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BAB II

TINJAUAN  PUSTAKA

2.1 Teori Sinyal (Signalling Theory)

K.R Subramanyam (2010) informasi merupakan unsur penting bagi

investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan

keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun

keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan

bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu

sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk

mengambil keputusan investasi. Apabila pengumuman tersebut mengandung nilai

positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut

diterima oleh pasar.

Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga saham pada

waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi

tersebut, dimana pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan

menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik (good news) atau sinyal buruk

(bad news). Jika pengumuman informasi tersebut sebagai sinyal baik bagi

investor, maka terjadi perubahan dalam harga saham saham, dimana harga saham

menjadi naik.

Pengumuman informasi akuntansi memberikan sinyal bahwa perusahaan

mempunyai prospek yang baik di masa mendatang (good news) sehingga investor

tertarik untuk melakukan perdagangan saham, dengan demikian pasar akan

11



12

bereaksi yang tercermin melalui perubahan dalam harga saham. Dengan demikian

hubungan antara publikasi informasi baik laporan keuangan, kondisi keuangan

ataupun sosial politik terhadap fluktuasi harga saham dapat dilihat dalam efisiensi

pasar. Efisiensi pasar merupakan konsep dasar yang bisa membantu kita

memahami bagaimana sebenarnya mekanisme harga yang terjadi di pasar modal.

Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan

untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan

perusahaan untuk memberikan informasi adalah karena terdapat informasi

asimetri antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih

banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar

(investor, kreditor).

Teori sinyal juga mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah

perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini

berupa informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik atau pun pihak

yang berkepentingan lainnya (contoh: investor). Sinyal yang diberikan dapat

dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan,

laporan apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan

keinginan pemilik, atau bahkan dapat berupa promosi serta informasi lain yang

menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan lain.

Laporan keuangan seharusnya memberikan informasi yang berguna bagi

investor dan kreditor terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi

yang paling besar ketidakpastiannya, yang akan digunakan untuk membuat

keputusan investasi, kredit dan keputusan sejenis, termasuk laporan arus kas
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karena laporan arus kas merupakan bagian dari laporan keuangan sehingga

laporan arus kas seharusnya juga berguna untuk pengambilan keputusan. Dengan

dilaksanakannya analisis terhadap laporan arus kas, maka investor diharapkan

akan dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasinya, dengan

kata lain informasi tersebut akan menyebabkan harga saham berfluktuasi.

2.2 Definisi Pasar Modal

Pasar modal menurut Irsan (2004) dapat didefinisikan sebagai pasar yang

memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik

dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan

swasta.Sedangkan pengertian pasar modal dalam UU No. 8 Tahun 1995 adalah

suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum atau perdagangan

efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta

lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek (surat berharga).

Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun

institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan

berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan

prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Kalau pasar modal

merupakan pasar untuk surat berharga jangka panjang, maka pasar uang (money

market) pada sisi yang lain merupakan pasar surat berharga jangka pendek. Baik

pasar modal maupun pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan (financial

market), sebagai mana ditunjukkan dalam bagan berikut :
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2.3 Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange (IDX) merupakan pasar

untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan,

baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Instrumen-instrumen keuangan

yang diperjualbelikan di BEI seperti saham, obligasi, waran, right, obligasi

konvertibel, dan berbagai produk turunan (derivatif) seperti opsi (put atau call).

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pengertian BEI atau

pasar modal dijelaskan lebih spesifik sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan

Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan

dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan

dengan Efek.

BEI memberikan peran besar bagi perekonomian Indonesia karena pasar

modal memberikan dua fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan fungsi keuangan.

Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal menyediakan

fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang

memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (issuer).

Dengan adanya pasar modal maka perusahaan publik dapat memperoleh dana

Pasar Keuangan
(Financial Market)

Pasar Uang
(Money Market)

Pasar Modal
(Capital Market)
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segar masyarakat melalui penjualan Efek saham melalui prosedur IPO atau efek

utang (obligasi).

BEI dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena BEI memberikan

kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi pemilik dana,

sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Jadi diharapkan dengan adanya

pasar modal aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal

merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan untuk dapat

meningkatkan pendapatan perusahaan dan pada akhirnya memberikan

kemakmuran bagi masyarakat yang lebih luas.

2.4 Konservatisme

2.4.1 Pengertian Konservatisme

Menurut Harahap (2011) prinsip konservatisme membuat pembatasan pada

penyajian data akuntansi yang relevan dan terpercaya. Menurut prinsip ini, apabila

kita dihadapkan untuk memilih diantara dua atau lebih prinsip / teknik akuntansi

yang sama-sama diterima, kita harus mengutamakan pilihan yang memberikan

pengaruh keuntungan paling kecil pada equity pemilik.Lebih khusus lagi kita

harus memiliki nilai yang paling rendah untuk melaporkan pos aktiva dan hasil,

dan nilai yang paling tinggi untuk melaporkan pos kewajiban dan biaya yang akan

dibayar. Konservatisme merupakan suatu metode akuntansi yang diterima umum

dimana penyusun laporan keuangan melaporkan aktiva pada nilai terendah dan

kewajiban padanilai tertinggi, serta menunda pengakuan pendapatan dan

mempercepat pengakuan biaya. Definisi formal mengenai konservatisme hanya
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ada dalam SFAC No. 2 paragraf 95 yang menyatakan : Conservatism is a prudent

reaction to uncertainty to try to ensure that uncertainties and risk inherent in

business situation are adequately considered. Konservatisme diartikan sebagai

reaksi kehati-hatian (prudent reaction) dalam menghadapi ketidakpastian yang

terjadi dalam aktivitas ekonomi dan bisnis.

Menurut Belkaoui (2006) prinsip konservatisme menganggap bahwa ketika

memilih antara dua atau lebih teknik akuntansi yang berlaku umum, suatu

preferensi ditunjukkan untuk opsi yang memiliki dampak paling tidak

menguntungkan terhadap ekuitas pemegang saham. Secara lebih spesifik, prinsip

tersebut mengimplikasikan bahwa nilai terendah dari aktiva dan pendapatan serta

nilai tertinggi dari kewajiban dan beban yang sebaiknya dipilih untuk dilaporkan.

Oleh karena itu, prinsip konservatisme mengharuskan akuntan menampilkan

pesimistis secara umum ketika memilih teknik akuntansi untuk pelaporan

keuangan.

Sedangkan menurut Harahap (2008) perusahaan biasanya memiliki

kejadian-kejadian yang belum pasti (uncertainty) dalam keadaan seperti ini

laporan keuangan akan menginformasikan dengan cara memilih angka yang

kurang menguntungkan. Laporan keuangan memilih dan menilai aset dan

pendapatannyayang paling minimal. Jika ada potensi rugi kendatipun belum

direalisasi, tetapi sudah ada dasarnya sudah dapat dicatat atau diinformasikan,

sedang laba yang belum direalisasi, walau sudah ada indikasi laba belum dapat

dicatat sebagai laba. Hal ini jelas menunjukkan keberpihakan akuntansi kepada
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para pemilik modal atau pemilik perusahaan. Karena jika potensi laba itu akan

terealisasi nantinya, maka akan dinikmati pemilik modal yang terus bertahan.

Menurut K.R Subramanyam (2010) konservatisme (conservatism) terkait

dengan melaporkan pandangan yang paling tidak optimis saat menghadapi

ketidakpastian pengukuran. Hal yang paling sering terjadi sehubungan dengan

konsep ini adalah keuntungan tidak diakui sampai benar-benar terjadi (misalnya

apresiasi nilai tanah). Konservatisme mengurangi tingkat keandalan dan relevansi

informasi akuntansi melalui dua cara. Pertama, konservatisme menyajikan aset

dan laba terlalu rendah. Kedua, konservatisme menyebabkan penundaan

pengakuan kabar baik pada laporan keuangan, namun secepatnya mengakui kabar

buruk.

Sikap konservatif ini berasal dari sejarah perkembangan akuntansi di masa

lalu. Pada saat itu, yang penting adalah neraca dan penyusutannya ditujukan pada

para kreditur. Untuk menjaga keamanan pinjaman dari kreditur, penekanan ada

penyusunan laporan keuangan adalah pada jumlah-jumlah aktiva. Lebih baik

aktiva dinyatakan terlalu kacil dibandingkan dengan menyatakannya dengan

jumlah yang terlalu besar.

Di samping memilih jumlah yang rendah jika ada alternative, sikap

konservatif ini juga mengatur bahwa kenaikan nilai aktiva dan laba yang

diharapkan, tidak boleh dicatat sebelum direalisasikan, dalam arti dijual, dan

penurunan nilai aktiva dan rugi yang diperkirakan akan timbul harus dicatat

walaupun jumlahnya belum dapat ditentukan.
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Menurut Donald E. Kieso (2007) beberapa contoh metode-metode yang

didasarkan pada sikap konservatif adalah penggunaan harga pokok atau harga

pasar yang lebih rendah ( lower of cost or market ) dan pengakuan rugi dalam

kontrak pembelian. Cara lain mengakibatkan penyajian informasi yang bias, yaitu

cenderung ke satu arah, lebih besar atau lebih kecil.

2.4.2 Pengukuran Konservatisme

Watts (2003) dalam Sri Haniaty (2010) menyatakan dalam artikelnya

terdapat tiga ukuran konservatisme yaitu:

1. Earnings/stock return relation measures

Stock market price berusaha untuk merefleksikan perubahan nilai

asset pada saat terjadinya perubahan baik perubahan atas rugi ataupun

laba dalam nilai asset- stock return tetap berusaha untuk

melaporkannya sesuai dengan waktunya. Konservatisme menyebabkan

kejadian-kejadian yang merupakan kabar buruk atau kabar baik

terefleksi dalam laba yang tidak sama (asimetri waktu pengakuan).

2. Earnings/accrual measures

Givoly dan Hyan memfokuskan efek konservatisme pada

laporan laba rugi selama beberapa tahun. Mereka berpendapat bahwa

konservatisme menghasilkan akrual negatif yang terus menerus. Akrual

yang dimaksud adalah perbedaan antara laba bersih dengan arus kas

kegiatan operasi. Semakin besar akrual negatif maka akan semakin

konservatif akuntansi yang diterapkan.
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3. Net asset measures

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui

konservatisme laporan keuangan seperti yang digunakan oleh Beaver

dan Ryan (2000) adalah nilai aktiva yang understatement dan

kewajiban yang overstatement. Proksi pengukuran ini menggunakan

rasio market to book value of equity yang mencerminkan nilai pasar

ekuitas relatif terhadap nilai buku ekuitas perusahaan. Book value

dihitung menggunakan nilai ekuitas pada tanggal neraca yaitu tanggal

31 Desember dan Market value diukur menggunakan harga penutupan

saham pada tanggal pengumuman agar dapat merefleksikan respon

pasar atas laporan keuangan. Rasio yang bernilai lebih dari 1,

mengindikasikan penerapan akuntansi yang konsevatif karena

perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih rendah dari nilai pasarnya.

Ukuran ini digunakan untuk mengetahui tingkat konservatisme dalam

laporan keuangan adalah nilai aktiva yang understatement dan kewajiban yang

overstatement.

a. Rasio market to book value of equity = jumlah saham beredar   akhir

tahun x harga  saham penutupan akhir tahun) /total ekuitas

b. Rasio market to book value of total assets = (total aktiva - total ekuitas +

jumlah saham beredar akhir tahun x harga saham penutupan akhir

tahun)/total aktiva.
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2.4.2 Manfaat Konservatisme

A.A.A. Ratna Dewi (2003) berdasarkan penelitian para ahli menyatakan

manfaat-maanfaat konservatisme akuntansi adalah sebagai berikut :

1. Konservatisme akuntansi akan menguntungkan kontrak antara pihak

intern dan ekstern perusahaan. Pihak intern perusahaan pada umumnya

akan melakukan suatu perjanjian atau kontrak dengan pihak lain untuk

mencapai tujuan perusahaan. Manajer memiliki kewajiban untuk

menyajikan laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan.

Dengan menggunakan akuntansi yang konservatif akan dapat

menguntungkan kontrak-kontrak antara pihak-pihak intern maupun

ekstern.

2. Konservatisme akuntansi dapat membatasi tindakan manajer dalam

membesar-besarkan laba. Konservatisme menghasilkan aktiva dan laba

yang bias (lebih rendah) sehingga dapat mencegah tindakan membesar-

besarkan laba.

3.   Dapat mengurangi konflik yang terjadi antara manajemen dan pemegang

saham akibat kebijakan dividen. Pemegang saham melalui manajer

terkadang membuat suatu kebijakan yang tidak disetujui oleh kreditor.

Kreditor disini berfungsi sebagai dana jangka panjang. Kreditor

memiliki klaim atas keputusan kebijakan dividen, sehingga apabila

manajemen membuat keputusan yang terkait kebijakan dividen dan

kebijakan itu tidak disetujui oleh kreditor maka akan memunculkan
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konflik. Untuk menghindari konflik, maka manajemen cenderung

menggunakan akuntansi konservatif.

4. Auditor dan manajer cenderung melindungi dirinya dengan selalu

melaporkan angka-angka yang konservatif. Auditor dan manajer

menggunakan akuntansi yang konservatif disebabkan tuntutan hukum

yang semakin meningkat. Mereka takut dikenai sanksi bila terjadi

tindakan membesar-besarkan laba didalam manajemen perusahaan yang

dapat menyebabkan kemungkinan turunnya nilai perusahaan.

2.5 Pengungkapan (disclosure) Laporan Keuangan

2.5.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2008) laporan keuangan adalah laporan yang

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode

tertentu.

Menurut Hadi dkk (2012) laporan keuangan dapat dikatakan sebagai suatu

penyajian yang terstruktur tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu

entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian

besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Laporan

keuangan juga merupakan wujud pertanggungjawaban manajemen atas

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dalam mengelola

suatu entitas. Dengan demikian laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk tujuan

khusus, misalnya dalam rangka likuidasi entitas atau menentukan nilai wajar
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entitas untuk tujuan merger dan akuisisi, juga tidak disusun khusus untuk

memenuhi kepentingan suatu pihak tertentu saja misalnya pemilik mayoritas.

Pemilik adalah pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Untuk memenuhi tujuan diatas tersebut, laporan keuangan menyediakan

informasi tentang suatu entitas yang terdiri dari : aset, liabilitas, ekuitas,

pendapatan dan beban serta kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam

kapasitasnya sebagai pemilik. Informasi tersebut beserta informasi lain yang

terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan

keuangan dalam prediksi arus kas masa depan dan kinerja entitas.

Untuk mencapai tujuan diatas tersebut, laporan keuangan yang lengkap

menurut SAK No. 1 (2009)  terdiri atas komponen berikut :

1. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode.

2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode.

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode.

4. Laporan arus kas selama periode.

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi

penting dan informasi penjelasan lain.

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang 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 keuangan.
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Sedangkan menurut Harahap (2011) laporan keuangan adalah merupakan

output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang

menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam

proses pengambilan keputusan. Di samping sebagai informasi, laporan keuangan

juga sebagai pertanggungjawaban. Sekaligus menggambarkan indikator

kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan.

2.5.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut SAK No 1 (2009), tujuan laporan keuangan adalah sebagai

berikut:

1. Laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi

keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan

yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan

keputusan.

2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan

bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan

keuangan tidak menyediakan informasi yang mungkin dibutuhkan

pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum

menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian dimasa lalu, dan

tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan.

3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan

manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas

sumber daya uang dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin

menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban
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manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan

ekonomi, keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan

untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau

keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

Menurut Kasmir (2008) secara umum laporan keuangan bertujuan untuk

memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu

maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara

mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. Jelasnya adalah

laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam

dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

Menurut Harahap (2011) tujuan utama laporan keuangan adalah

memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomis.

Para pemakai laporan keuangan akan menggunakannya untuk meramalkan,

membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan

ekonomis yang diambilnya.

2.5.3 Definisi  Pengungkapan (Disclosure) Laporan Keuangan

Menurut Harahap (2011) Salah satu standar yang diatur dalam standar

akuntansi adalah cara penyajian dan pengungkapan, disamping cara pengukuran.

Penyajian di sini dimaksudkan bagaimana laporan keuangan dibuat dan

bagaimana informasi mengenai posisi dan hasil usaha perusahaan itu diungkapkan

melalui berbagai cara pengungkapan.
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Secara umum aturan tentang penyajian laporan keuangan adalah bahwa

posisi keuangan disajikan dalam neraca, hasil usaha dalam laporan laba rugi dan

arus kas dalam laporan arus kas. Kemudian di samping itu cara penyajiannya

dijelaskan bahwa untuk neraca disajikan berdasarkan urutan likuiditas, sedangkan

dalam laba rugi disajikan secara multiple steps dan arus kas disajikan dengan

mengelompokkan dalam tiga kelompok: operasi, pendanaan, dan investasi.

Namun, adakalanya standar akuntansi membuat aturan yang berbeda seperti

halnya pada laporan keuangan perusahaan bank dan asuransi.

Disclosure memiliki arti tidak menutupi atau menyembunyikan. Apabila

dikaitkan dengan laporan keuangan, disclosure mengandung arti bahwa laporan

keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil

aktivitas suatu unit usaha.

Menurut K. R Subramanyam (2010) ada dua jenis pengungkapan dalam

hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan oleh standar dan regulasi, yaitu:

1. Pengungkapan Wajib (mandatory disclosure)

Pengungkapan Wajib merupakan pengungkapan minimum yang

disyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Peraturan tentang standar

pengungkapan informasi bagi perusahaan yang telah melakukan

penawaran umum dan perusahaan publik yaitu, Peraturan No. VIII.G.7

tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan dan Peraturan No.

VIII.G.2  tentang Laporan Tahunan. Peraturan tersebut diperkuat

dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/1995, yang

selanjutnya diubah melalui Keputusan Ketua Bapepem No. Kep-
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38/PM/1996 yang berlaku bagi semua perusahaan yang telah

melakukan penawaran umum dan perusahaan publik. Peraturan tersebut

diperbaharui dengan Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE-02/PM/2002

yang mengatur tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan

emiten atau perusahaan publik untuk setiap jenis industri.

2. Pengungkapan Sukarela (voluntary disclosure)

Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah

melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas untuk membantu

investor dalam memahami strategi bisnis manajemen. Pengungkapan

Sukarela merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara

sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

Sedangkan dari sumber PSAK dapat disimpulkan bahwa informasi lain

atau informasi tambahan (telaahan keuangan yang menjelaskan karakteristik

utama yang mempengaruhi kinerja perusahaan, posisi keuangan perusahaan,

kondisi ketidakpastian, laporan mengenai lingkungan hidup, laporan nilai tambah)

adalah merupakan pengungkapan yang dianjurkan (tidak diharuskan) dan

diperlukan dalam rangka memberikan penyajian yang wajar dan relevan dengan

kebutuhan pemakai.

Luas pengungkapan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu,

dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, sosial budaya suatu negara, teknologi

informasi, kepemilikan perusahaan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh

lembaga yang berwenang.
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Menurut Harahap (2011) ada tiga konsep pengungkapan yang umumnya

diusulkan, yaitu:

1. Adequate disclosure (pengungkapan cukup)

Perusahaan melakukan pengungkapan hanya untuk memenuhi

syarat-syarat yang diwajibkan oleh institusi tertentu.

2. Fair disclosure (pengungkapan wajar)

Perusahaan melakukan pengungkapan wajar, tidak terlalu detail

tetapi juga tidak terlalu minim.

3. Full disclosure (pengungkapan penuh)

Perusahaan mengungkapkan seluruh informasi yang berkaitan

dengan laporan keuangan yang menggambarkan keadaan perusahaan apa

adanya.

2.5.4 Pemakai Laporan Keuangan

Menurut SAK No. 1 (2009) Laporan keuangan yang disusun menurut

standar akuntansi dibaca dan dipergunakan oleh pihak-pihak yang

menggunakannya. Mereka ini dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pemakai angsung yang termasuk dalam kelompok ini adalah :

a. Pemilik perusahaan

b. Kreditor

c. Pemasok (supplier)

d. Manajemen

e. Fiskus ( pajak)



28

f. Pegawai/karyawan perusahaan

g. Langganan

2. Pemakai tidak langsung yang termasuk kelompok ini adalah :

a. Konsultan dan analis laporan keuangan

b. Bursa efek

c. Penasihat hukum

d. Badan pemerintah terkait

e. Masyarakat umum

2.6 Informasi Asimetri

2.6.1 Pengertian  Informasi Asimetri

Menurut Lucas (2008) informasi asimetri adalah kondisi dimana suatu

pihak memiliki informasi yang lebih banyak daripada pihak lain. Manajer sebagai

pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek

perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham).

Oleh karena itu, sebagai pengelola manajer berkewajiban memberikan sinyal

mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat

dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan.

Menurut Modigliani dan Merton Miller dalam Brigham dkk (2006)

investor memiliki informasi yang sama tentang prospek sebuah perusahaan seperti

para manajernya disebut informasi simetris (symmetric information). Namun

kenyataannya, para manajer seringkali memiliki informai yang lebih baik daripada

investor pihak luar. Hal ini disebut informasi asimetris (asymmetric information),
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dan memiliki pengaruh yang penting pada struktur modal yang optimal. Untuk

melihat alasannya, contoh diantara dua situasi, satu situasi dimana manajer

perusahaan mengetahui bahwa prospek perusahaan sangat menguntungkan

(favorable – perusahaan F) dan situasi yang lainnya dimana manajer mengetahui

bahwa masa depan tidak terlihat begitu menguntungkan.

Sebagai contoh, laboratorium penelitian dan pengembangan perusahaan F

baru saja menemukan obat Flu biasa yang belum dipatenkan. Perusahaan ingin

menjaga rahasia adanya produk baru tersebut selama mungkin untuk menunda

masuknya para pesaing kedalam pasar. Pabrik baru harus dibangun untuk

membuat produk baru tersebut, sehingga dibutuhkan modal. Bagaimana sebaiknya

perusahaan F mendaptkan modal yang dibutuhkan? Jika perusahaam menjual

sahamnya maka ketika keuntungan dari produk baru mulai diterima, harga saham

akan naik secara drastis, dan pembeli saham baru tersebut akan memperoleh

banyak keuntungan. Pemegang saham saat ini (termasuk para manajer

perusahaan) juga akan mendapatkan keuntungan, tetapi tidak akan sebanyak jika

perusahaan tidak menjual saham sebelum harganya akan naik, karena manfaat

produk baru tersebut harus dibagi dengan para pemegang saham yang baru.

Karena itu, kita akan memperkirakan sebuah perusahaan dengan prospek yang

sangat menguntungkan akan mencoba untuk menghindari penjualan saham dan

lebih memilih mendapatkan modal baru dengan cara-cara yang lain, termasuk

menggunakan utang diluar sasaran struktur modal yang normal.

Laporan keuangan dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai pihak

termasuk manajemen perusahaan itu sendiri. Namun yang paling berkepentingan
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dengan laporan keuangan sebenarnya adalah para pengguna eksternal (diluar

manajemen). Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal

terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar

ketidakpastiannya. Para pengguna internal (para manajemen) memiliki kontak

langsung dengan perusahaan dan mengetahui peristiwa-peristiwa signifikan yang

terjadi sehingga tingkat ketergantungnnya terhadap informasi akuntansi tidak

sebesar para pengguna eksternal.Situasi ini akan memicu munculnya suatu kondisi

yang di sebut sebagai informasi asimetri (asymmetric information).

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih mengetahui informasi internal

prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan pemilik

(pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban

memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang

diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti

laporan keuangan.

Adanya informasi asimetri memungkinkan adanya konflik yang terjadi

antara principal dan agent untuk saling mencoba memanfatkan pihak lain untuk

kepentingan sendiri.

2.6.2 Tipe Informasi Asimetri

Menurut Scott (2003) dalam Irmayanti (2011) terdapat dua macam tipe

informasi asimetri yaitu:

1. Adverse selection, yaitu jenis informasi asimetri dalam mana satu pihak

atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu
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transaksi usaha, atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih

atas pihak-pihak lain. Adverse selection terjadi karena beberapa orang

seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam (insiders) lainnya

lebih mengetahui kondisi kini dan prospek ke depan suatu perusahaan

daripada para investor luar.

2. Moral hazard, yaitu jenis informasi asimetri dalam mana satu pihak

yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha

atau transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan-tindakan

mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksi mereka sedangkan

pihak-pihak lainnya tidak. Moral hazard dapat terjadi karena adanya

pemisahan pemilikan dengan pengendalian yang merupakan

karakteristik kebanyakan perusahaan besar.

2.6.3 Pengukuran Informasi Asimetri

1. Informasi Asimetri dapat diukur dengan menggunakan Dispersion in

analyst forcasts (DISP), Puspita dalam Fitriany (2010) berpendapat

bahwa penurunan informasi asimetri, maka ada kemungkinan

consensus yang lebih tinggi mengenai kinerja perusahaan di masa yang

akan datang. Hal yang membuat ukuran disperse dirumuskan sebagai

berikut :

Dispersion in analyst forecasts = std dev analysts forecasts
Median forecast
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Forecasting adalah peramalan atau perkiraan yang belum terjadi.

Dalam ilmu pengetahuan sosial segala sesuatu itu serba tidak pasti,

sukar diperkirakan secara tepat, oleh karena itu digunakan forecasting

yang bertujuan agar forecast atau peramalan yang dibuat bisa

meminimumkan pengaruh ketidakpastian ini terhadap perusahaan.

Forecasts dalam penelitian ini untuk meramalkan kondisi keuangan

perusahaan dimasa yang akan datang.

2. Bid Ask Spread adalah salah satu ukuran likuiditas pasar yang

digunakan secara luas dalam penelitian terdahulu sebagai pengukuran

informasi asimetri. Menurut Rita Desniwati (2012) pengukuran tingkat

informasi asimetri dapat dilakukan dengan menggunakan proksi bid-ask

spreads. Istilah ask diasosiasikan dengan selling limit order, sedangkan

bid diasosiasikan dengan buying limit order. Istilah bid-ask spreads

diartikan dengan selisih harga beli tertinggi dari investor dengan harga

jual yang diajukan oleh emiten atau penjual saham. Bid-ask spreads

merupakan selisih harga beli tertinggi saham dengan harga jual

terendah saham. Jadi dalam penelitian ini informasi asimetri

diproksikan dengan rumus (Rita Desniwati, 2012)

SPREADit = ask – bid x 100
(ask+bid)/2

Keterangan :

Askit = harga ask tertinggi saham perusahaan i yang terjadi pada tahun

t (askit).
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Bidit = harga bid terendah saham perusahaan i yang terjadi pada tahun

t (bidit).

2.7 Penelitian Terdahulu

Dari penelitian – penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2. 1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Hasil Penelitian terdahulu

No Peneliti Judul Hasil
1 Sri Haniati

dan
Fitriany
(2010)

Pengaruh
Konservatisme
terhadap Informasi
Asimetri dengan
Menggunakan
Beberapa Pengukuran
Konservatisme

Konservatisme berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap informasi
asimetri. Semakin tinggi
konservatisme akan menyebabkan
tingkat informasi asimetri yang
semakin rendah.

2 Lafond
dan Watts
(2006)

The Information Role
of Conservative
Financial Statements.

Konservatisme mengurangi
informasi asimetri dengan cara
memberikan batasan kepada
manajemen dalam menggunakan
informasi yang mereka miliki.

3 I.G.A.N
Budiasih
(2007)

Peranan
Konservatisme
Terhadap Asimmetry
Information.

laporan keuangan yang
menggunakan prinsip
konservatisme dapat mengurangi
terjadinya asymmetry information.

4 Sutedja
(2004)

Pengungkapan
(disclosure) Laporan
Keuangan untuk
membatasi informasi
asimetri.

upaya untuk mengurangi bahkan
menghilangkan informasi asimetris
adalah melalui penggunaan
pengungkapan (disclosure) atas
laporan keuangan. Hal tersebut juga
telah dibuktikan secara empiris oleh
sejumlah peneliti, yakni bahwa
pengungkapan (disclosure) dapat
mengurangi informasi asimetris.

5 Samsul
Hadi
(2004)

Pengaruh Disclosure
dan Manajemen Laba
Terhadap Informasi
Asimetri.

pengungkapan (disclosure) dan
manajemen laba berpengaruh
secara simultan dan parsial
terhadap informasi asimetri.
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6 Khomsiya
h dan
Susanti
(2003)

Pengungkapan,
Asimetri Informasi,
dan Cost of Capital.

Penelitiannya membuktikan bahwa
pengungkapan laporan keuangan
tidak berpengaruh terhadap
informasi asimetri.

7 Dyan
Irmayanti
dan
Fransiska
(2011)

Pengaruh Corporate
Governance dan
Pengungkapan
Sukarela Terhadap
Informasi Asimetri
Selama Krisis
Financial Global.

pengungkapan sukarela memiliki
pengaruh negatif dan signifikan
terhadap tingkat informasi asimetri,
hal ini mengindikasikan
peningkatan pengungkapan
sukarela yang dilakukan
perusahaan mampu menurunkan
informasi asimetri selama krisis
finansial global.

2.8 Pandangan Islam Tentang Prinsip Konservatisme dan Pengungkapan

(disclosure) Laporan Keuangan
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“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, maka
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
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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”. (Q.S. Al-Baqarah :
282)

Jika kita cermati surat Al-Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan untuk

melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama

melakukan muamalah. Dari hasil penulisan tersebut dapat digunakan sebagai

informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang. Terutama

dalam menyampaikan informasi tentang transaksi yang terjadi dengan benar dan

sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

APB (Accounting Principle Board) Statement No. 4 mendefinisikan sebagai

berikut “akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan

informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang mengenai suatu badan

ekonomi yang dimaksud untuk digunakan dalam pengambilan keputusan

ekonomi, yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif”. AICPA

(American Institute of Certified Public Accountant) mendefinisikan sebagai

berikut: “ Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran

dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian umumnya

bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasilnya.

2.9 Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel

dependen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1. 1

sebagai berikut:
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Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran

Variabel Independen (X) Variabel Dependen (Y)

2.10 Hipotesis Penelitian

a. Konservatisme dan Informasi Asimetri

Menurut Donald E. Kieso (2004) konservatisme diartikan

sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana

perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva

Konsevatisme
(X1)

Informasi Asimetri
(Y)

Pengungkapan
(disclosure)
Laporan Keuangan
(X2)
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dan laba serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai

kemungkinan akan terjadi. Penerapan prinsip ini mengakibatkan pilihan

metode akuntansi ditujukan pada metode yang melaporkan laba atau

aktiva lebih rendah serta melaporkan hutang lebih tinggi.

Ahmed et al (2002) sebagai pendukung konservatisme

menyatakan bahwa konservatisme dapat mengurangi konflik antara

manajer dan pemegang saham seputar kebijakan dividen. Pembayaran

dividen yang terlalu tinggi akan menimbulkan ancaman bagi debt

holders karena akan mengurangi aktiva yang seharusnya tersedia untuk

pelunasan utang.

Penelitian Sri Haniati dan Fitriany (2010) yang membuktikan

bahwa konservatisme berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

informasi asimetri. Dimana, semakin tinggi konservatisme akan

menyebabkan tingkat informasi asimetri yang semakin rendah. Lafond

dan Watts (2006) menjelaskan bahwa laporan keuangan konservatisme

dapat mencegah informasi asimetri dengan cara membatasi manajemen

melakukan manipulasi laporan keuangan. Berdasarkan model penelitian

diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 : konservatisme berpengaruh negatif terhadap informasi asimetri.

b. Pengungkapan (disclosure) Laporan Keuangan dan Informasi

Asimetri

Sejumlah penelitian telah memberikan bukti empiris bahwa

disclosure mempunyai hubungan yang signifikan dengan informasi
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asimetris, dalam hal kemampuannya untuk mengurangi informasi

asimetris.Dalam penelitian Sutedja (2004) upaya untuk mengurangi

bahkan menghilangkan informasi asimetris adalah melalui penggunaan

pengungkapan (disclosure) atas laporan keuangan. Penelitian sutedja

(2004) juga menjelaskan sejumlah penelitian menyatakan adanya

hubungan negatif antara disclosure dengan informasi asimetris

(disclosure meningkat, informasi asimetris menurun) yang diukur

dengan nilai bid-ask spread (Stoll, 1989; Conroy dkk., 1990; Howe dan

Lin, 1992; Graves dkk.,1994 dalam Subekti dan Suprapti, 2002).

Menurut Belkaoui (2006) pengungkapan mengharuskan

laporan keuangan dirancang dan disusun untuk menggambarkan secara

akurat kejadian-kejadian ekonomi yang telah mempengaruhi

perusahaan selama periode berjalan dan supaya mengandung informasi

yang mencukupi guna membuatnya berguna dan tidak menyesatkan

bagi investor kebanyakan. Prinsip pengungkapan mengimplikasikan

bahwa tidak ada informasi atas kepentingan bagi kebanyakan investor

yang akan dihilangkan atau disembunyikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Samsul Hadi (2004)

pengungkapan (disclosure) laporan keuangan juga berpengaruh

terhadap informasi asimetri. Pengungkapan (disclosure) dan

manajemen laba berpengaruh secara simultan terhadap informasi

asimetri, diketahui bahwa variabel disclosure dan manajemen laba

secara parsial berpengaruh terhadap informasi asimetri. Namun,
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penelitian yang dilakukan oleh Khomsiyah dan Susanti (2003)

pengungkapan laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap informasi

asimetri. Berdasarkan model penelitian diatas, maka hipotesis dapat

dirumuskan sebagai berikut:

H2   : Pengungkapan (disclosure) laporan keuangan berpengaruh

negatif terhadap informasi asimetri.

Untuk melihat hubungan dari keseluruhan variabel independen

(konservatisme dan pengungkapan (disclosure) laporan keuangan)

terhadap variabel dependen (informasi asimetri), maka peneliti

merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3     : Konservatisme dan pengungkapan (disclosure) laporan

keuangansecara bersama-sama (simultan) berpengaruh

signifikan terhadap informasi asimetri.


