingannya. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam 

pengambilan keputusan ekonomi (IAI, 2009). Dengan adanya kondisi yang 

asimetri, maka agent dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan 

dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba. 

Lasniroha (2008) mengungkapkan bahwa estimasi asimetri informasi dapat 

dilakukan berdasarkan tiga pendekatan utama yaitu: 
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1. Berdasarkan analyst forecast 

Metode ini digunakan oleh Subramanyam (1996), Gilson et al. (1998) dalam 

Wasilah (2005) dan dikembangkan berdasarkan pemikiran dari Blackwell dan 

Dubins (1962). Proxy yang digunakan adalah keakuratan analis dalam 

melakukan prediksi atas earning per share (EPS) dan diprediksi para analis 

sebagai ukuran asimetri informasi. 

Masalah yang sering timbul dari perhitungan ini adalah para analis seringkali 

bersikap over-reacting  terhadap informasi positif dan bersikap under-reacting 

terhadap informasi negative. Selain itu, penggunaan forecast error sebagai cara 

menghitung asimetri informasi selalu tidak berhubungan dengan tingkat resiko 

yang dihadapi oleh perusahaan melainkan mungkin berhubungan dengan 

fluktuasi dari earning dan bukan disebabkan oleh asimetri informasi yang lebih 

tinggi. Namun Chung et al. (1999) dalam Wasilah (2005), berpendapat bahwa 

ada hubungan yang positif antara pendapat analisis dengan selisih harga bid – 

ask. 

2. Berdasarkan kesempatan berinvestasi 

Wasilah (2005), berpendapat bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan 

tinggi mempunyai kemampuan lebih baik untuk memprediksi arus kas pada 

periode mendatang. Prediksi tersebut berdasarkan asset perusahaan. Beberapa 

proxy yang banyak digunakan adalah rasio market to book value dari ekuitas, 

market  to book value dari asset, price earning ratio. 
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Alasan penggunaan rasio tersebut adalah: 

- Rasio market to book value dari ekuitas dan asset, selain mencerminkan kinerja 

perusahaan, juga mencerminkan potensi pertumbuhan perusahaan dengan asset 

yang dimilikinya. 

- Price earning ratio mencerminkan risiko dari pertumbuhan earning yang 

dihadapi perusahaan. 

3. Berdasarkan teori market microstructure 

Yang menjadi perhatian luas dari teori ini adalah bagaimana harga dan volume 

perdagangan dapat terbentuk. Untuk melihat kedua faktor tersebut terbentuk 

melalui bid-ask spread yang menyatakan bahwa terdapat suatu komponen 

spread yang turut memberikan kontribusi kerugian yang dialami dealer 

(perusahaan) ketika melakukan transaksi dengan pedagang terinformasi 

(informed traders). Bid-ask spread  merupakan selisih harga beli tertinggi 

dimana trader (pedagang saham) bersedia membeli suatu saham dengan harga 

jual terendah dimana trader bersedia menjual saham tersebut. 

 

2.1.3.1 Teori Bid - Ask spread 

Jika seorang investor ingin membeli atau menjual suatu saham atau 

sekuritas lain dipasar modal, dia biasanya melakukan transaksi melalui 

broker/dealer yang memiliki spesialisasi dalam suatu sekuritas. Broker/dealer 

inilah yang siap untuk menjual pada investor untuk harga ask jika investor ingin 

membeli suatu sekuritas. Jika investor sudah mempunyai suatu sekuritas dan ingin 

menjualnya, maka broker /dealer ini yang akan membeli sekuritas dengan harga 
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bid. Perbedaan antara harga bid dan harga ask ini adalah spread. Jadi bid-ask 

spread merupakan selisih harga beli tertinggi bagi broker/dealer bersedia untuk 

membeli suatu saham dan harga jual dimana broker/dealer bersedia untuk menjual 

saham tersebut. 

Dalam mekanisme pasar modal, pelaku pasar juga menghadapi masalah 

keagenan. Partisipan pasar saling berinteraksi di pasar modal guna mewujudkan 

tujuannya, membeli atau menjual sekuritas. Aktivitas yang mereka lakukan 

utamanya dipengaruhi oleh informasi yang diterima, baik secara langsung (laporan 

publik) maupun tidak langsung (insider trading). Dealers atau market makers 

sebagai salah satu partisipan pasar modal mempunyai kemampuan yang terbatas 

terhadap persepsi yang akan datang, dan menghadapi potensi kerugian dari 

pedagang yang terinformasi (informed traders) karena mereka tidak memiliki 

informasi yang superior sebagaimana pedagang yang terinformasi. Timbulnya 

masalah adverse selection yang mendorong dealer untuk menutupi kerugian dari 

pedagang yang terinformasi dengan meningkatkan spread-nya terhadap pedagang 

yang liquid. Jadi dapat dikatakan bahwa asimetri informasi yang terjadi antara 

dealer dan pedagang yang terinformasi tercermin pada spread yang ditentukannya 

(Komalasari, 2001). Sesuai hasil penelitian Richardson (2000), maka penelitian ini 

mengajukan tiga variabel sebagai proxy atas bid-ask spread yaitu harga pasar 

saham, volume perdagangan dan volatilitas return, sedangkan variabel likuiditas 

pasar dan adverse selection tidak dimasukkan. 
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Dasar pemilihan proksi atas bid ask spread adalah: 

1. Variabel harga pasar saham (quates) yang diukur dengan rerata bid ask price 

pada hari perdagangan terakhir untuk suatu tahun tertentu (Stoll, 1978).  

2. Variabel volume perdagangan (volume trading) yang diukur dengan rerata nilai 

rupiah dari volume perdagangan (Stoll, 1978). 

3. Variabel volatilitas return yang diukur dengan standar deviasi market 

adjusment return harian atau dihitung dengan return perusahaan harian 

dikurangi return weighted market index (Welker, 1995). Semakin besar risiko 

pasar maka akan semakin besar resiko  kepemilikan sahamnya. 

 

2.2 Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Asimetri Informasi 

Atribut-atribut kualitas pelaporan keuangan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah relevansi nilai dan ketepatwaktuan. Penelitian Fanani (2009) 

dan Francis et al. (2005) menunjukkan hasil yang sama dalam menganalisis atribut-

atribut yang akan menjadi proksi kualitas pelaporan keuangan yaitu terdapat 

perbedaan diantara atribut-atribut kualitas pelaporan keuangan. Konsekuensi 

ekonomis kualitas informasi pelaporan keuangan yang ditimbulkan bagi penilaian 

investor dapat berupa informasi asimetri (Cohen,2003). Informasi asimetri 

menandakan adanya ketidakseimbangan informasi yang diperoleh investor dan 

menajer perusahaan.  

Penelitian Copeland dan Galai (1983) menemukan bahwa ketika kualitas 

informasi akuntansi mengalami peningkatan, maka informasi asimetri akan 

mengalami penurunan atau dengan kata lain kualitas informasi akuntansi yang 
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disampaikan melalui pelaporan keuangan memiliki pengaruh yang negatif terhadap 

informasi asimetri. Fanani (2009) juga menemukan hal yang sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Copeland dan Galai (1983) yaitu kualitas pelaporan 

keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap informasi asimetri.  

 

2.2.1 Pengaruh Relevansi Nilai Informasi Akuntansi terhadap Asimetri 

Informasi 

 Francis et al. (2004) mengartikan relevansi nilai sebagai kemampuan laba 

dalam menjelaskan variasi pada return, dimana diharapkan laba tersebut dapat 

mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk menjelaskan variasi return yang 

terjadi. Barth et al. (2001) sebagaimana yang dikutip Fanani (2009) menyatakan 

bahwa interpretasi ini dipusatkan pada pandangan bahwa ukuran relevansi nilai 

menunjukkan gabungan relevansi dan reliabilitas, yaitu dua konsep kunci dalam 

Conceptual Framework FASB. Pengujian relevansi nilai dalam penelitian Naimah 

dan Utama (2006) dilakukan dengan menghubungkan variabel-variabel akuntansi 

yang terdiri dari laba akuntansi dan nilai buku ekuitas dengan harga saham. Metode 

seperti ini didasarkan pada asumsi bahwa pasar beroperasi secara efisien. Selain 

itu, relevansi nilai juga diukur dengan menggunakan regresi antara variable return 

dan perubahan laba (Francis,2004).   

 

2.2.2 Pengaruh Ketepatwaktuan (Timeliness) terhadap Asimetri Informasi 

Definisi ketepatwaktuan (timeliness) adalah “explanatory power of a 

reverse regression of earnings on return” atau dengan kata lain sebagai kekuatan 
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untuk menjelaskan reverse regression laba terhadap return (Francis et al., 2004). 

Menurut Suwardjono (2005), ketepatwaktuan (timeliness) adalah tersedianya 

informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi 

tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Selain itu, 

ketepatwaktuan diartikan juga oleh Riahi-Belkaoui (2006) yaitu 

mengkomunikasikan informasi secara lebih awal, untuk menghindari adanya 

keterlambatan atau penundaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

 Asimetri informasi mengakibatkan terjadinya ketimpangan informasi antara 

pemilik perusahaan dan investor dengan para pengelola perusahaan (manajer). 

Manajer yang mempunyai informasi yang lebih banyak tentang perusahaan 

seringkali memanfaatkan situasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Oleh karena 

itu diadakan penelitian lebih lanjut untuk menguji atribut kualitas pelaporan 

keuangan apa sajakah yang berpengaruh terhadap asimetri informasi sehingga 

dapat meminimalisasi asimetri informasi tesebut. 

 Kerangka pemikiran mengenai hubungan antar variabel penelitian dapat 

diilustrasikan seperti pada bagan dibawah ini: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 
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Akuntansi Konsekuensi Ekonomis 

(Informasi Asimetri) 

Ketepatwaktuan 



31 

 

 

 

2.3  Hipotesis 

 Beberapa studi telah dilakukan untuk menguji pengaruh dari kualitas 

pelaporan keuangan terhadap asimetri informasi. Atribut kualitas pelaporan 

keuangan ini berfokus pada relevansi nilai dan ketepatwaktuan pada kualitas 

laporan keuangan. 

Untuk hasil lebih jauhnya, penelitian ini menguji hubungan antara relevansi 

nilai dan ketepatwaktuan terhadap asimetri informasi. Penelitian ini menguji H1 

dan H2 yang dirumuskan sebagai berikut: 

H1:  Terdapat pengaruh negatif antara relevansi nilai informasi akuntasi 

dengan asimetri informasi 

H2:  Terdapat pengaruh negatif antara ketepatwaktuan dengan asimetri 

informasi 

 

 


