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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Agensi 

Godfrey dkk. (2010: 362) menjelaskan situasi antara pihak pemegang 

saham dengan pihak manajemen sebagai berikut : 

In such a situation, both the principal and the agent are utility 

maximisers and there is no reason to believe that the agent will always act in the 

principal’s best interests. The agency problem that arises is the problem of 

including an agent to behave as if he or she were maximizing the principal’s 

walfare. 

Pandangan teori keagenan menjelaskan terdapat pemisahan antara pihak 

agen atau pihak manajemen dan principal atau pemegang saham. Hal ini 

mengakibatkan munculnya potensi konflik yang disebabkan oleh asimetri 

informasi yang dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan (Godfrey dkk., 

2010).  

Model Fair Value dibutuhkan untuk meminimalisir asimetri informasi 

sehingga agen mencerminkan kinerja yang sebenarnya untuk 

dipertanggungjawabkan kepada pemilik. Dengan menggunakan model fair value 

dapat mengurangi tingkat asimetri informasi antara manajer dengan pihak 

pengguna laporan keuangan (Botosan dkk., 2005). Muller dkk. (2008) juga 

memaparkan lebih rinci dampak dari mengadopsi standar IFRS terhadap 

perekonomian negara, yaitu: (1) dampak sektor korporasi mampu mengurangi 
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masalah agensi, (2) meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di pasar 

modal, dan (3) mengurangi asimetri informasi melalui penggunaan fair value 

accounting. 

2.2 Signaling teori 

Signaling teori mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah 

perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini 

berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk 

merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi 

lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan 

lain. Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer 

untuk mengurangi informasi asimetri. Manajer memberikan informasi melalui 

laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme 

yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah 

perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu 

pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak 

overstate (Irham,2014). 

Teori signal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah 

perusahaan memberikan signals kepada pengguna laporan keuangan. Godfrey 

dkk. (2010: 375) menjelaskan bahwa : 

The information hyphothesis is aligned with signaling theory, whereby 

managers use the accounts to signal expectations and intentions regarding the 
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future. According to signaling theory, if managers expected a high level of future 

growth by the firm, they would try to signal that to investors via the accounts. 

Signal membawa informasi-informasi yang dapat mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan. Penggunaan nilai wajar dalam laporan keuangan akan 

memberikan indikasi kualitas pelaporan yang lebih baik sehingga memberi sinyal 

yang positif terhadap perusahaan yang menggunakan nilai wajar sebagai standar 

pelaporannya (Weijun, 2007 dalam Rizki Utami, 2015). 

2.3. PSAK No. 13 Properti Investasi 

PSAK No. 13 (2007) tentang Properti Investasi mengatur perlakuan 

akuntansi untuk properti investasi dan pengungkapannya. Yang dimaksud properti 

investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan 

atau kedua-duanya) yang dikuasai untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan 

nilai atau untuk kedua-duanya, bukan untuk digunakan atau untuk diperjual-

belikan dalam kegiatan operasi normal. 

Properti Investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari 

bangunan atau keduanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau lessee melalui sewa 

pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai, atau kedua-

duanya, dan tidak untuk: (1) Digunakan dalam produksi atau penyediaan barang 

atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau (2) Dijual dalam kegiatan usaha 

sehari-hari(Dwi Martani,2012). 

PSAK 13 (Revisi 2011) berlaku efektif untuk periode laporan yang 

dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. Tidak ada perbedaan yang terlalu 
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signifikan dibandingkan dengan PSAK 13 (Revisi 2007) selain pengaturan 

mengenai properti investasi dalam pembangunan. Dalam PSAK 13 (Revisi 2007) 

properti investasi dalam pembangunan dicatat menggunakan PSAK 16 Aset tetap 

dan ketika properti tersebut telah selesai dibangun dan memenuhi syarat sebagai 

properti investasi, barulah menerapkan PSAK 13. Namun dalam PSAK 13 (Revisi 

2011) ini properti investasi dalam pembangunan masuk dalam ruang lingkup 

standar sehingga perusahaan yang memiliki properti investasi dalam tahap 

pembangunan dapat menerapkan PSAK ini. 

Properti investasi (investment Property) didefenisikan dalam PSAK 13 

sebagai properti (yaitu, tanah atau bangunan) yang dikuasai untuk menghasilkan 

rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan 

dalam bisnis atau untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Baik properti 

yang dikuasai oleh pemilik maupun penyewa melalui sewa pembiayaan dapat 

dikelompokkan sebagai properti investasi. Namun, hak atas properti yang dimiliki 

oleh lessee melalui sewa operasi dapat dikelompokkan dan dicatat sebagai 

properti investasi (selama properti tersebut tidak bertentangan dengan defenisi 

properti investasi dan lessee menggunakan model nilai wajar). 

PSAK 13 secara spesifik menyebutkan contoh aset yang tidak termasuk 

dalam defenisi properti investasi : 

a) Properti yang digunakan sendiri (owner-accupied property), termasuk 

diantaranya properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai 

properti yang digunakan sendiri dan properti yang digunakan oleh karyawan 

pemilik properti tersebut; 
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b) Properti dalam proses konstruksi/ pembangunan atau pengembangan yang 

dimasa depan digunakan sebagai properti investasi (PSAK 16:Aset Tetap 

berlaku untuk properti tersebut hingga proses pembangunan atau 

pengembangan selesai). 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 13 dalam 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Januari 2015, defenisi properti 

investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan 

atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau lessee melalui sewa 

pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-

duanya. PSAK ini tidak berlaku untuk aset biolojik yang terkait dengan aktivitas 

agrikultur. Properti investasi juga dijelaskan tidak untuk digunakan dalam 

penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau dijual dalam 

kegiatan usaha sehari-hari. PSAK 13 juga tidak belaku untuk hak penambangan 

dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam, dan sumber daya alam sejenis 

yang tidak dapat diperbaruhi. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan 

rental atau untuk mendapatkan kenaikan nilai atau keduanya. Berikut adalah 

contoh properti investasi menurut PSAK 13 par.8 dalam Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) per 1 Januari 2015 : 

a. Tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan 

bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. 

b. Tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaanya di masa depan belum 

ditentukan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai 

properti yang digunakan sendiri atau akan dijual jangka pendek dalam 
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kegiatan usaha sehari-hari, maka tanah tersebut sebagai tanah yang 

dimiliki dalam rangka kenaikan nilai. 

c. Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui 

sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau 

lebih sewa operasi. 

d. Bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada 

pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. 

e. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa 

depan digunakan sebagai properti investasi.  

Dalam PSAK 13, properti investasi berbeda dengan properti yang 

digunakan sendiri. Defenisi properti yang digunakan sendiri adalah properti yang 

dikuasai (oleh pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan) untuk digunakan 

dalam poduksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. 

IAI telah melakukan konvergensi IFRS terhadap PSAK 13 dan telah 

dilakukan penyesuaian dengan IAS 40 per efektif 1 Januari 2014. Sebelumnya, 

PSAK 13 di tahun 1994 sebelum dikonvergensi dengan IFRS, standar tersebut 

mengatur investasi secara umum dan tidak mengatur properti investasi secara 

khusus. Selain itu perbedaan yang paling menonjol adalah dengan tidak 

mengijinkan menggunakan fair value, namun hanya mengijinkan penggunaan 

model biaya. PSAK 13 juga telah mengalami revisi di tahun 2007 dan tahun 2011. 

Penggunaan nilai wajar pertama kali diterapkan di PSAK 13 revisi 2007 (Rizki 

Utami,2015). 
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Beberapa properti terdiri atas bagian yang dikuasai untuk menghasilkan 

rental atau untuk kenaikan nilai dan bagian lain dari properti tersebut dimiliki 

untuk digunakan dalam bisnis, PSAK 13 menetapkan panduan sebagai berikut: 

a) Jika bagian properti tersebut dapat dijual secara terpisah, maka entitas harus 

mencatatnya masing-masing sebagai properti investasi dan sebagai aset tetap 

secara terpisah; 

b) Jika bagian tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka properti ini 

termasuk dalam bisnis jumlahnya tidak signifikan. 

PSAK 13 menetapkan bahwa properti investasi pada awalnya diukur 

sebesar biaya perolehan. PSAK 13 menetapkan bahwa, setelah pengakuan awal, 

suatu entitas harus memilih model biaya atau model nilai wajar sebagai kebijakan 

akuntansinya dan harus menerapkan kebijakan tersebut pada seluruh properti 

investasinya. Suatu entitas tidak diperkenankan untuk berganti dari model nilai 

wajar ke model biaya (Ng Eng Juan,2012). 

a) Model Biaya 

Jika suatu entitas memilih model biaya, maka entitas tersebut harus 

mengukur seluruh properti investasinya sesuai dengan PSAK 16 Aset Tetap untuk 

aset yang dicatat pada biaya perolehan. 

PSAK 16 menetapkan bahwa aset dapat dicatat pada biaya perolehan. 

PSAK 16 juga menetapkan bahwa aset harus disusutkan yang didefenisikan 

sebagai alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama 

estimasi masa manfaatnya. 
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PSAK 16 lebih lanjut menetapkan bahwa aset harus menjadi subjek uji 

penurunan nilai sesuai dengan ketentuan PSAK 48 penurunan nilai aset. Pada 

dasarnya, PSAK 48 mensyaratkan bahwa kapan pun terdapat indikasi penurunan 

nilai, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset harus diestimasi, dan jika nilai 

yang dapat diperoleh kembali itu lebih kecil dari nilai tercatatnya, maka aset 

tersebut harus diturunkan nilainya kenilai yang dapat diperoleh kembali. Kerugian 

penurunan nilai harus segera dibebankan ke laporan laba rugi komprehensif, 

kecuali jika kerugian penurun nilai tersebut memulihkan revaluasi sebelumnya. 

Jadi, berdasarkan model biaya, suatu properti investasi harus dicatat pada biaya 

perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan dikurangi akumulasi penurunan 

nilai. Namun nilai wajarnya harus diungkapkan dalam catatan atas laporan 

keuangan (Ng Eng Juan,2012). 

Pengakuan awal, entitas yang memilih menggunakan model biaya 

mengukur seluruh properti investasi sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap, dimana 

menentukan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Kecuali jika 

properti investasi tersebut memenuhi kriteria sebagai dimiliki untuk dijual sesuai 

dengan PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi 

yang DIhentikan. Untuk kasus tersebut, diukur sesuai dengan PSAK 58 (Rizki 

Utami,2015). 

b) Model Nilai Wajar 

Jika suatu entitas memilih model nilai wajar, maka entitas tersebut harus 

mengukur seluruh properti investasinya pada nilai wajar. Berdasarkan model nilai 

wajar, properti investasi diukur pada nilai wajarnya yang mencerminkan kondisi 
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pasar pada tanggal pelaporan. Laba atau rugi yang timbul dari perubahan nilai 

wajar atas properti investasi harus diakui dalam laporan laba rugi komprehensif 

pada periode terjadinya. 

Istilah nilai wajar didefenisikan dalam PSAK 13 sebagai suatu jumlah 

yang digunakan untuk mengukur aset yang dapat dipertukarkan melalui suatu 

transaksi yang wajar yang melibatkan pihak-pihak yang berkeinginan dan 

memiliki pengetahuan memadai. Berdasarkan model nilai wajar, tidak diperlukan 

adanya penyusutan dan uji penurunan nilai karena jumlah tercatat aset akan sesalu 

disesuaikan dengan nilai wajarnya pada tanggal pelaporan. 

Setelah pengakuan awal, PSAK No. 13 (2007) memberi pilihan metode 

untuk mengukur properti investasi, yaitu: (1) model nilai wajar, atau (2) model 

biaya. Model nilai wajar mengharuskan properti investasi diukur menggunakan 

nilai wajar dan perubahan nilai wajarnya diakui pada Laporan Laba Rugi sebagai 

laba rugi tahun berjalan dan tidak didepresiasi. Jika entitas memilih model biaya, 

maka perlakuannya mengikuti PSAK No. 16 (2007) tentang Aset Tetap, yaitu 

properti investasi diukur pada biaya perolehan yang didepresiasi dan dikurangi 

dengan akumulasi rugi penurunan nilai (Ng Eng Juan,2012). 

a. Pengakuan Awal 

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya 

transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Biaya perolehan property 

investasi tidak termasuk:  

a) biaya perintisan,  
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b) kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai 

tingkat yang direncanakan, atau  

c) jumlah tidak normal bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang 

terjadi pada masa pembangunan dan pengembangan properti. 

Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa 

dan dikelompokkan sebagai properti investasi harus dicatat sebagai sewa 

pembiayaan seperti diatur dalam PSAK 30: Sewa par. 20 sesuai SAK per 1 

Januari 2015. 

b. Pengukuran setelah Pengakuan Awal 

Selanjutnya, entitas mengukur properti investasi menggunakan dua 

pilihan, yaitu model biaya atau model nilai wajar. Pilihan kebijakan akuntansi ini 

harus diterapkan sama untuk seluruh properti investasi yang dimiliki entitas. 

Entitas yang memilih menggunakan model nilai wajar mengukur seluruh 

properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian dari 

perubahan nilai wajar atas properti investasi diakui dalam laba rugi periode 

berjalan. Nilai wajar menurut PSAK 68 adalah harga yang akan diterima untuk 

menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu 

liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. 

Properti investasi yang diukur menggunakan nilai wajar tidak perlu disusutkan, 

karena entitas selalu menyajikan nilai wajarnya setiap tanggal akhir periode 

pelaporan keuangan, sehingga penyusutan yang dilakukan tidak akan memberikan 

pengaruh apa pun terhadap nilai yang akan disajikan di laporan keuangan. 

Panduan pengukuran atas nilai wajar hak properti untuk model nilai wajar diatur 
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dalam PSAK 68: pengukuran nilai wajar paragraf 33-35, 40, 41, 48, 50 dan 52 

(Rizki Utami,2015). 

2.4 Pilihan Kebijakan Akuntansi  

Kebijakan Akuntansi dari suatu entitas pelaporan adalah prinsip-prinsip 

akuntansi yang spesifik dan metode-metode penerapan prinsip-prinsip tersebut 

yang dinilai oleh manajemen sebagai yang paling sesuai dengan kondisi yang ada 

untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan, perubahan yang terjadi pada 

posisi keuangan, dan hasil operasi sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang 

berlaku umum dan karena itu telah diadopsi untuk pembuatan laporan keuangan. 

Kebijakan akuntansi meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, 

konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan manajemen dalam penyusunan 

dan penyajian laporan keuangan. Beberapa jenis kebijakan akuntansi dapat 

digunakan untuk subjek yang sama. Pertimbangan dan atau pemilihan perlu 

disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling 

tepat akan menggambarkan realitas ekonomi perusahaan secara tepat dalam 

bentuk keadaan keuangan dan hasil operasi.Tiga pertimbangan pemilihan untuk 

penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan 

oleh manajemen: 

1. Pertimbangan Sehat 

Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut harusnya diakui 

dalam penyusunanlaporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan 

penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan. 
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2. Substansi Mengungguli Bentuk 

Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai 

dengan hakekat transaksi dan realitas kejadian, tidak semata-mata mengacu 

bentuk hukum transaksi atau kejadian. 

3.  Materialitas 

Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup 

material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.Laporan 

keuangan harus jelas dan dapat dimengerti, berdasar pada kebijakan akuntansi 

yang berbeda di antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain, dalam satu 

negara maupun antar negara. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam 

laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat 

dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari laporan keuangan. Pengungkapan hal ini sangat 

membantupemakai laporan keuangan, karena kadang-kadang perlakuan yang 

tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen neraca, laporan laba 

rugi, laporan arus kas, atau laporan lainnya terbias dari pengungkapan 

kebijakan terpilih. 

2.5  Metode Nilai Wajar 

Selama lebih dari 400 tahun, akuntansi keuangan sangat tergantung pada 

model biaya historis. Dengan model biaya historis ini, aset dan kewajiban dinilai 

berdasarkan harga yang diperoleh pada saat transaksi aktual dimasa lalu. 

Contohnya, nilai tanah yang dilaporkan dalam neraca berdasarkan  atas harga 
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ketika tanah tersebut pada awalnya dibeli; nilai persediaan barang jadi yang 

dilaporkan hanya ditentukan oleh biaya produksi berdasarkan harga input yang 

dibayar. (K.R.Subramanyam,2010 hal 116). 

Adopsi akuntansi penilaian wajar merupakan sebuah revolusi didalam 

akuntansi keuangan. Apakah menjadi lebih baik atau lebih buruk, adopsi 

akuntansi penilaian wajar akan mengubah laporan keuangan secara fundamental. 

(K.R.Subramanyam,2010 hal 117). 

Secara luas, nilai wajar berarti nilai pasar. Terminologi nilai wajar 

dipakai karena apabila pasar aset dan kewajiban yang bersangkutan, dalam rangka 

memperoleh harga pasarnya, tidak ditemukan, kita tetap dapat mengestimasi nilai 

wajarnya dengan mengambil rujukan pasar turunan (secondary market) atau 

menggunakan teknik penilaian. Ide dasar nilai wajar adalah sedekat mungkin 

dengan harga pasar. Oleh sebab itu, secara konseptual, nilai wajar tidak berbeda 

dengan nilai pasar karena merefleksikan asumsi pelaku pasar terhadap nilai 

sekarang atas arus kas masuk atau keluar dimasa depan yang timbul dari aset dan 

kewajiban.  

Secara formal, SFAS 157 mendefenisikan nilai wajar sebagai harga 

pertukaran, yaitu harga yang mungkin diterima dari penjualan aset (atau 

pembayaran untuk mentransfer kewajiban) dalam transaksi yang berurutan antara 

pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Terdapat lima aspek yang perlu dicatat 

dari defenisis ini : (1) Tanggal pengukuran, Nilai wajar aset dan kewajiban 

ditentukan saat tanggal pengukuran yaitu, tanggal neraca bukan tanggal ketika 

aset tersebut pertama diperoleh (atau saat kewajiban pertama kali diakui);(2) 
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Transaksi hipotesis (hypothetical transaction), Transaksi yang membentuk dasar 

penilaian bersifat hipotesis. Tidak ada penjualan aktual aset (maupun transfer 

kewajiban) yang harus terjadi. Dengan kata lain nilai wajar ditentukan jika aset 

dijual pada tanggal pengukuran;(3) Transaksi berurutan (orderly transaction), 

Faham transaksi berurutan menghapus kemungkinan pertukaran yang terjadi 

dalam kondisi luar biasa, misalnya dalam situasi kekacauan. Hal ini memberi 

jaminan bahwa penilaian wajar mempresentasikan pertukaran harga dalam 

keadaan normal, seperti harga pasar dalam pasar aktif (diperdagangkan secara 

rutin); (4) Pengukuran dengan dasar pasar (market based measurement), Penilaian 

wajar adalah pengukuran dengan dasar pasar, bukan pengukuran spesisfik 

perusahaan; (5) Harga keluaran (exit prices), Nilai wajar aset adalah harga 

hipotesis pada saat perusahaan dapat menjual aset tersebut. Bukan harga yang 

harus dibayar untuk membeli aset tersebu. Sama halnya dengan kewajiban, nilai 

wajarnya adalah tingkat harga suatu usaha untuk dapat mentransfer kewajibannya 

ke pihak ketiga, bukan harga ketika diperolehnya kewajiban tersebut. 

2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perusahaan Memilih Metode Nilai 

Wajar 

Menurut Sofyan Syafri (2005), teori akuntansi berkaitan erat dengan 

penyusunan kebijaksanaan akuntansi. Teori bersama faktor politik dan kondisi 

dan sistem ekonomi akan menentukan pembuatan kebijakan akuntansi. 

Penyusunan kebijakan akuntansi yang akan dijadikan sebagai dasar dalam praktik 

atau teknik akuntansi dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain : 
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1. Teori akuntansi 

2. Faktor politik 

3. Kondisi ekonomi 

Menurut Godfrey 1992 dalam (Sofyan Syafri,2005) membuat periodisasi 

teori akuntansi yang mana periode terakhir yaitu specific scientific period (1970-

sekarang). Periode ini disebut juga positive era atau teori akuntansi positif. Teori 

akuntansi positif sering dikaitkan dalam pembahasan mengenai manajemen laba. 

Teori akuntansi positif menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen 

dalam memilih prosedur akuntansi yang optimal dan mempunyai tujuan tertentu. 

Menurut  teori akuntansi positif, prosedur akuntansi yang digunakan oleh 

perusahaan tidak harus sama dengan yang lainnya, namun perusahaan diberi 

kebebasan untuk memilih salah satu alternatif prosedur yang tersedia untuk 

meminimumkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan. Ada 

berbagai motivasi yang mendorong dilakukannya manajemen laba. Teori 

akuntansi positif mengusulkan tiga hipotesis motivasi manajemen laba. Tiga 

hipotesis menurut Watts dan Zimmerman,1986 dalam (Sofyan Syafri,2005) : 

1. Hipotesis program bonus 

2. Hipotesis perjanjian utang 

3. Hipotesis biaya politik 

Fields et al. (2001) mengklasifikasikan faktor penentu pilihan metode 

akuntansi menjadi tiga kelompok, yaitu (1) contracting, yaitu kebijakan akuntansi 

dipilih untuk mempengaruhi satu atau lebih dari perjanjian kontrak, misalnya 

kontrak dengan manajemen, pemilik perusahaan, dan pemberi pinjaman, (2) 
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asimetri informasi, maksudnya kebijakan akuntansi ditentukan oleh asimetri 

informasi yang berusaha mempengaruhi penilaian/harga aset, dan yang ketiga 

adalah (3) eksternalitis, yang maksudnya bahwa kebijakan akuntansi tertentu 

dipilih untuk mempengaruhi pihak eksternal selain pemilik atau calon pemilik 

perusahaan. 

Menurut Muller et al. (2008) perusahaan yang memilih metode nilai 

wajar adalah perusahaan dengan kepemilikan yang lebih tersebar, perusahaan 

yang menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap transparansi pelaporan 

keuangan, dan perusahaan yang melaporkan selisih nilai wajar yang besar dengan 

tujuan untuk memaksimalkan laba yang dilaporkan. Kemudian dari Quagli dan 

Avallone (2010) mengungkapkan alasan perusahaan memilih metode nilai wajar 

adalah untuk tujuan efisiensi dengan cara mengurangi biaya politis dan 

melindungi kreditur dengan penerapan metode akuntansi yang konservatif. 

Penelitian ini berusaha menggabungkan faktor-faktor yang telah ditemukan pada 

Penelitian sebelumnya yang terbukti mempengaruhi kemungkinan pilihan metode 

nilai wajar. Untuk menambah bukti empiris tentang pilihan metode akuntansi 

setelah adopsi IFRS, riset ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang 

memotivasi perusahaan untuk memilih metode nilai wajar dalam mencatat 

properti investasi setelah berlakunya PSAK No. 13 (2007). Faktor-faktor yang 

akan diteliti dalam penelitian ini merupakan faktor-faktor yang telah 

terdokumentasi dalam literatur mengenai pilihan metode akuntansi berdasarkan 

riset terdahulu dari Quagli dan Avallone (2010), Ishak et al. (2012) dan Muller et 

al. (2008). 
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2.6.1 Tingkat Utang 

Dalam membagi kegiatannya suatu perusahaan dapat menggunakan 

sumber dana dari dalam atau intern perusahaan (modal sendiri) dan dari luar 

(hutang) (Suprihastini dan Pusparini, 2007, dalam Nathania Pramudita, 2012). 

Jadi dapat dikatakan hutang adalah kewajiban untuk menyerahkan uang, barang 

atau memberikan jasa kepada pihak lain di masa yang akan datang sebagai akibat 

dari transaksi yang terjadi sebelumnya. Hutang bisa diartikan juga sebagai 

sejumlah dana yang diterima dari kreditor. Menurut Elam (1975), Deakin (1972), 

Atlman (1968), Beaver (1966), Zu’amah (2005), dalam Nathania Pramudita 

(2012) rasio yang digunakan untuk mengukur proporsi penggunaan hutang untuk 

membiayai investasi perusahaan dengan tingkat singnifikansi yang tinggi adalah 

leverage. Semakin besar leverage perusahaan, maka semakin besar pula risiko 

kegagalan perusahaan. Pilihan kebijakan akuntansi yang lebih konservatif akan 

menurunkan biaya keagenan melalui perlindungan yang lebih tinggi terhadap 

kreditur. Konservatisme akuntansi secara tradisional didefinisikan sebagai 

antisipasi terhadap semua rugi tetapi tidak mengantisipasi laba (Bliss dalam 

Watts, 2002, Lo, 2005 dalam Nathania Pramudita, 2012). Menurut Beatty dan 

Weber (2008), investor menginginkan level konservatisme tertentu dalam kontrak 

utang. Pilihan metode biaya akan sejalan dengan kebijakan akuntansi yang lebih 

konservatif, sehingga untuk tujuan perlindungan yang lebih tinggi kepada 

kreditur, maka besar kemungkinan manajer akan memilih metode biaya dan kecil 

kemungkinan memilih metode nilai wajar. Riset ini mengambil posisi berlawanan 

dari debt covenant hypothesis, bahwa manajer lebih memilih metode nilai wajar 
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untuk terhindar dari pelanggaran kontrak utang. dengan mengadopsi nilai wajar , 

yang menyediakan kemungkinan meningkatkan nilai buku dari total aset. Hal ini 

dapat mengurangi rasio leverage utang / aset perusahaan. Ini juga didukung oleh 

Christensen dan Nikolaev (2008).  

Pilihan kebijakan akuntansi yang lebih konservatif akan menurunkan 

biaya keagenan melalui perlindungan yang lebih tinggi terhadap kreditur. Menurut 

Beatty dan Weber (2008), investor menginginkan level konservatisme tertentu 

dalam kontrak utang. Pilihan metode biaya akan sejalan dengan kebijakan 

akuntansi yang lebih konservatif, sehingga untuk tujuan perlindungan yang lebih 

tinggi kepada kreditur, maka besar kemungkinan manajer akan memilih metode 

biaya dan kecil kemungkinan memilih metode nilai wajar. Riset ini mengambil 

posisi berlawanan dari debt covenant hypothesis, bahwa manajer lebih memilih 

metode nilai wajar untuk terhindar dari pelanggaran. 

2.6.2 Ukuran Perusahaan 

Diastiti (2010)  ukuran perusahaan dinyatakan sebagai determinan dari 

struktur keuangan dalam hampir setiap studi untuk alasan yang berbeda:  

Pertama, ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan 

perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Perusahaan kecil umumnya 

kekurangan akses ke pasar modal yang terorganisir, baik untuk obligasi maupun 

saham. Meskipun mereka memiliki akses, biaya peluncuran dari penjualan 

sejumlah kecil sekuritas dapat menjadi penghambat. Jika penerbitan sekuritas 

dapat dilakukan, sekuritas perusahaan kecil mungkin kurang dapat dipasarkan 
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sehingga membutuhkan penentuan harga sedemikian rupa agar investor 

mendapatkan hasil yang memberikan return lebih tinggi secara signifikan. 

Kedua, ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar-menawar dalam 

kontrak keuangan. Perusahaan besar biasanya dapat memilih pendanaan dari 

berbagai bentuk hutang, termasuk penawaran spesial yang lebih menguntungkan 

dibandingkan yang ditawarkan perusahaan kecil. Semakin besar jumlah uang yang 

digunakan, semakin besar kemungkinan kemungkinan pembuatan kontrak yang 

dirancang sesuai dengan preferensi kedua pihak sebagai ganti dari penggunaan 

kontrak standar hutang.  

Ketiga, ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return 

membuat perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba. Pada 

akhirnya, Ukuran perusahaan diikuti oleh karakteristik lain yang mempengaruhi 

struktur keuangan. Karakteristik lain tersebut seperti perusahaan sering tidak 

mempunyai staf khusus, tidak menggunakan rencana keuangan, dan tidak 

mengembangkan sistem akuntansi mereka menjadi suatu sistem manajemen. 

ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan penjualan, total aktiva, tenaga 

kerja, dan lain-lain, yang semuanya berkorelasi tinggi. 

Ukuran perusahaan akan mempengaruhi struktur pendanaan perusahaan. 

Hal ini menyebabkan kecenderungan perusahaan memerlukan dana yang lebih 

besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Kebutuhan akan pendanaan yang 

lebih besar memiliki kecenderungan bahwa perusahaan menginginkan 

pertumbuhan dalam laba. Kebutuhan dana yang besar mengindikasikan bahwa 

perusahaan menginginkan pertumbuhan laba dan juga pertumbuhan tingkat 
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pengembalian saham (Diastiti, 2010). Rumus untuk menghitung Ukuran 

Perusahaan: 

2.6.3 Asimetri Informasi 

Menurut jogiyanto (2008) asimetri informasi adalah informasi privat 

yang hanya dimiliki oleh investor-investor yang mendapat informasi saja. 

Asimetri informasi dapat terjadi dipasar modal ketika salah satu pelaku pasar 

modal memiliki informasi yang lebih dibandingkan pelaku pasar modal lainnya. 

Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses 

informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. 

Asimetri informasi sebagai kondisi dimana adanya perbedaan perolehan informasi 

antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang 

saham dan stakeholder yang tidak memiliki informasi karena sebagai pengguna 

informasi (user).Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya 

asimetri informasi karena tidak samanya perolehan informasi tentang perusahaan 

yang diterima pihak pengguna informasi yang dalam hal ini investor dibandingkan 

pihak manajemen perusahaan yang setiap saatnya mengoperasikan usaha dan 

berada di perusahaan (Erna Wati dkk,2012). 

Dalam situasi adanya informasi asimetri, manajer dapat memilih metode 

akuntansi yang dapat membantu menginformasikan kepada pasar tentang “true 

value” perusahaan. Sehingga, dengan asumsi bahwa pengungkapan tidak ekivalen 

dengan pengakuan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diekspektasi 

bahwa tingginya asimetri informasi akan berpengaruh positif terhadap 
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kemungkinan manajemen memilih metode nilai wajar (Quagli dan Avallone, 

2010). Beberapa studi terdahulu menggunakan market to book ratio (MTB) 

sebagai proksi untuk informasi asimetri, yang berangkat dari intuisi bahwa nilai 

pasar menangkap nilai kini dari peluang growth perusahaan, sedangkan nilai buku 

mencerminkan nilai aset yang ada. 

2.6.4 Selisih Keuntungan Revaluasi nilai wajar 

Salah satu keluhan mengenai akuntansi tradisional adalah terlalu 

berorientasi pada penyediaan informasi berguna bagi analisis kredit. Contohnya, 

penggunaan biaya historis yang konservatif lebih dirancang untuk menyediakan 

estimasi resiko yang menyebabkan kerugian (downside risk) dari pada 

mengevaluasi potensi keuntunannya (upside potensial). Banyak menyatakan 

bahwa menggunakan metode penilaian wajar akan membuat akuntansi lebih 

berguna dalam analisis ekuitas. (K.R.Subramanyam,2010 hal 125). 

Selanjutnya, baik Quagli dan Avallone (2010) dan Muller et al. (2008) 

menangkap adanya motivasi opportunis dibalik pilihan metode nilai wajar untuk 

properti investasi. Motivasi oportunis ditunjukkan dengan pemilihan metode 

akuntansi yang dapat meningkatkan kinerja, melalui peningkatan laba. Muller et 

al. (2008) mengidentifikasi bahwa semakin tinggi keuntungan selisih nilai wajar 

yang dihasilkan dari properti investasi maka akan semakin tinggi kemungkinan 

manajemen memilih metode nilai wajar, agar keuntungan tersebut dapat 

meningkatkan laba yang dilaporkan. 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

Quagli dan Avallone (2010) melakukan riset untuk menentukan faktor 

yang mempengaruhi metode akuntansi nilai wajar properti investasi untuk 

perusahaan dalam industri properti investasi di beberapa negara di Eropa. 

Risetnya menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

pilihan metode nilai wajar yang artinya sesuai dengan political cost hypothesis, 

yaitu perusahaan tidak memilih metode nilai wajar dan menerapkan model biaya 

untuk menghindar dari regulator. Faktor berikutnya adanya pengaruh positif 

antara rasio Market to Book Value dengan pilihan metode nilai wajar, artinya 

perusahaan yang memilih metode nilai wajar adalah perusahaan dengan tingkat 

asimetri informasi yang tinggi. Dengan memilih metode nilai wajar, perusahaan 

bertujuan menunjukkan true value dari perusahaan untuk mengurangi asimetri 

informasi. Selanjutnya, ditemukan bahwa perusahaan yang memilih metode biaya 

adalah perusahaan yang melakukan perataan laba (income smoothing) yang mana 

hal ini merupakan bukti salah satu bentuk tindakan manajemen yang oportunis.  

Riset berikutnya datang dari Ishak et al. (2012) yang menguji faktor 

yang mempengaruhi pilihan metode akuntansi untuk perusahaan properti di 

Malaysia. Hasilnya konsisten dengan political cost hypothesis bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap pilihan metode nilai wajar, artinya 

semakin besar ukuran perusahaan semakin kecil kemungkinan memilih metode 

nilai wajar. Selain itu, perusahaan yang memilih metode nilai wajar adalah 

perusahaan yang sebelum standar akuntansi yang baru berlaku, telah menerapkan 

metode revaluasi dengan penyesuaian nilai wajar di ekuitas serta perusahaan yang 
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salah satu segmen bisnisnya adalah properti investasi. Selain itu dari Muller et al. 

(2008) yang melakukan riset di beberapa negara di Eropa setelah adopsi IFRS di 

tahun 2005. Hasil risetnya menunjukkan bahwa perusahaan semakin tinggi 

kemungkinannya memilih metode nilai wajar ketika kepemilikan lebih tersebar, 

ketika standar akuntansi sebelum adopsi IFRS telah mengijinkan atau 

mensyaratkan penggunaan metode nilai wajar, dan ketika perusahaan 

menunjukkan komitmen yang lebih tinggi terhadap transparansi pelaporan 

keuangan yang dibuktikan dengan adopsi metode nilai wajar secara sukarela 

sebelum IFRS diwajibkan dan penggunaan jasa penilai independen dalam 

menentukan nilai wajar. Hasil riset Muller et al. (2008) juga menemukan motivasi 

yang bersifat oportunis dalam pemilihan metode nilai wajar untuk properti 

investasi, yaitu perusahaan yang memilih metode nilai wajar adalah yang 

melaporkan keuntungan selisih nilai wajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

selisih nilai wajar “as if” yang diungkapkan di catatan atas laporan keuangan 

untuk perusahaan yang memilih metode biaya. Selanjutnya penelitian dari Sartika 

(2012) menemukan  Sebagian besar perusahaan yang menyajikan properti 

investasi lebih memilih metode biaya dalam menilai properti investasinya. Dan 

penelitian Cairns et al (2009) menemukan hasil penelitian Komparabilitas telah 

meningkat ketika IAS memaksakan penggunaan nilai wajar. Selanjutnya, riset 

dari Beatty & Weber, 2008 menemukan perusahaan dengan tingkat utang yang 

semakin tinggi akan semakin kecil kemungkinan memilih metode nilai wajar. 

Dengan demikian semakin tinggi tingkat utang maka perusahaan akan 

menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih konservatif, dalam hal ini metode 
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biaya. Hal ini konsisten dengan hipotesis kontrak efisien dengan kreditur, bahwa 

perusahaan menerapkan kebijakan akuntansi yang konservatif sebagai 

perlindungan terhadap kreditur. Berikut tabel penelitian terdahulu : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quagli dan 

Avallone 

(2010) 

 

 

Fair Value or 

Cost Model? 

Drivers of 

Choice for IAS 

40 in the Real 

Estate Industri 

 

1. ukuran 

perusahaan 

2. tingkat 

asimetri 

informasi 

yang tinggi 

3. perataan laba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif 

terhadap pilihan 

metode nilai wajar 

yang artinya sesuai 

dengan political cost 

hypothesis, yaitu 

perusahaan tidak 

memilih metode nilai 

wajar dan 

menerapkan model 

biaya untuk 

menghindar dari 

regulator. 

2. perusahaan yang 

memilih metode nilai 

wajar adalah 

perusahaan dengan 

tingkat asimetri 

informasi yang 

tinggi. 

3. perusahaan yang 

memilih metode 

biaya adalah 

perusahaan yang 

melakukan perataan 

laba (income 

smoothing) yang 

mana hal ini 

merupakan bukti 

salah satu bentuk 

tindakan manajemen 

yang oportunis 

No Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

2. Muller et al 

(2008) 

Causes and 

Consequences 

keuntungan 

selisih nilai 

motivasi yang 

bersifat oportunis 
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 of Choosing 

Historical Cost 

versus Fair 

Value 

wajar dalam pemilihan 

metode nilai wajar 

untuk properti 

investasi, yaitu 

perusahaan yang 

memilih metode nilai 

wajar adalah yang 

melaporkan 

keuntungan selisih 

nilai wajar yang lebih 

tinggi dibandingkan 

dengan selisih nilai 

wajar “as if” yang 

diungkapkan di 

catatan atas laporan 

keuangan untuk 

perusahaan yang 

memilih metode 

biaya. 

 

No Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

3. Ishak et al. 

(2012) 

Determinants 

of Accounting 

for Investment 

Property (FRS 

140) in 

Property 

Sector: 

Evidence from 

Malaysia 

 

ukuran 

perusahaan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif 

terhadap pilihan 

metode nilai wajar. 

No Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sartika 

(2012) 

Analisis 

implementasi 

PSAK 13 : 

properti 

investasi studi 

kasus pada 

perusahaan 

non keuangan 

yang terdaftar 

di BEI tahun 

2008-2009 

Penyajian dan 

pengungkapa

n properti 

investasi 

Sebagian besar 

perusahaan yang 

menyajikan properti 

investasi lebih 

memilih metode 

biaya dalam menilai 

properti investasinya. 

No Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 
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2.8 Laporan Keuangan Menurut Perspektif Islam  

Ajaran Agama Islam sejak awal keberadaannya telah memberi petunjuk bagi 

para pemeluknya untuk melakukan pencatatan atas segala transaksi dengan benar 

dan adil, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran Al Baqarah 282 : 

                                    

                                   

                                 

                                    

                                   

                                  

                                

5. Cairns et al 

(2009) 

IFRS fair 

value 

measurement 

and accounting 

policy choice 

in the united 

kingdom and 

Australia 

Pilihan 

kebijakan 

Komparabilitas telah 

meningkat ketika IAS 

memaksakan 

penggunaan nilai 

wajar. 

No Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

6. Beatty & 

Weber 

(2008) 

Conservatism 

and Debt 

Tingkat 

Utang 

perusahaan dengan 

tingkat utang yang 

semakin tinggi akan 

semakin kecil 

kemungkinan 

memilih metode nilai 

wajar 
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Artinya : 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan 

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, 

meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada 

Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. 

jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau 

Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan 

dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 

(di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua 

orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa 

Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang 

itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian 

itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat 

kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali 

jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka 

tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah 

apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 

menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu 

adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(Al Baqarah,282). 
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Ayat inilah sebetulnya memberikan dorongan kuat para muslim untuk 

menggunakan akuntansi dalam setiap bisnis dan transaksi yang dilakukannya. 

Transaksi yang dilakukan dengan nilai wajar harus dengan adil dan benar.  

Jadi, kebijakan akuntansi perusahaan mengenai laporan keuangan 

dengan menggunakan metode nilai wajar hendaknya didasari dari firman Allah 

SWT diatas. Agar transaksi yang dilakukan benar dan adil. 

2.9 Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan asumsi yang mengacu kepada Schipper (2007) bahwa 

pengakuan di laporan keuangan (recognition) lebih value relevant dibandingkan 

pengungkapan (disclosure). Dalam hal ini, selisih nilai wajar asset properti 

investasi yang diakui pada laporan laba rugi (metode nilai wajar) tidak ekuivalen 

dengan selisih nilai wajar yang diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan 

(metode biaya). Demikian juga menurut Francis et al. (2004), bahwa pengakuan 

menggunakan metode nilai wajar dan metode biaya mempengaruhi angka 

akuntansi secara berbeda. Nilai wajar lebih value relevant dan memberikan angka 

laba yang lebih dapat diprediksi dan lebih tepat waktu karena lebih berorientasi ke 

arus kas masa depan. Sedangkan metode biaya lebih mendukung konservatisme, 

kualitas akrual dan laba yang lebih rata (smooth), karena hanya mengakui 

perubahan nilai hanya jika sudah terealisasi. Dengan demikian, informasi arus kas 

masa depan yang diperoleh dari nilai wajar akan lebih diapresiasi oleh pasar 

(analis dan investor) karena dapat menurunkan informasi asimetri. Sedangkan di 

lain sisi, metode biaya lebih mendukung perataan laba dan kontrak yang efisien 

dimana konservatisme lebih diutamakan. Atau dengan kata lain, masing-masing 
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metode secara teoritis memiliki kelebihan dan kekurangan dan pilihan aktual akan 

tergantung kondisi perusahaan. Dampak yang berbeda dari kedua metode ini 

mengimplikasikan bahwa pilihan metode akuntansi memiliki latar belakang yang 

berbeda sesuai kondisi perusahaan. 

2.9.1 Tingkat Utang 

Dalam membagi kegiatannya suatu perusahaan dapat menggunakan 

sumber dana dari dalam atau intern perusahaan (modal sendiri) dan dari luar 

(hutang) (Suprihastini dan Pusparini, 2007, dalam Nathania Pramudita, 2012). 

Jadi dapat dikatakan hutang adalah kewajiban untuk menyerahkan uang, barang 

atau memberikan jasa kepada pihak lain di masa yang akan datang sebagai akibat 

dari transaksi yang terjadi sebelumnya. Hutang bisa diartikan juga sebagai 

sejumlah dana yang diterima dari kreditor. Menurut Elam (1975), Deakin (1972), 

Atlman (1968), Beaver (1966), Zu’amah (2005), dalam Nathania Pramudita 

(2012) rasio yang digunakan untuk mengukur proporsi penggunaan hutang untuk 

membiayai investasi perusahaan dengan tingkat singnifikansi yang tinggi adalah 

leverage. Semakin besar leverage perusahaan, maka semakin besar pula risiko 

kegagalan perusahaan. Pilihan kebijakan akuntansi yang lebih konservatif akan 

menurunkan biaya keagenan melalui perlindungan yang lebih tinggi terhadap 

kreditur. Konservatisme akuntansi secara tradisional didefinisikan sebagai 

antisipasi terhadap semua rugi tetapi tidak mengantisipasi laba (Bliss dalam 

Watts, 2002, Lo, 2005 dalam Nathania Pramudita, 2012). Menurut Beatty dan 

Weber (2008), investor menginginkan level konservatisme tertentu dalam kontrak 
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utang. Pilihan metode biaya akan sejalan dengan kebijakan akuntansi yang lebih 

konservatif, sehingga untuk tujuan perlindungan yang lebih tinggi kepada 

kreditur, maka besar kemungkinan manajer akan memilih metode biaya dan kecil 

kemungkinan memilih metode nilai wajar. Riset ini mengambil posisi berlawanan 

dari debt covenant hypothesis, bahwa manajer lebih memilih metode nilai wajar 

untuk terhindar dari pelanggaran kontrak utang. dengan mengadopsi nilai wajar , 

yang menyediakan kemungkinan meningkatkan nilai buku dari total aset. Hal ini 

dapat mengurangi rasio leverage utang / aset perusahaan. Ini juga didukung oleh 

Christensen dan Nikolaev (2008). Dengan demikian hipotesis yang dapat diajukan 

adalah:  

H1: Tingkat utang berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan 

pilihan metode nilai wajar untuk properti investasi  

2.9.2 Ukuran Perusahaan 

Berdasarkan political cost hypothesis, diprediksi bahwa menejer akan kecil 

kemungkinan untuk memilih metode akuntansi yang menaikkan laba. Tingginya 

laba yang dilaporkan akan berdampak pada meningkatnya ukuran perusahaan 

(aset). Semakin tingginya ukuran perusahaan maka semakin tinggi biaya politis 

karena semakin meningkatnya visibilitas perusahaan. Biaya politis yang dimaksud 

disini adalah meningkatnya sorotan yang berdampak misalnya pada meningkatnya 

regulasi dari pemerintah/regulator atau meningkatnya aturan pajak dari otoritas 

pajak. Dengan demikian, sesuai dengan Quagli dan Avallone (2010) dan Ishak et 

al. (2012), maka hipotesis berikutnya yang diajukan adalah:  
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H2: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

kemungkinan pilihan metode nilai wajar untuk properti investasi.  

2.9.3 Informasi Asimetri 

Menurut Jogiyanto (2008) asimetri informasi adalah informasi privat 

yang hanya dimiliki oleh investor-investor yang mendapat informasi saja. 

Asimetri informasi dapat terjadi dipasar modal ketika salah satu pelaku pasar 

modal memiliki informasi yang lebih dibandingkan pelaku pasar modal lainnya. 

Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses 

informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. 

Dalam situasi adanya informasi asimetri, manajer dapat memilih metode 

akuntansi yang dapat membantu menginformasikan kepada pasar tentang “true 

value” perusahaan. Sehingga, dengan asumsi bahwa pengungkapan tidak ekivalen 

dengan pengakuan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diekspektasi 

bahwa tingginya asimetri informasi akan berpengaruh terhadap kemungkinan 

manajemen memilih metode nilai wajar (Quagli dan Avallone, 2010). Beberapa 

studi terdahulu menggunakan market to book ratio (MTB) sebagai proksi untuk 

informasi asimetri, yang berangkat dari intuisi bahwa nilai pasar menangkap nilai 

kini dari peluang growth perusahaan, sedangkan nilai buku mencerminkan nilai 

aset yang ada. Dengan demikian metode nilai wajar untuk properti investasi akan 

mengurangi informasi asimetri karena meningkatkan nilai buku aset, sehingga 

hipotesis berikutnya adalah:  
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H3: Informasi asimetri akan berpengaruh signifikan terhadap 

kemungkinan pilihan metode nilai wajar untuk properti investasi. 

2.9.4 Selisih Keuntungan Revaluasi Nilai Wajar yang Dapat Dilaporkan Dari 

Penerapan Metode Nilai Wajar 

Salah satu keluhan mengenai akuntansi tradisional adalah terlalu 

berorientasi pada penyediaan informasi berguna bagi analisis kredit. Contohnya, 

penggunaan biaya historis yang konservatif lebih dirancang untuk menyediakan 

estimasi resiko yang menyebabkan kerugian (downside risk) dari pada 

mengevaluasi potensi keuntungannya (upside potensial). Banyak menyatakan 

bahwa menggunakan metode penilaian wajar akan membuat akuntansi lebih 

berguna dalam analisis ekuitas. (K.R.Subramanyam,2010 hal 125). 

Selanjutnya, baik Quagli dan Avallone (2010) dan Muller et al. (2008) 

menangkap adanya motivasi opportunis dibalik pilihan metode nilai wajar untuk 

properti investasi. Motivasi oportunis ditunjukkan dengan pemilihan metode 

akuntansi yang dapat meningkatkan kinerja, melalui peningkatan laba. Muller et 

al. (2008) mengidentifikasi bahwa semakin tinggi keuntungan selisih nilai wajar 

yang dihasilkan dari properti investasi maka akan semakin tinggi kemungkinan 

manajemen memilih metode nilai wajar, agar keuntungan tersebut dapat 

meningkatkan laba yang dilaporkan. Dengan demikian, dapat dihipotesiskan 

bahwa:  
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H4: Selisih keuntungan revaluasi nilai wajar yang dapat dilaporkan 

dari penerapan metode nilai wajar akan berpengaruh signifikan 

terhadap kemungkinan pilihan metode nilai wajar untuk properti 

investasi. 

2.10 Desain Penelitian 

Hubungan antar variabel dalam hipotesis ditunjukkan oleh bagan 

kerangka pemikiran pada Gambar 1. 

Gambar 2.1 

Kerangka pemikiran 
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Berdasarkan Gambar 1, variabel dependennya adalah dipilihnya 

kemungkinan memilih metode nilai wajar (Y) untuk mengukur aset properti 

Tingkat Utang (X1) 

Ukuran Perusahaan 

(X2) 

Informasi Asimetri 

(X3) 

Keuntungan selisih 

nilai wajar (X4) 

Kemungkinan 

memilih  Metode 

Nilai Wajar (Y) 
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investasi. Variabel independennya adalah tingkat utang (X1), ukuran perusahaan 

(X2), informasi asimetri (X3) dan keuntungan selisih nilai wajar aset yang 

diprediksi berpengaruh terhadap pilihan metode nilai wajar (X4).  

 


