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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agency

Teori keagenan merupakan implementasi dalam organisasi modern.

Jansen dan Meckling dalam (Mathius Tondang, 2015:3) memandang sebagai

suatu versi dari game theory yang membuat suatu model kontraktual antara dua

atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut agent dan pihak yang

lain disebut principal. Teori ini menekankan pentingnya pihak principal

(pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga

profesional yang disebut agent yang lebih mengerti dalam menjalankan kegiatan

perusahaan dalam kesehariannya. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari

kepemilikan perusahaan yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan

yang semaksimal mungkin dengan biaya seefisien mungkin dengan dikelolanya

perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional.

Tenaga-tenaga profesional memiliki keleluasan dalam menjalankan

manajemen perusahaan. Sehingga dalam hal ini para profesional tersebut berperan

sebagai agent. Semakin besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba,

semakin besar pula manfaat yang didapatkan agent. Sementara principal hanya

bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh

manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan

perusahaan.
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Dari penjelasan pemisahan tugas antara agent dan principal ternyata

memiliki dampak negatifnya, yaitu keleluasan pengelola manajemen perusahaan

untuk memaksimalkan laba perusahaan bisa mengarah pada proses

memaksimalkan kepentingan pengelolanya sendiri dengan beban dan biaya yang

harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. Hal tersebut yang akhirnya

menimbulkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana. Pada transparansi

ini muncul asimetri informasi yaitu ketidakseimbangan informasi yang dimiliki

pihak agent dengan pihak principal memberi wewenang kepada agent untuk

mengatur perusahaan yang dimilikinya. Karena principal tidak memiliki informasi

yang mencukupi mengenai kinerja agent, principal tidak pernah tahu pasti

bagaimaana usaha agent memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan.

2.1.2 Teori Sinyal (Signalling Teory)

Signalling theory dikembangkan dalamilmu ekonomi dan keuangan untuk

memperhitungkan kenyataan bahwa orang dalam perusahaan pada umumnya

memiliki informasi yang lebih baik dan lebih cepar berkaitan dengan kondisi

methakhir dan prospek perusahaan dibandingkan investor luar. Dalam teori

signaling perusahaan yang berkualitas bagus akan memiliki insentif untuk

meyakinkan investor luar bahwa perusahaannya benar-benar bagus. Salah satu

cara yang ditempuh agar perusahaan tersebut dapat menyampaikan keunggulan

kinerja perusahaan ke investor luar namun tidak dapat ditiru oleh perusahaan

berkinerja buruk yaitu denganmemberi sinyal yang membutuhkan biaya yang

reltif mahal, yang tidak mungkin perusahaan berkualitas rendah untuk menirunya

Putra (2016).
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Konsep signaling da asimetri informasi ini sangat berkaitan erat terhadap

teori-teori keuangan. Dalam teori asimetri informasi mengatakan bahwa investor

memiliki informasi yang sama dengan yang dimiliki oleh para manajer mengenai

prospek perusahaan. Namun, dalam kenyataannya manajemen memiliki informasi

yang relatif lebih lengkap dibanding para investor luar, hal ini di sebut telah

terjadinya asimetri informasi, yang mempunyai pengaruhh penting terhadap

struktur modal yang optimal. Aspek ini berkaitan dengan teori signaling, yakni

suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan akanmemberikan

petunjuk bagi para investor bagaimana mereka harus menilai prospek perusahaan

tersebut.

Munculnya asimetri informasi tersebut menyulitkan investor dalam

menilai secara obyektif berkaitan dengan kualitas perusahaan. Pernyataan-

pernyataan yang dibuat manejer diragukan kebenarannya karena baik perusahaan

itu buruk maupun itu bagus maka akan sama-sama mengklaim bahwa perusahaan

tersebut prospeknya bagus.

2.1.3 Auditing

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, audit adalah: “Proses identifikasi masalah,

analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan

profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan,

kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan

fungsi instansi pemerintah”. Pemeriksaan laporan keuangan (Auditing) merupakan

bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan kewajaran pencatatan



15

dan pelaporan keuangan yang disusun dan dipublikasikan oleh manajemen

perusahaan (Susilowati, 2016:10). Adapun pengertian audit berdasarkan Eldar

(2013) adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai inormasi untuk

menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan

kriteria yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dilakukannya audit ini adalah untuk memberikan pendapat

akuntan atas kelayakan penyajian laporan keuangan, berkenaan prinsip-prinsip

akuntansi yang berlaku umum. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor

untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan, untuk

menyatakan tidak memberikan pendapat. Baik dalam hal auditor menyatakan

pendapat maupun menyatakan tidak memberikan pendapat, ia harus menyatakan

apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan

Ikatan Akuntan Indonesia. Standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan

Indonesia mengharuskan auditor menyatakan apakah, menurut pendapatnya,

laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

di Indonesia dan jika ada, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan

prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan

dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode

sebelumnya.

Auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan

audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai apakah laporan

keuangan telah bebas dari salah saji material, yang disebabkan oleh kesalahan

ataupun kecurangan. Karena sifat dari bahan bukti audit dan karakteristik
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kecurangan, auditor harus mampu mendapatkan keyakinan yang memadai, namun

bukan absolut, bahwa salah saji material telah terdeteksi. Namun auditor tidak

memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk

mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa kesalahan penyajian yang

disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan, yang tidak signifikan terhadap

laporan keuangan telah terdeteksi. (Elder, 2013:107).

2.1.4 Asimetri Informasi

‘Menurut Suwardjono (2014:584) asimetri informasi adalah dimana

manajemen sebagai pihak yang lebih meguasai informasi dibandingkan investor

atau kreditor. Asimetri informasi dapat terjadi karena manajer lebih superior

dalam menguasai informasi dibandingkan pihak lain (pemillik atau pemegang

saham). Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan

kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan

mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak

diketahui principal sebagai pemilik, hal ini lah yang mengakibatkan kesenjangan

pada perolehan informasi.

Kesenjangan perolehan informasi (asymmetry information) dapat berakibat

pada perubahan kesejahteraan orang banyak. Dengan demikian akuntansi

dibutuhkan di setiap denyut bisnis di era informasi yang bukan hanya dipandang

sebagai alat pelaporan atau alat pengukuran kinerja atau alat pertanggungjawaban

tetapi sebagai pemilihan strategi sebuah entitas (Suharli, 2006:3). Dari penjelasan

tersebut maka pentingnya meminimalisir asimetri infromasi pada perusahaan, agar
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tidak terjadinya manipulasi laporan keuangan oleh pihak agent untuk kepentingan

pribadi yang merugikan perusahaan.

Menurut Scott (2009:13-15) asimetri informasi terbagi menjadi dua jenis

berdasarkan bagaimana suatu pihak memiliki informasi yang lebih unggul dari

pada pihak lainnya yaitu:

1. Adverse Selection

“Adverse selection is a type of information asymmetry whereby one or

more parties to a business transaction, or potential transaction, have an

information advantage over other parties”

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa ini merupakan jenis asimetri

informasi dimana pihak-pihak yang melakukan transaksi bisnis, atau

transaksi potensial mempunyai informasi lebih dibandingkan pihak lain.

Maksudnya adalah para manajer serta pihak internal lainnya lebih

mengetahui aktivitas di perusahaan dibandingkan pihak luar

2. Moral Hazard

“Moral hazard is a type of information asymmetry whereby one or more

parties to a business transaction, or potential transaction, can observe

their acrions in fulfillment of the transaction but other parties cannot”.

Dari pernyataan tersebut bahwa moral hazard adalah jenis asimetri

informasi dimana satu atau lebih pihak dalam transaksi bisnis, atau

transaksi potensial, dapat mengamati pertanggungjawaban mereka dalam

pemenuhan transaksi namun pihak lain tidak dapat. Maksudnya adalah

kegiatan yang dilakukan oleh pihak internal dapat mengamati tindakan-
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tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksi dalam perusahaan

sedangkan pihak-pihak luar tidak. Hal ini dapat terjadi karena adanya

pemisahan pemilik dengan pengendalian yang merupakan karakteristik

kebanyakan perusahaan besar.

Dengan adanya perkembangan perusahaan atau entitas bisnis yang

semakin besar, maka sering terjadi konflik antara principal (pemegang

saham/investor) dengan agent (manajemen/direksi). Asumsi bahwa manajemen

yang terlibat dalam perusahaan akan selalu memaksimumkan nilai perusahaan

ternyata tidak selalu terpenuhi. Agent memiliki kepentingan pribadi yang

bertentangan dengan kepentingan principal sehingga munculnya masalah agensi

yang di akibatkan adanya asymetric information ini harus dikurangi. Untuk

menguranginya maka diperlukan adanya pihak independen yang dapat menjadi

pihak penengah dalam menangani konflik tersebut yang di kenal sebagai pihak

independen auditor. Pihak auditor inilah yang akan menjadi mediator antara

pricipal dengan agent sebab dengan adanya auditor yang akan memberikan opini

atas kewajaran laporan keuangan yang bebas dari salah saji material secara

independen.

2.1.5 Kualitas Audit

Kualitas audit adalah seberapa sesuai audit dengan standar pengauditan.

Pada penelitian akuntansi mengidentifikasikan berbagai dimensi kualitas audit,

dari berbagai dimensi yang berbeda-beda tersebut membuat definisi kualitas audit

juga berbeda-beda. Tandiontong (2015) menyatakan kualitas audit adalah

probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan
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atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien. Kualitas

audit ini tercermin dari orientasi masukan yang meliputi penugasan personel oleh

KAP untuk melaksanakan perjanjian, konsultasi, supervisi, pengangketan,

pengembangan profesi, promosi dan inspeksi. Auditor yang kompeten adalah

auditor yang memiliki kemampuan teknologi, memahami dan melaksanakan

prosedur audit yang benar, memahami dan menggunakan metode penyampelan

yang benar dan lain-lain. Sebaliknya, auditor yang independen adalah audior yang

jika menemukan pelanggaran, akan secara independen melaporkan pelanggaran

tersebut. Dalam buku Tandiontong (2015;88) De Angelo berpendapat bahwa

kedua kualitas tersebut hanya dimiliki oleh kantor akuntan yang berukuran besar

(Big Four). Hal ini sejalan dengan Choi et al (2010) menyatakan ukuran KAP

yang berukuran besar menghasilkan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan

KAP yang berukuran kecil.

Kualitas audit memiliki indikator yang bertujuan untuk meningkatkan

kepercayaan publik terhadap praktik profesi akuntan publik, sehingga penentapan

indikator kualitas audit pada KAP akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi.

Adapun indikatornya yaitu:

1. Kompetensi auditor

2. Etika dan independensi auditor

3. Penggunaan waktu personil kunci perikatan

4. Pengendalian mutu perikatan

5. Hasil review mutu

6. Rentang kendali perikatan
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7. Oragnisasi dan tata kelola KAP

8. Kebijakan imbalan jasa.

Auditor dengan kemampuan profesionalisme tinggi akan lebih

melaksanakan audit secara benar dan cenderung menyelesaikan setiap tahapan-

tahapan proses audit secara lengkap, sesuai aturan/ketetapan dan mempertahankan

sikap skeptisme dalam mempertimbangkan bukti-bukti audit yang kurang

memadai yang ditemukan selama proses audit untuk memastikan agar

menghasilkan kualitas audit yang baik (Ardini, 2010). Kenaikan pada kualitas

audit akan meningkatkan kemungkinan auditor akan mendeteksi dan melaporkan

kesalahan material dalam sistem akuntansi klien. Semakin baik kualitas audit

maka akan meningkatkan peluang bahwa laporan keuangan telah disajikan secara

akrual dan seluruh informasi yang relevan akan diungkapkan, sehingga akan

mengurangi tingkat asimetri informasi.

2.1.6 Pengungkapan Sukarela

Pengungkapan sukarela yang artinya pegungkapan yang dapat dengan

leluasa dilakukan perusahaan sesuai kepentingan perusahan yang dianggap

relevan dan mendukung dalam pengambilan keputusan ekonomi yang akan

dilakukan oleh pengguna informasi tahunan (annual report). Pengungkapan

sukarela pada SAK No. 1 paragraf 12 (IAI 2009) menjelaskan bahwa

pengungkapan informasi sukarela merupakan entitas dapat pula menyajikan,

terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan

nilai tambah, khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang
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peranan penting dan bagi industri yang mengaggap karyawan memegang sebagai

kelompok pengguna informasi yang memegang peranan penting.

Peraturan mengenai pengungkapan informasi dalam pelaporan keuangan

tahunan di Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah melalui Keputusan Ketua

Bapepam Nomor Keputusan 38/PM/1996 (Peraturan N0. VIII.G.2 tentang

Laporan Tahunan) yang selanjutnya diubah Keputusaan Ketua Bapepam dan LK

Nomor Keputusan 134/BL/2006 (Peraturan Bapepam Nomor X.K.6). Alasan

perlunya regulasi pengungkapan adalah penyalahgunaan, eksternalitas, asimetri

informasi dan keengganan manajemen. Semua regulasi diarahkan untuk mencegah

adanya penyalahgunaan kecurangan oleh para pelaku pasar modal terutama dalam

masalah pengungkapan. Eksternalitas terjadi ketika  tindakan satu pihak (dalam

hal ini pengungkapan informasi) memengaruhi pihak lain yang tidak diuntungkan

tanpa menanggung kerugian atau tanpa dikompensasi. Secara sederhana

pengungkapan dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi yang disajikan

dalam pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan diharapkan dapat memberikan

manfaat seluas-luasnya. Oleh karena itu, pelaporan keuangan harus

mengungkapkan informasi yang memadai. Pada Pengungkapan (disclosure) ini

memiliki dua sifat yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela.

Kewajiban pengungkapan informasi tertentu kepada publik akan

mengurangi asimetri informasi baik antara manajemen dan investor maupun antar

para investor. Manajemen cenderung enggan untuk mengungkapkan informasi.

Perilaku manajemen cenderung mementingkan diri sendiri dan mengorbankan

kepentingan umum.
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2.1.7 Audit Tenure

Tenure adalah lamanya waktu auditor melakukan pemeriksaan terhadap

suatu unit-unit usaha/perusahaan atau instasni (Dewi, 2016). Di Indonesia masa

pemberian jasa audit diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang  “Jasa Akuntan Publik” pasal 3.

Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan

dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku

berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun

buku berturut-turut. Pada tanggal 6 April 2015, pemerintah telah menerbitkan

Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2015 tentang Praktek Akuntan Publik yang

merupakan pengaturan lebih lanjut dari undang-undang No. 5 tahun 2011 tentang

Akuntan Publik yaitu pada pasal 11 pemberian jasa audit atas informasi keuangan

sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh

seorang Akuntan Pubik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku beturut-

turut. Dan Akuntan publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi

keuangan setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa

tersebut. Dan tidak ada pembatasan lagi untuk KAP melakukan audit laporan

keuangan perusahaan.

Keputusan tersebut tersebut memunculkan argumen penolakan dan

argumen yang menyatakan setujuHal ini dikarenkanan semakin panjang tenure

maka semakin erat hubungan kekerabatan antara auditor dengan klien sehingga

independensi auditor lemah dalam mendeteksi dan melaporkan temuan
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penyimpangan. Hal ini tentu akan mengakibatkan menurunya kualitas informasi

pada laporan audit sehingga akan merugikan para pengguna laporan keuangan.

Tenure yang semakin lama akan membuat auditor semakin ahli dalam

mengaudit perusahaan tersebut sehingga diharapkan dapat meminimalisir

terjadinya informasi asimetri.

2.1.8 Auditor Spesialis

Auditor merupakan pihak ketiga yang harus independen setiap

memberikan opini terhadap integritas angka-angka akuntansi yang telah disajikan

dalam laporan keuangan perusahaan. Wahyuni dan Fitriany (2012) menyatakan

bahwa auditor spesialis memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai

dibandingkan auditor yang tidak memiliki kemampuan spesialis. Meyhew dan

Wilkins (2003) dalam Octaviani (2017) menyatakan yang merupakan auditor

spesialis pada suatu industri memiliki kemampuan untuk menyebarkan (spread)

biaya pelatihan yang berkaitan dengan suatu industri secara spesifik kepada lebih

banyak klien, yang kemudian menghasilkan skala ekonomi yang tidak dapat

dengan mudah dilakukan oleh auditor yang bukan merupakan spesialis. Karena

setiap perusahaan memiliki sifat, prinsip dan sistem akuntansi yang berbeda-beda

maka dengan audior spesialis cenderung lebih baik dalam mendeteksi terjadinya

kesalahan. Hal ini sejalan dengan Yuyetta da Kono (2013) bahwa diskresioner

akan lebih tinngi apabila mengguankan audior spesialis. Begitu juga

sebaliknyadiskresioner akan lebih rendah apabila mengguankan audior non

spesialis.
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Terdapat empat faktor penentu tingkat kematangan auditor spesialis

menurut Bonner (1990) dalam Putra (2016) yaitu:

a. Pemahaman atas pengetahuan umum mengenai akuntansi dan audit yang

diperoleh dari pelatihan secara formal maupun pengalaman auditor.

b. Pemahaman yang lebih detail atas klien dan industri tempat klien

beroperasi berupa karakteristik perusahaan-perusahaan dalam industri

tersebut.

c. Pemahaman atas bisnis mengenai sifat dasar, kondisi, tren ataupun siklus

yang berlaku dalam lingkungan bisnis secara umum.

d. Kemampuan memecahkan masalah dengan memahami hubungan timbal

balik dan kemampuan analitis.

Profesi auditor berfungsi sebaga pihak ketiga yang independen dalam

memberikan kepastian berupa opini terhadap integritas angka-angka akuntansi

yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Ketika auditor menangani

perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama maka pengetahuan dan

pemahaman auditor bertambah mengenai perusahaan tersebut dan jauh lebih baik

mengenai internal kontrol perusahaan, risiko bisnis dan risiko audit pada

perusahaan tersebut. Dengan demikian, auditor spesialis industri dalam industri

tertentu membuat auditor tersebut memiliki kemampuan dan pengetahuan yang

memadai dibanding dengan auditor yang tidak memiliki spesialisasi.

2.1.9 Komite Audit

Komite audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris,

yang harus bebas dari pengaruh manajemen perusahaan dan bersifat independen
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serta bertanggungjawab kepada dewan komisaris dalam meningkatkan

pengawasan dewan komisaris terhadap kinerja direksi perusahaan. Adapun

definisi komite audit berdasarkan Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) adalah

suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh

dewan komisaris yang bertugas membantu dan memperkuat fungsi dewan

komisaris dalam melakukan pengawasan atas proses pelaporan keuangan,

manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate

governance di perusahaan. Adapun definisi komite audit berdasarkan Ikatan

Komite Audit Indonesia (IKAI) adalah suatu komite yang bekerja secara

profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas

membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam melakukan

pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan

audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan. Berdasarkan

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-315/BEJ/06/2000 tanggal

30 Juni 2000, Komite audit didefinisikan sebagai komite yang dibentuk oleh

dewan komisaris perseroan tercatat yang anggotanya diangkat dan diberhentikan

oleh dewan komisaris perusahaan tercatat untuk membantu dewan komisaris

perusahaan tercatat melakukan pemerikasaan atau penelitian yang dianggap perlu

terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan tersebut

(Tunggal, 2008:4).

Komite audit bertugas mewakili dan membantu Dewan Direksi untuk

mengawasi proses pelaporan akuntansi dan keuangan, audit laporan keuangan dan

pengendalian internal, dan fungsi-fungsi audit. Manajemen bertanggungjawab atas
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persiapan, penyajian, dan integritas laporan keuangan, juga bertanggungjawab

atas prinsip-prinsip pelaporan akuntansi dan keuangan, serta pengendalian internal

dan prosedur organisasi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan

hukum yang berlaku. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KKNG)

komite audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memasikan bahwa

laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berrlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksankan dengan

baik, pelaksanaan audit internal perusahaan dilaksanakan dengan baik dan dengan

standar audit yang berlaku, serta tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan

oleh manajemen.

Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang

Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit memutuskan bahwa

emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit. komite audit paling

sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen

dan pihak dari luar emiten atau perusahan publik. Dalam menjalankan fungsinya,

komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan

emiten atau perusahan terbuka dan/atau pihak otoritas antara lain laporan

keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi

keuangan emiten atau perusahaan publik.

b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan

publik
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c. Memberikan pendapat independensi dalam hal terjadi perbedaan pendapat

antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya

d. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan

akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan

imbalan jasa.

e. Melakukan penelaahan aatas pelaksanaan pemeeriksaan oleh aauditor

internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan

auditor internal.

Komite audit yang merupakan salah satu komponen corporate governance

yang berperan penting dalam proses pelaporan keuangan dengan cara mengawasi

pekerjaan auditor independen dalam proses pelaporan keuangan serta membantu

tugas-tugas dari dewan komisaris. Dengan begitu komite audit diharapkan mampu

membantu proses audit yang dilakukan oleh auditor dan akhirnya mengurangi

asimetri informasi.

2.1 Audit Menurut Pandangan Islam

QS. Al-Hujurat : 06

َھاالِّذْین آمنـُْوا ٍِاْن جـآَءكْم َفاسٌق بـَِنبٍا فتبّینـُْوا أْن ُتِصبـْوا قْوًمـا َیـأیُّ
َناِدِمینَ ِبَجَھالـٍة فُتْصِبُحـْوا علَى َما فَعْلتـُْم 

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jika datang seorang yang fasik
kepadamu membawa berita, maka tangguhkanlah (hingga kamu
mengetahui kebenarannya) agar tidak menyebabkan kaum berada
dalam kebodohan (kehancuran) sehingga kamu menyesal terhadap apa
yang kamu lakukan” (QS. Al-Hujurat : 06)

Dari ayat tersebut jelas sekali bahwa informasi yang diterima  haruslah

informasi yang sebenarnya, sehingga untuk mengetahui kebenaran informasi

dibutuhkanlah pihak ketiga yang independensi dalam memeriksa kebenaran
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atasinformasi tersebut. Pihak agen yang menyampaikan informasi ke pihak

prinsipal yang disajikan dalam laporan keuangan haruslah informasi yang benar

tanpa ada yang disembunyikan. Untuk mengetahui kebenarannya dibutuhkanlah

pihak ketiga yang independen yang dapat memeriksa laporan keuangan tersebut.

QS. Al-Baqarah :42

ْلبُِسوااْلَحقَّ بِاْلبَاِطِل َوتَْكتُُموااْلَحقَّ َوأَْنتُْم تَْعلَُمونَ َوالَتَ 
Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan

(janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu
mengetahuinya”(QS. Al-Baqarah :42)

Informasi yang diketahui oleh pihak agen yang berkaitan dengan

perusahaan yang menguntungkan maupun yang merugikan haruslah

menyampaikan kepada pihak prinsipal selaku pihak yang mempuyai hak untuk

mengetahuinya.

Q.S An-Nisa’ : 58
َ إِنَّ  َّ واْ ٱ تِ یَۡأُمُرُكۡم أَن تَُؤدُّ نَٰ أَن ٱلنَّاسِ إِلَٰىٓ أَۡھلِھَا َوإَِذا َحَكۡمتُم بَۡیَن ٱۡألََمٰ

َ إِنَّ ٱۡلَعۡدلِۚ تَۡحُكُموْا بِ  َّ ا یَِعظُُكم بِھِ ٱ َ إِنَّ ۗۦٓ نِِعمَّ َّ ا بَِصیٗراٱ َكاَن َسِمیَعۢ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat”. (Q.S An-Nisa’ : 58)

Untuk menciptakan keadilan ini maka pihak agen haruslah menyampaikan

informasi yang menyeluruh kepada pihak prinsipal sebagai pihak yang berhak

menerimanya, sehingga diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana

mestinya.
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2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

N
No. NamaPen

eliti
Judul Variabel Perbedaan Hasil

1 Rocky
Rahman
(2016)

Pengaruh Kualitas
Audit, Tenure Audit
dan Ukuran
Perusahaan Terhadap
Asimetri Informasi
Komite Audit sebagai
Variabel Pemoderasi
(Studi Empiris
Perusahaan
Manufaktur Periode
2013-2015)

Independen:
Kualitas Audit,
Audit Tenure ,
dan Ukuran
Perusahaan.
Dependen:
Asimetri
informasi
Moderasi:
Komite audit

Penggunaan variabel
independen yang
sesuai objek. Objek
penelitian pada
perusahaan perbankan

Kualitas audit secara signifikan
berpengaruh negatif terhadap
asimetri informasi. Namun,
komite audit diduga tidak dapat
memperkuat atau memperlemah
interaksi antara kualitas audit
terhadap asimeri informasi.

2 Edo Rizki
Putra

(2016)

Pengaruh
Pengungkapan
Sukarela, Audit Tenure
dan Auditor Spesialis
Terhadap Asimetri
Informasi dengan
Komite Audit sebagai
Variabel Pemoderasi

Independen:
pengungkapan
sukarela, auditor
spesialis dan
auditor spesialis
Dependen:
Asimetri informasi
Moderasi: Komite
audit

Menambah variabel
kualitas audit sebagai
variabel independen
dan time series 5 tahun
yaitu dari tahun 2012-
2016

Pegungkapan sukarela
berpengaruh terhadap asimetri
informasi, sedangkan audit tenure
tidak berpengaruh terhadap
asimetri informasi. Dan auditor
spesialis berpengaruh terhadap
asimetri informasi.
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3
3

Alexan
der Aji
Suseno
Wakum
, dan I
Gede
Suparta
Wisadh
a
(2014)

Pengaruh Audit Tenure
pada Asimetri
Informasi dengan
Moderasi Komite
Audit

Independen:
Tenure audit
Dependen:
Asimetri informasi
Moderasi: Komite
audit

Variabel independen:
Kualitas audit,
pengungkapan
sukarela, auditor
spesialis

Audit tenure memiliki pengaruh
negatif pada asimetri informasi,
sementara keberadaan komite
audit terbukti memperlemah
pengaruh negatif audit tenure pada
asimetri informasi

4. Indria
Primadi
ta dan
Fitriany
(2012)

Pengaruh Audit Tenure
dan Auditor Spesialis
terhadap Asimetri
Informasi

Variabel
Independen: Audit
Tenure, Auditor
Spesialis
Variabel
Dependen:
Asimetri informasi

Independen: Kualitas
audit, pengungkapan
sukarela
Moderasi: Komite
audit

Terdapat hubungan kaudratik
antara audit tenure dan asimetri
informasi. Dan auditor spesialis
berpengaruh negatif terhadap
asimetri informasi.

5. Idriis
Varici
(2013)

The Relaionship
between Information
Asymemtry and the
Quality of Audit

Variabel Asimetri
Informasi
Kualitas Audit

Variabel independen:
Kualitas audit,
pengungkapan
sukarela, auditor
spesialis
Dependen: asimetri
informasi

Kualitas audit memiliki pengaruh
negatif terhadap asimetri informasi

6. Hakim
dan
Omri
(2010)

Information
Asymmetry, and bid-
ask spread

Asimetri informasi Objek penelitian,
variabel kualitas audit
dan pengungkapan
sukarela.

Nilai bid-ask spread akan
bertambah seiring bertambahnya
tenure pada klien non-spesialis
dan klien non-big four.
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2.3 Kerangka Pemikiran

Penjelasan mengenai pengaruh kualitas audit, pengungkapan sukarela, audit

tenure, dan auditor spesialis terhadap asimetri informasi dapat dilihat secara

singkat melalui kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang dibuat berupa

gambar skema untuk lebih menjelaskan mengenai hubungan antara variabel

independen, variabel moderasi dan variabel dependen. Gambar 2.1 adalah

kerangka pemikiran dari penelitian mengenai pengaruh kualitas audit,

pengungkapan sukarela, audit tenure, dan auditor spesialis terhadap asimetri

informasi dengan komite audit sebagai variabel moderasi.

Gambar 2.1
Model Pemikiran

Variabel Independen Variabel Dependen

Parsial =
Simultan =

Kualitas Audit

Pengungkapan
Sukarela

Audit Tenure

Asimetri
Informasi

Komite Audit

Auditor
Spesialis
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2.4 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Asimetri Informasi

Kualitas audit pada penelitian ini menggunakan proksi ukuran KAP yaitu

KAP Big four dan KAP non-big four, karena semakin besar ukuran KAP maka

hasil audit yang dihasilkan semakin berkualitas. Sehingga perusahaaan yang

menggunakan KAP big four akan meningkatkan peluang bahwa laporan keuangan

telah disajikan secara akrual dan seluruh informasi yang relevan akan

diungkapkan, sehingga akan mengurangi tingkat asimetri informasi. Penelitian

Rahman (2016) menyatakan bahwa kualitas audit secara signifikan berpengaruh

negatif terhadap asimetri informasi, bahwa tindakan manajemen laba yang

dilakukan oleh KAP big four lebih rendah dari pada KAP non big four.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis sementara dalam

penelitian ini sebagai berikut:

H1: Diduga kualitas audit berpengaruh terhadap asimetri informasi.

2.5.2 Pengaruh pengungkapan sukarela terhadap asimetri informasi

Informasi yang tersedia dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan

dan tidak memiliki kesalahan yang dapat menyebabkan pengambilan keputusan

yang salah menurut Bahmani (2014) dalam Putra (2016). Oleh karena itu,

pengungkapan sukarela dibutuhkan untuk mengurangi ketidakseimbangan

informasi yang terjadi karena adanya kepentingan manajemen yang berusaha

menyembunyikan informasi agar dapat melakukan manipulasi yang

menguntungkan.
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Semakin perusahaan memperluas pengungkapan informasi perusahaan

maka semakin kecil pula kemungkinan terjadinya asimetri informasi.

Pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan akan memperkecil asimetri

informasi yang terjadi pada perusahaan dan investor. Berdasarkan penelitian

terdahulu yang dilakukan oleh Benardi (2009) dan Indriani (2013) menyatakan

bahwa pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan dapat mempengaruhi

asimetri informasi. Namun, berbeda dengan penelitian Putra (2016) yang

menyatakan bahwa pengungkapan sukarela tidak berpengaruh terhadap asimetri

informasi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis sementara dalam

penelitian ini sebagai berikut:

H2: Diduga pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap asimetri informasi

2.5.3 Pengaruh audit tenure terhadap asimetri informasi

Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa efek dari audit tenure pada

kualitas audit sangat kontroversial dan menuai pro dan kontra. Pihak pro pada

mandatory rotasi pada KAP berpendapat bahwa semakin panjang tenure akan

menurunkan objektivitas auditor. Sedangkan, pihak yang kontra menyatakan

bahwa kualitas audit akan meningkat seiring dengan bertambahnya tahun

perikatan (tenure).

Menurut Primadhita dan Fitriany (2012) bahwa jangka waktu perikatan

(tenure) berpengaruh secara kuadratik terhadap asimetri informasi yang diukur

dengan bid–ask spread. Hasil yang sama yang dilakukan oleh Rahman (2016)

bahwa tenure audit memiliki pengaruh negatif pada asimetri informasi. Namun,
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berbeda dengan penelitian Putra (2016) yang menyatakan bahwa audit tenure

tidak berpengaruh terhadap asimetri informasi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis sementara dalam

penelitian ini sebagai berikut:

H3: Diduga audit tenure berpengaruh terhadap asimetri informasi

2.5.4 Pengaruh auditor spesialis terhadap asimetri informasi

Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor spesialis akan lebih akurat

karena auditor spesialis akan mendeteksi error, baik yang disengaja maupun yang

tidak disengaja, sehingga akurasi dari laporan keuangan dapat diandalkan dan

dengan demikian perbedaan informasi antara pihak agen dan pihak principal akan

semakin rendah. Menurut Putra (2016) semakin akurat laporan keuangan maka

diindikasikan akan semakin memudahkan para pengguna laporan keuangan untuk

mengambil keputusan.

Menurut primadhita dan Fitriany (2012) auditor spesialis berpengaruh

negatif terhadap asimetri informasi, yang artinya mengindikasikan bahwa

perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialis memiliki tingkat asimetri informasi

yang rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh non-spesialis.

Menurut Putra (2016) terdapat pengaruh auditor spesialis terhadap asimetri

informasi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis sementara dalam

penelitiani ini sebagai berikut:

H4: Diduga auditor spesialis berpengaruh terhadap asimetri informasi
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2.5.5 Pengaruh Audit Tenure terhadap Asimetri Informasi dengan

Moderasi Komite Audit

Asimetri informasi yang timbul diduga terjadi karena lemahnya penerapan

good corporate convernance dalam perusahaan. Sehingga menimbulkan skandal

manipulasi laporan keuangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai

efektivitas komite audit dalam menjalankan tugasnya. Evi dan Dhinar (2009)

dalam Primadhita dan Fitriany (2012) bahwa keberadaan komite audit independen

tidak berpengaruh pada penurunan asimetri informasi. Akan tetapi beda halnya

pada penelitian Putra (2016) keberadaan komite audit dalam perusahaan

perbankan terbukti telah mampu mengurangi efek asimetri informasi yang muncul

ketika audit tenure dibatasi oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian

Wakum dan Wisdhan (2014) bahwa keberadaan komite audit mampu memoderasi

pengaruh negatif audit tenure terhadap asimetri informasi.

Wakum dan Wisadha (2014) menyatakan perusahaan yang memiliki

komite audit mampu menyediakan informasi yang andal dan akurat serta

diarahkan untuk mengurangi tindakan oportunistik manajer. Hal ini sejalan

dengan penelitian Putra (2016) bahwa terdapat  hubungan interaksi antara audit

tenure dengan komite audit yang berpengaruh terhadap asimetri informasi.

Penelitian ini juga sesuai dengan Elbadry (2013).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis sementara dalam

penelitian ini sebagai berikut:

H5: Diduga komite audit mampu memoderasi hubungan antara audit tenure

dengan asimetri informasi
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2.5.6 Pengaruh Auditor Spesialis terhadap Asimetri Informasi dengan

Moderasi Komite Audit

Fitriany (2011) dalam Putra (2016) menyatakan bahwa perusahaan yang

menggunakan jasa auditor spesialis dalam mengaudit perusahaannya dan

didukung oleh komite audit yang menjalankan tugasnya dengan baik,

diindikasikan dapat memperkecil terjadinya asimetri informasi. Komite audit yang

aktif menjalankan perannya dalam memantau pekerjaan auditor, dapat menegur

auditor spesialis jika auditor tidak melakukan audit sesuai dengan perencanaan

audit. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa komite audit mampu memoderasi

hubungan antara auditor spesialis dengan asimetri informasi. Pernyataan tersebut

terbukti pada penelitian Putra (2016) bahwa interaksi antara auditor spesialis

dengan komite berpengaruh terhadap asimetri informasi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis sementara dalam

penelitian ini sebagai berikut:

H6: Diduga komite audit mampu memoderasi hubungan antara auditor

spesialis dengan asimetri informasi

2.5.7 Pengaruh Kualitas Audit, Pengungkapan Sukarela, Audit Tenure dan

Auditor Spesialis terhadap Asimetri Informasi

Kualitas audit, pengungkapan sukarela, audit tenure dan suditor spesialis

merupakan varaibel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen

yaitu asimetri informasi, pada penelitian terdahulu yaitu Putra (2016)

pengungkapan sukarela, audit tenure dan auditor spesialis berpengaruh terhadap

asimetri informasi, dan pada penelitian Rahman (2016) bahwa kualitas audit
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berpengaruh terhadap simetri informasi. Maka berdasarkan penelitian tersebut

maka penulis ingin melihat bagaimana pengaruh variabel independen yaitu

kualitas audit, pengungkapan sukarela, audit tenure dan auditor spesialis secara

bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen yaitu asimetri

informasi.

Dari pernyataan tersebut maka hipotesis sementara pada penenlitian ini

adalah sebagai berikut:

H7: Diduga Kualitas audit, pengungkapan sukarela, audit tenure dan auditor

spesialis berpengaruh secara simultan terhadap asimetri informasi.


