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Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership 

Structure 

Michael C. Jensen dan William H. Meckling 

(Journal of Financial Economics 3, 1976, pp.: 305-360) 

 
 

PENDAHULUAN 

Paper ini diturunkan dari kemajuan perkembangan saat ini dalam teori (1) hak 

kepemilikan, (2) keagenan, (3) keuangan untuk membangun teori tentang struktur 

kepemilikan untuk sebuah perusahaan. Teori yang dibangun ini akan membantu 

dalam menjelaskan: (1) Kenapa manajer dalam perusahaan yang mempunyai struktur 

keuangan campuran memilih set aktivitas perusahaan seperti bahwa nilai total 

perusahaan lebih rendah daripada yang seharusnya jika dia adalah pemilik tunggal; (2) 

Kenapa kegagalannya untuk memaksimalkan nilai perusahaan konsisten sempurna 

dengan efisiensi; (3) Kenapa penjualan saham biasa adalah sumber modal yang viable 

walaupun manajer tidak memaksimakan nilali perusahaan; (4) Kenapa utang dianggap 

sebagai sumber modal utang pendanaan menawarkan keuntungan pajak relative 

terhadap nilai perusahaan; (5) kenawa saham preferen diterbitkan; (6) Kenapa laporan 

akuntansi disediakan secara sukarela kepada kredotur dan pemegang saham; (7) 

kenapa pemberi pinjaman membatasi aktivitas perusahaan peminjam; (8) kenapa 

beberapa industri dicirikan oleh perusahaan owner-operaed; (9) Kenapa perusahaan 

denga regulasi tinggi akan mempunyai rasio ekuitas utang yang lebih tinggi; (10) 

Kenapa analisis sekuritas dapat produktif sekalipun tidak meningkatkan return 

portofolio bagi investor. 

Theory tentang perusahaan: sebuah kotak kosong?  Teori tentang perusahaan 

sebenarnya adalah teori tentang pasar yang menyatakan bahwa perusahaan adalah 

“kotak hitam” yang dioperasikan untuk memenuhi kondisi marjinal relevan berkaitan 

dengan input dan output, yang selanjutnya memaksimalkan laba, atau lebih akuratnya, 

nilai sekarang.  

Hak Kepemilikan. Masalah penting disini adalah spesifikasi hak individual 

menentukan bagaimana kos dan reward  akan dialokasikan diantara partisipan 

organisasi. Fokus paper ini pada implikasi keperilakuan dari hak kepemilikan 

khususnya kontrak antara pemilik dan manajer perusahaan. 
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Kos keagenan. Hubungan keagenan adalah kontrak ketika sesorang atau lebih 

(pemilik) meminta sesorang yang lain (agen) untuk melkukan bebrapa jasa atas 

namanya yang melibatkan pendelegasian bebrapa otoritas pembuatan keputusan 

kepada agen. Kos keagenan adalah jumlah dari: (1) pengeluaran pemonitoran oleh 

pemilik, (2) pengeluaran mengikat (bonding) oleh agen, (3) rugi 

residual=berkurangnya nilai pasar.  

Beberapa komentar umum tentang definisi perusahaan. Alchian & Demzets 

(1972) beranggapan bahwa yang aktivitas di dalam perusahaan dilakukan oleh otoritas 

dan menekankan secara benar pada peran kontrak sebagai sarana pertukaran sukarela. 

Peran atas pemonitoran dalam situasi yang terdapat gabungan input atau tim produksi. 

Organisasi adalah legal fictions sederhana yang bertindak sebagai penghubung untuk 

set hubungan pengkontrakan diantara individual. Perusahaan bukan individual. 

KOS KEAGENAN DARI EKUITAS OUTSIDE 

Jika perusahaan dikelola oleh pemiliknya, maka setiap keputusan akan 

memaksimulkan utilitasnya. Keputusan tersebut melibatkan bukan hanya manfaat 

yang diperoleh dari return finansial tetapi juga dari berbagai aspek non-finansial. Jika 

manajer menjual klaim ekuitas perusahaan yang identik dengan kos keagenannya, 

maka ada divergensi antara kepentingan manajer-pemilik dan pemegang saham luar.  

 Karakteristik konflik keagenan antara manjer-pemilih dan pemegang saham 

luar disebabkan dari kecenderungan manjer untuk mengambil manfaat financial dari 

sumber daya perusahaan untuk konsumsi pribadinya.  

Analisis formal sederhana tentang sumber kos keagenan ekuitas dan siapa yang 

menanggungnya. Sebelumnya dibangun set asumsi permanen yang harus terpenuhi 

untuk keseluruhan analisis dan set asumsi temporer yang hanya digunakan untuk 

tujuan eksposisional. Berdasrkan analisis pada figur 1, dapat dijelaskan sbb: 

- Nilai pasar sekarang dari aliran pengeluaran manjer pada keuntungan non-fiannasial 

ditunjukkan pada batasan yang dihadapi manjer-pemilik tunggal yang dihadapkan 

pada keputusan berapa banyak dia akan mengambil laba non-finansial dari 

perusahaan. 

- Nilai pasar maksimum dari aliran kas yang dihasilkan perusahaan untuk upah uang 

tertentu bagi manajer ketika konsumsi manjer atas keuntungan non-fiansial = nol. 
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- Jika manajer-pemilik bebas untuk memeilih level penghasilan tambahan, 

kesejahteraanya akan dimaksimalkan dengan meningkatkan konsumsinya terhadap 

manfaat non-fiansial. 

- Jika pasar dicirikan dengan ekspektasi rasional, pembeli akan mengetahui bahwa 

pemilik akan meningkatkan konsumsi non-finansialnya ketika kepemilikan 

sahamnya menurun. 

Penentuan skala optimal perusahaan. Untuk kasus seluruh pendanaan ekuitas, skala 

optimal perusahaan, figur 2 menunjukkan bahwa ekspansi bagian OZBC adalah 

kombinasi ekuilibrium dari kesejahteraan dan manfaat non-fiansial untuk kepemilikan 

manjer 100%. Demikian juga jika manajer memperoleh pendanaan dari luar dan jika 

tidak ada kos terhadap hubungan keagenan. Sedangkan ekspansi bagian ZEDHL 

menunjukkan kemungkinan level ekuilibrium dari manfaat non-finansial pemilik dan 

kesejahteraan untuk masing-masing level investasi yang lebih tinggi dari I1.    

Peran pemonitoran dan aktivitas pembatas dalam mengurangi kos keagenan. 

Jika memungkinkan bagi pemegang ekuitas luar untuk membuat pengeluaran 

pemonitoran dan kemudian memaksakan pengurangan  konsumsi manfaat non-

finansial bagi manajer-pemilik, dia akan sukarela masuk dalam kontrak dengan 

pemegang ekuitas luar yang memberi hak untuk membatasi konsumsinya terhadap 

item non-fianansial. Jika pasar ekuitas kompetitif dan membuat estimat tidak bias dari 

efek penegeluaran pemonitoran, pemebli potensial akan berbeda antara 2 kontrak: (1) 

membeli saham perusahaan pada harga total tanpa hak memonitor atau 

mengendalikan konsumsi penghasilan tambahan manajer atau (2) membeli saham 

perusahaan pada harga total dengan harga yang lebih tinggi dengan hak untuk 

menegluarkan sumber daya sampai jumlah tertentu yang akan membatasi konsumsi 

penghasilan tambahan manajer-pemilik. 

 Pemegang ekuitas luar akan membayar manajer-pemilik untuk melakukan 

kativitas pembatas dan untuk membuat kontrak yang memungkinkan pemonitoran 

sepanjang keuntungan marjinal dari masing-masing lebih besar daripada kos 

marjinalnya.  

Kesimpulannya, temuan bahwa kos keagenan tidak-nol dan penyimpulan bahwa 

hubungan keagenan tidak optimal, merugikan atau tidak efisien adalah ekuivalen 

untuk setiap hal.  

Faktor yang mempengaruhi ukuran perbedaan dari maksimasi ideal dapat 

berupa besarnya kos pemonitoran dan aktivitas pembatas, kos pengukuran kinerja dan 
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evaluasi manajer, kos penggantian manjer dan batasan yang diberikan oleh pasar 

modal. Kompetisi pasar produk akan membatasi perilaku manajer utuk 

memaksimalkan nilai ideal. Adanya kompetisi dalam produk dan faktor pasar tidak 

akan mengeleminasi kos keagenan karena masalah kontrol manjerial. Keberadaan 

ukuran kos keagenan tergantung pada sifat ks pemonitoran.  

 

KOS KEAGENAN TENTANG UTANG 

Jika kos keagenan ditimbulkan oleh keberadaan pemilik luar adalah positif membayar 

pemilik yang tidak ada (pemegang saham) untuk menjual kepemilikannya kepada 

manajer-pemilik yang akan menghindari kos tersebut. Seluruh kos, yaitu (1) insentif 

yang berkaitan dengan tingginya utang perusahaan, (2) kos pemonitoran, dan (3) kos 

kebangkrutan, adalah aspek tertentu dari kos keagenan berkaitan dengan keberadaan 

klain utang di perusahaan. 

 Hampil tidak ada perusahaan besar yang mendanai seluruh kegiatannya 

dengan tipe utang karena efek dari struktur pendanaan akan mempengaruhi perilaku 

manajer-pemilik. Perusahaan dengan modal kecil akan mendorong manajer untuk 

melakukan aktivitas investasi yang menjanjikan kembalian yang sangat tinggi 

walaupun probabilitas kesuksesannya rendah.  

Peran pemonitoran dan kos pembatas. Secara prinsip, adalah hal yang mungkin 

bagi pemegang obligasi untuk membatasi perilaku manajer yang dapat menurunkan 

nilai obligasi. Pemegang obligasi akan terdorong membuat membuat perjanjian dan 

memonitor tindakan manjer. Demikian juga manjer mempunyai dorongan untuk 

mempertimbangkan biaya yang dibebankan pada perusahaan oleh perjanjian dalam 

persetujuan utang yang secara klangsung berpengaruh terhadap aliran kas masa depan 

perusahaan ketika mereka mengurangi nilai pasar dari klaimnya.  

Kos kebangkrutan dan reorganisasi. Kebangkrutan tidak berati tanpa kos, but 

secara umum melibatkan proses pengadilan yang mengkonsusmsi sebagian aset 

perusahaan. Kos kebangkrutan berkepentingan dengan pembeli potensial dari klaim 

tetap dalam perusahaan yang keberadaannya akan dikurangai dengan kembalian bagi 

mereka dalam kasus kebangkrutan. Kos reorganisasi mewakili hanya sebuah fraksi 

terhadap kos yang berkaitan dengan kebangkrutan. 

 Kos keagenan berkaitan dengan utang berisis tentang: (1) kesempatan 

hilangnya kesejahteraan yang disebabkan oleh pengaruh utang pada keputusan 
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perusahaan, (2) pengeluaran pemonirotan dan pembatas oleh pemegang obligasi dan 

manajer-pemilik, (3) kos kebangkrutan dan reorganisasi. 

Mengapa kos keagenan utang terjadi? Adanya faktor subsidi pajak dalam 

pembayaran bunga mendorong perusahaan untuk memilih utang sebagai alternatif 

pendanaan. Namun demikian, bahkan dengan absennya manfaat pajak, utang tetap 

digunakan jika kemampuan untuk mengeksploitasi secara potensial yang kesempatan 

investasi menguntungkan menjadi terbatas dengan keterbatasan sumber dari pemilik.  

 

TEORI TENTANG STRUKTUR KEPEMILIKAN PERUSAHAAN 

Pada ukuran tertentu perusahaan, penulis menginginkan teori untuk menenetukan 

ekuitas dalam (dimiliki manjer), ekuitas luar dan utang. 

Penentuan rasio optimal ekuitas luar terhadap utang. Sepanjang pasar modal 

efisien, harga aset seperti utang dan ekuitas luar akanmerefleksi estimat tidak bias dari 

kos pemonitoran dan redistribusi yang akan melahirkan hubungan keagenan dan kos 

ini aakan ditanggung manajer-pemilik. Dari sudut manjerppemilik, proporsi optimal 

dana luar yang diperoleh dari ekuitas (versus utang) untuk level ekuitas tertentu 

adalah pada titik E (figur 5) yang akan menghasilkan kos kegenan minimum.    

Efek skala pendanaan luar. Kos keagenan akan meningkat ketika jumlah pendanaan 

luar meningkat. Efek peningkatan penggunaan pendanaan luar pada fungsi kos (figur 

6) diasumsikan untuk: (1) meningkatkan kos keagenan dan (2) meningkatkan fraksi 

optimal dari dana luar yang diperoleh dari penjualan ekuitas luar. Ketika kos 

keagenan diminimalkan, proporsi optimal ekuitas dan utang digunakan untuk 

mmeperoleh dana luar. Dihipotesiskan bahwa semakin besar perusahaan, semakin 

besar kos keagenan total karena fungsi pemonitoran yang melekat lebih sulit dan 

mahal dalam organisasi yang lebih besar. 

Risiko dan permintaan untuk pendanaan luar. Manajer yang  menginvestasikan 

seluruh kekayaannya pada perusahaan tunggal akan menanggung rugi kesejahteraan 

kareana harus menanggung lebih banyak risiko. Untuk menghindarinya, manajer 

harus melakukan diversifiaksi pada portofolio optimal.  

Penentuan dari nilai optimal pendanaan pihak luar. Diukur dengan jumlah yang 

sebenarnya dibayar untuk diijinkan mengurangi klaim kepemilikan untuk 

meningkatkan diversifikasi. Solusinya dengan pareto optimal, yang tidak ada jalan 

lain lagi untuk mengurangi kos keagenan tanpa membuat sisi lain menjadi lebih lemah 

(lebih miskin).  
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Penentuan skala optimal perusahaan. Solusi atas skala optimal menjadi rumit 

ketika mengijinkan untuk penerbitan utang, ekuitas dan monitoring serta pembatasan, 

struktur umum solusiannya beranalogi sama dalam kasus pemonitoran dan 

pembatasan yang diijinkan untuk ekuitas dari pihak luar. Jika optimal untuk 

menerbitkan utang, skala optimal ditentukan oleh titik dimana ekspansi baru 

bersinggungan dengan kurva indefferent tertinggi. 

KUALIFIKASI DAN PERLUASAN ANALISIS 

Masalah keagenan untuk beberapa perioda. Masalah keagenan akan berimplikasi 

jagka panjang. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pembuatan keputusan yang dilakukan 

oleh manajer terkait dengan kepentingan pribadinya dalam jangka pendek dengan iaya 

pemegang obligasi dan pemegang saham saat ini. Jika manajer ingin membangun 

reputasi, dia harus mampu meyakinkan bahwa kebijakannya akan berpengaruh 

menguntungkan atas modal masa depan yang diperoleh dari pendanaan pihak luar. 

Masalah kontrol dan kos kagenan pemilik luar. Pembahsan masalah ini 

mensyaratkan spesifikasi hati-hati tentang hak kontraktual yang terlibat pada peran 

dewan direktur dan koordinasi kos yang dihasilkan oleh pemegang saham dalam 

mengimplementasikan perubahan kebijakan 

Pemonitoran dan produk sosial analis sekuritas. Aktivitas analis sekuritas dan 

mutual fund dan investor institusional lainnya tidak terefleksi dalam return portofolio, 

yaitu mereka tidak meningkatkan return portofolio sesuaian risiko terhadap strategi 

beli dan pegang seleksi random naive. 

Aplikasi analisis untuk perusahaan dengan kepemilikan tersebar. Kekurangan 

serius dari tulisan ini adalah tidak menyertakan aplikasi untuk perusahaan modern 

yang manajernya hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak sama sekali ekuitas. 

 

Diskusi 

Pembahasan kos keagenan dalam tulisan ini, sampai saat ini menjadi rujukan di 

banyak penelitian akuntansi. Selain keterbatasan yang disebutkan bahwa konflik 

keagenan yang disebabkan oleh struktur kepemilikan modern yang tidak dibahas 

dalam paper ini, penulis juga tidak membahas bentuk struktur kpemilikan lain dari 

perusahaan yang sangat terkonsentrasi sehingga konflik keagenan mungkin akan lebih 

condong antara pemilik mayoritas dan minoritas, bukan lagi antara pemilik 

perusahaan (owner) dan manajer. Perluasan pembahasan tentang hal ini masih relevan 

sampai sekarang.  
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Positive Accounting Theory  

Watts, R. and J. Supreme  

(Edgewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1986) 

 

1.  Peran Teori Akuntansi 

 

Tujuan dari teori akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktek 

akuntansi. Peran teori menjadi penting karena membantu pembuat keputusan dalam 

memaksimumkan kesejahteraannya. Pada awal perkembangannya, teori akuntansi 

berkutat dengan pengobservasian praktik dan memberikan aturan 

pengklasifikasiannya (akhir abad 19).  Teori normatif yang berkepentingan dengan 

rekomendasi kebijakan berkembang setelah US security act 1933-1934. 

Pengembangan teori keuangan, yang di dalamnya melekat konsep ekonomi, juga 

mempengaruhi perkembangan teori akuntansi. Tersedianya data base oleh CSRP 

membuka kesempatan riset empiris, yang semakin berkembang setelah munculnya 

efficient market hypothesis. Penelitian Ball dan Brown (BB, 1968) adalah artikel 

yang berpengaruh besar dalam literatur akuntansi yang sebenarnya sangat dipengaruhi 

konsep keuangan. Pertengahan 1970, para periset mulai mengobservasi perilaku 

sistematik praktik akuntansi. Saat ini, akuntansi banyak dikembangkan dengan 

memasukkan teori keuangan dan/atau teori regulasi untuk menjelaskan praktik 

akuntansi dan pengaditan. 

 Teori terdiri dari 2 bagian yaitu asumsi (termasuk definisi variabel dan logika 

keterkaitannya) dan set hipotesis substantif. Pembangunan teori dimulai dengan 

periset yang berpikir untuk menjelaskan fenomena. Pengujian terhadap fenomena 

tersebut, termasuk memberikan penjelasan alternatif akan membangun literatur. Teori 

tidak dapat menjelaskan dan memprediksi seluruh fenomena akuntansi, tetapi hanya 

kelas fenomena. Hal ini tidak menjadi alasan bagi periset untuk mengabaikan teori. 

Konsekuensinya, periset akan menggunakan sampel yang dapat bukti tentang 

fenomena yang diteliti. Perbedaan hasil akan mendorong pengujian lebih lanjut 

dengan semakin meningkatkan kekuatan pengujian yang berarti akan semakin 

memperkuat teori. Kesuksesan sebuah teori ditentukan oleh nilai teori tersebut bagi 

penggunanya, yang besar-kecilnya tergantung pada kos kesalahan prediksi dan kos 

penggunaan model. Nilai prediksi teori ini menjelasakan kenapa periset tidak 

mengabaikan teori sekalipun banyak kesalahan prediksi.  
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 Ketika teori tidak sempurna menjelaskan fenomena dan kebenarannya tidak 

dapat dibuktikan, muncullah teori pesaing. Teori pesaing penting dalam pengujian 

hipotesis teori tertentu, yaitu ketika banyak variabel yang jumlahnya tidak terbatas 

mungkin akan memberikan prediksi yang berbeda terhadap fenomena yang sama. 

Dari sini teori terus berkembang untuk dapat memberi penjelasan dan prediksi terbaik 

dari fenomena.        

 

2.  The Efficient Market Hypotesis (EMH) and  

Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

 

EMH adalah perluasan dari kondisi ekuilibrium laba nol (dalam ekonomimikro) 

terhadap perilaku dinamik harga dalam pasar kompetitif dalam kondisi ketidakpastian. 

Jensen (1978) mendefinisi pasar efisien berkenaan dengan set informasi tertentu dan 

jika tidak mungkin untuk memperoleh laba ekonomik melalui perdagangan berbasis 

set informasi tersebut. Laba ekonomik adalah net untuk seluruh kos, sehingga dalam 

penilaian kondisi laba nol, seluruh kos seharusnya dipertimbangkan. EMH diuji atas 

dasar seperangkat informasi dengan menentukan apakah abnormal return yang tidak 

nol dapat dihasilkan melalui perdagangan dengan mengabaikan biaya untuk 

mendapatkan informasi. Pengujian atas EMH diklasifikasi dalam 3 kategori yaitu: (1) 

Pengujian bentuk lemah, (2) pengujian bentuk setengah kuat dan (3) pengujian bentuk 

kuat. Sampai saat ini bukti-bukti yang ada mendukung hipotesis pasar setengah kuat 

dan bentuk ini telah diterima secara umum oleh peneliti, sehingga banyak penelitian 

yang mengambil model ini dalam risetnya. 

 Berdasarkan CAPM, penilaian perusahaan mensyaratkan estimasi dari aliran 

kas masa depan ekspektasian dan risiko. Model CAPM pertama kali adalah model 

satu periode. Investasi dilakukan pada awal periode dan aliran kas diperoleh diakhir 

periode dengan : (1) distribusi tingkat pengembalian aset dapat dinotasi sebagai 

tingkat pengembalian ekspektasi dan beberapa ukuran berdispersi sebagaimana 

variansi, (2) pasar sempurna, (3) investor rasional, tidak suka berisiko dan 

mengoptimalkan utilitas konsumsi, (4) investor berasumsi individu lain juga bertindak 

rasional, (5) seluruh individu di pasar memperoleh akses yang sama atas informasi 

yang ada dan berpandangan yang sama atas tingkat pengembalian ekspektasi, (6) 

terdapat aktiva bebas risiko dan seluruh individu dapat meminjamkan dan meminjam 

pada tingkat bunga bebas risiko.  

 CAPM dalam multi perioda menilai aktiva berdasarkan aliran kas ekspektasi 

dan tingkat pengembalian ekspektasi pada tingkat risiko tertentu. Secara empiris, laba 
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akuntansi dapat dihubungkan dengan aliran kas sehingga laba saat ini dapat 

menyediakan informasi aliran kas perusahaan saat ini dan mendatang yang 

diharapkan. Jika laba akuntansi merupakan pengganti dari aliran kas, maka CAPM 

mempunyai implikasi khusus atas hubungan antara perubahan laba dan tingkat 

pengembalian dari nilai pasar perusahaan. Jika gabungan antara tingkat pengembalian 

aktiva dan portofolio pasar berditribusi normal bivariate, maka model pasar 

merupakan deskripsi statistik hubungan antara tingkat pengembalian aktiva dengan 

tingkat pengembalian portofolio pasar. Model pasar dapat diinterpretasikan 

menggunakan CAPM. Pendekatan portofolio untuk mengestimasi abnormal rate of 

return sering kali digunakan untuk menginvestigasi pengaruh harga saham dengan 

standar akuntansi. Rumus model pasar: E(ri,1) = αi + βi E(rm,t) 

3.  Accounting Earnings and Stock Prices 

 

Kandungan informasi laba. Laba dapat dipandang sebagai faktor yang 

mempengaruhi harga saham dan pengumuman laba yang membawa kandungan 

informasi terhadap pasar saham. Banyak alternatif sumber informasi atas alran kas 

perusahaan yang dapat mengurangi kandungan informasi pengumuman laba. Studi 

pertama tentang kandungan informasi laba dilakukan BB (1968) menarik karena 

membuktikan atas perluasan alternatif sumber informasi laba. BB menemukan bahwa 

perubahan laba tidak berkorelasi serial yang berarti bahwa laba mengikuti random 

walk. BB juga melaporkan bahwa ada asosiasi antara tanda perubahan laba dengan 

tanda perubahan tingkat return abnormal pada bulan pengumuman laba. Riset BB 

direplikasi oleh Foster (1975) untuk pengumuman laba tahunan dari perusahaan yang 

diperdagangkan di pasar US dan negara lainnya. Studi lainnya adalah Brown (1970), 

Gonedes dan Dopuch (1974). Riset tentang laba interim yang dilakukan Foster (1977) 

juga menunjukkan bahwa laba kuartalan membawa informasi bagi pasar. 

 Beaver, Clarke dan Wreight (1979) melaporkan bahwa ada relasi antara 

magnituda perubahan laba tahunan tidak terekspektasi dengan tingkat return 

abnormal tahunan. Beaver (1968) meneliti kandungan informasi pengumuman laba 

dengan menggunakan variansi return abnormal. Hasilnya menunjukkan bahwa 

pengumuman laba tahunan mengandung informasi relevan terhadap penilaian 

sekuritas. Riset Patell dan Wolfson (1979, 1981) yang menggunakan harga call option 

untuk menguji variansi return pada pegumuman laba menunjukkan bahwa pasar 

mengantisipasi penyampaian informasi dalam pengumuman laba. Beave (1968) juga 

menginvestigasi pengumuman laba dikaitkan dengan volume perdagangan. Hasilnya 

memperkuat temuan sebelumnya bahwa pengumuman laba membawa informasi pada 
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pasar saham. Beaver dan Duck (1972), mendukung BB, bahwa laba tidak 

terekspektasi mempunyai asosiasi lebih tinggi dengan return abnormal diabandingkan 

aliran kas tidak terekspektasi. Demikian juga Patell dan Kaplan (1977) yang 

menemukan bahwa aliran kas tidak mempunyai kandungan informasi. Berdasarkan 

EMH dan CAPM, hal ini menunjukkan bahwa proses akrual membuat laba akuntansi 

sebagai prediktor yang lebih baik dibandingkan aliran kas.  

 Jumlah informasi publik yang tersedia bervariasi antar perusahaan. Ukuran 

perusahaan dan informasi lain yang dikeluarkan perusahaan mungkin berpengaruh 

terhadap besarnya keinformatifan pengumuman laba. Brant (1980), dengan 

menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di NYSE dan OTC  menunjukkan 

bahwa kandungan informasi pengumuman laba bervariasi dengan jumlah sumber 

alternatif informasi. McNichols dan Manegold (1983) melaporkan adanya penurunan 

kandungan informasi pengumuman laba tahunan setelah perusahaan melakukan 

pelaporan laba kuartalan.    

4.  Discriminating Between Competing Hypotheses 

 

 Hipotesis “no effects” adalah hipotesis gabungan (joint hypothesis) antara 

EMH, CAPM dan kos transaksi, pengontrakan, dan informasi adalah nol. Hipotesis ini 

memprediksi bahwa tidak ada perubahan harga saham dikaitkan dengan perubahan 

prosedur akuntansi tertentu yang dilakukan secara sukarela (tanpa arah). Perubahan 

harga hanya akan terjadi jika perubahan prosedur akuntansi mempengaruhi aliran kas 

perusahaan melalui pajak. Hipotesis ini bukan pengujian terhadap EMH, tetapi uji 

gabungan sehingga penolakan terhadap hipotesis ini bukan berarti kegagalan EMH. 

 Hipotesis “mechanistic” atau monopolistic” adalah hipotesis tandingan yang 

mempredikasi bahwa perubahan akuntansi penurunan laba akan disertai dengan return 

saham abnormal positif, dan sebaliknya, tanpa memandang efek terhadap perubahan 

pada nilai sekarang aliran kas. Studi sebelumnya menggunakan tiga set perubahan 

akuntansi untuk membedakan antara hipotesis tandingan: (1) seluruh perubahan 

akuntansi baik mempengaruhi pajak atau tidak (Ball 1972), (2) perubahan akuntansi 

yang tidak mempengaruhi pajak (Kaplan dan Roll 1972), (3) perubahan akuntansi 

yang mempengaruhi pajak (Sunder 1973, 1975). 

 Kaplan dan Roll (1972) yang menginvestigasi perubahan akuntansi yang 

tidak mempengaruhi pajak pada kasus perubahan metode deferral  menjadi  metode 

flowthrough untuk kredit pajak investasi menemukan adanya pergerakan CAR setelah 

pengumuman laba, sedangkan pada perubahan dari penyusutan dipercepat menjadi 

garis lurus tidak direspon oleh pasar. Ball (1972) menginvestigasi seluruh bentuk 
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perubahan akuntansi dalam periode 1947-1960 dan menunjukkan bahwa efek 

perubahan harga dari semua bentuk perubahan akuntansi yang mempengaruhi pajak 

tidak mempengaruhi prediksi. Hasil kedua peneliti ini dipertanyakan karena masalah 

metodologi: (1) penggunaan studi peristiwa untuk menguji efek harga saham dari 

perubahan akuntansi, (2) pengelompokan observasi pada waktu dan industri, (3) 

pelanggaran asumsi ceteris paribus-risiko saham perusahaan berubah ketika prosedur 

akuntansi berubah (bias seleksi). Sunder (1973, 1975) yang menginvestigasi 

abnormal return dan perubahan risiko yang dikaitkan dengan perubahan LIFO 

menunjukkan bahwa risiko meningkat saat terjadi perubahan ke LIFO, dan ada 

peningkatan harga abnormal terkait dengan peralihan ke LIFO. Studi ini juga 

mempunyai masalah pengelompokan sampel. Rick (1982) mengontrol bias seleksi 

pada kasus perubahan LIFO dan hasilnya konsisten dengan hipotesis mekanistik tetapi 

tidak mendukung hipotesis ”no-effect.” Biddle dan Lindahl (1982) mengkritik Rick 

yang dianggap mengandung self-selection bias. Hasil pengujiannya justru 

menunjukkan yang sebaliknya. Studi mereka mempunyai kekuatan pengujian yang 

lebih baik.  

5.  Accounting Data, Bankruptcy, and Risk 

 

Data akuntansi bermanfaat dalam membuat prediksi kebangkrutan. Salah satu 

alasannya adalah karena perjanjian obligasi dan utang sering menggunakan rasio 

akuntansi untuk membatasi tindakan manajer. Akan tetapi tidak ada asosiasi mekanis 

antara rasio akuntansi dengan kebangkrutan. Ada 2 bentuk studi prediksi 

kebangkrutan yaitu univariat dan multivariat. 

 Pendekatan multivariat untuk memprediksi kebangkrutan diteliti oleh Altman 

(1968) dengan menggunakan analisis diskriminan multipel untuk membedakan antara 

perusahaan yang bangkrut dan yang tidak. Hasilnya menunjukkan bahwa data 

akuntansi bermanfaat untuk memprediksi kebangkrutan. Westerfield (1970), Aharony, 

Jones dan Swaray (1980) menemukan bahwa saham perusahaan yang bangkrut mulai 

menunjukkan return abnormal negatif 5 tahun sebelum kebangkrutan. Pengembnagan 

atas riset Altman dilakukan oleh Altman, Halderman dan Narayan (1977) dan 

menemukan bahwa pemberian pinjaman yang selanjutnya diikuti kebangkrutan 

ternyata 35 kali lebih beresiko diabndingkan menolak memberikan pinjaman. 

 Jika laba akuntansi adalah wakil dari aliran kas, maka  akuntansi dapat 

menjadi wakil  perusahaan. Teori keuangan juga menyatakan bahwa  bervariasi 

dengan utang operasi. BB (1968) menyatakan bahwa ada asosiasi antara  akuntansi 

dengan estimat  model pasar. Pengembangan oleh Beaver, Kettler dan Scholes 
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(1970) menunjukkan bahwa model berbasis variabel akuntansi meramal level masa 

depan dari pasar lebih tepat dibanding yang dilakukan oleh model yang hanya 

berbasis pada model pasar sebelumnya dalam mengestimasi , walaupun hasil yang 

berbeda ditemukan oleh Elgers (1980).   

 Terkait dengan risiko obligasi, Urwits (1975) menemukan adanya korelasi 

yang lebih tinggi antara rating obligasi dengan  dibandingkan korelasi antara rating 

dengan variansi tingkat return. Oleh karena agen perating menggunakan data 

akuntansi untuk mengukur risiko, berarti data akuntansi bermanfaat untuk mengukur 

risiko obligasi perusahaan. Bukti lain diberikan oleh Wakeman (1981) dan Sherwood 

(1976) yang menunjukkan bahwa penentuan rating obligasi yang dilakukan oleh agen 

perating berbasis data laporan akuntansi publikasian. Kaplan dan Urwits (1979) yang 

menggunakan statistik multivariat N-probit memperkuat temuan sebelumnya dengan 

melaporkan bahwa aset total, rasio utang jangka panjang terhadap aset total, dan beta 

saham berasosiasi dengan rating obligasi dalam peredaran dan yang baru diterbitkan. 

Akan tetapi, Weinstein (1977) dan Wakeman (1981) menemukan bahwa perubahan 

rating obligasi tidak membawa kandungan informasi baik di pasar saham maupun 

pasar obligasi walapun tetap berperan dalam pemonitoran kontrak dengan 

memberikan ukuran risiko obligasi. 

6.  Forecasting Earnings 

 

Peramalan laba menjadi perhatian karena periset berkepentingan menggunakan model 

ini untuk menilai sekuritas atau mencari keterkaitan antara harga saham dengan laba 

akuntansi, serta untuk menjelaskan pilihan manajer tentang perosedur akuntansi. 

Salah satu cara untuk memprediksi laba akuntansi adalah mengestimasi proses yang 

menggambarkan perilaku time series laba masa lalu dan menggunakannya untuk 

meramal laba masa depan. Informasi lain seperti variabel ekonomimakro (GNP) juga 

membantu dalam memprediksi laba masa depan (Lev 1980). BB (1968) dan Foster 

(1977) adalah periset yang mencoba mendaparkan surogasi untuk ekspektasi pasar 

dari laba akuntansi.  

 Asumsi yang digunakan dalam pengujian empiris terhadap hipotesis ”perataan 

laba” berimplikasi terhadap time series laba pelaporan. Dalam pengujian model 

penilaian dan efek laba tidak terekspektasi terhadap harga saham, ada 2 hal yang diuji 

secara simultan yaitu: model penilain dan sejauh mana laba pelaporan mendekati 

aliran kas. Demikian juga pengujian hipotesis ”perataan laba” yang menguji secara 

simultan time series aliran kas asumsian sebelum manajemen menerapkan prosedur 

akuntansi dan perataan.   
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 Ada 2 bentuk proses time series yaitu: model deterministik (linear) dan 

model random walk. Pengujian kedua model ini pada Eastman Kodak menunjukkan 

bahwa model random walk bekerja lebih baik dibandingkan model linear dalam 

memprediksi laba tahun sesudahnya. Terkait dengan harga saham, BB (1968) 

menunjukkan bahwa pada level tertentu laba tidak terekspektasi, perubahan harga 

saham lebih besar jika mengikuti proses random walk dibandingkan deterministik. 

Pada hipotesis ”perataan laba” yang mengasumsikan bahwa laba dihasilkan dengan 

model linear, ternyata tidak menutup kemungkinan juga mengikuti proses time series 

dengan model random walk.  

   Bukti empiris awal bahwa pertumbuhan laba mengikuti pola random walk 

Lintner dan Glauber (1967). Ball dan Watts (1968) juga menunjukkan hasil yang 

sama untuk pengujian trend maupun distribusi autokeralasi dari perubahan laba dan 

EPS. Watts (1970) dan Watts dan Lefwitch (1977) juga menemukan adanya pola 

random walk pada laba perusahan individual. Implikasi dari temuan ini adalah adanya 

kontradiksi dengan hipotesis perataan gabungan bahwa yang mendasari proses adalah 

fungsi deteministik waktu dan manajer meratakan laba.  

 Watts (1975, 1978), Griffin (1977) dan Foster (1977) yang menginvestigasi 

properti time series laba kuartalan menunjukkan bahwa prediksi time series terbaik 

laba tahunan mungkin dihasilkan dari penggunaan laba kuartalan, bukan tahunan. 

Walaupun demikian, analis sekuritas ternyata dapat menghasilkan ramalan laba yang 

lebih akurat dibanding model time series (Brown dan Rozeff 1978).  

 

7.  Evolution of Disclosure Regulation Rationales: Prelude to a New Theory 

 

Bab ini mendiskusikan bagaimana para periset menyadari bahwa teori berorientasi-

nilai informasi tidak memberi penjelasan memuaskan tentang praktik akuntansi. 

Pembahasan meliputi implikasi EMH (EMH sebagai maintained hypothesis), untung 

rugi pengungkapan alternatif dan kaitannya dengan regulasi. 

 Pemikiran awal terhadap regulasi pengungkapan perusahaan beranggapan 

bahwa investor dan pasar modal secara umum tidak dapat membedakan antara 

perusahaan yang efisien dan kurang efisien. Leftwich (1980) mengemukakan alasan 

sbb: (1) Adanya monopoli kontrol informasi oleh manajemen, walaupun pada 

akhirnya hal ini tidak terdukung karena manajer tidak dapat secara sistematik 

“menyesatkan” pasar. (2) Adanya naïve investor. Anggapan ini dapat menyesatkan 

karena keputusan berinvestasi atau tidak bisa jadi bukan karena naïve tetapi adanya 

personal trade-off. (3) Fiksasi fungsisonal yang mengasumsikan bahwa individu tidak 
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rasional. Anggapan ini tidak konsisten dengan EMH. (4) Angka-angka yang tidak 

mempunyai arti karena laba dihitung dengan berbagai metoda penilaian. Alasan ini 

juga tidak sesuai dengan EMH yang menunjukkan asosiasi searah antara perubahan 

harga saham dengan laba tidak terekspektasi. (5) Adanya perbedaan prosedur yang 

ternyata tidak didukung dalam EMH karena investor adalah price protected. (6) Tidak 

adanya obyektivitas. Alasan ini kurang dapat diterima karena jika pengukur akuntansi 

obyektif tidak terobservasi dalam pasar efisien, bisa jadi karena tidak efektif kos.  

 EMH menganggap perlunya regulasi pelaporan akuntansi dan pengungkapan 

keuangan berdasarkan pemikiran ”kegagalan pasar.” Dalam pandangan ini, pasar 

bebas gagal memproduksi barang dengan kuantitas dan kualitas yang sama dengan 

hasil yang memaksimalkan fungsi kesejahteraan sosial. Hal ini disebabkan oleh 

karakteristik informasi akuntansi sebagai barang publik, adanya asimetri informasi 

dan masalah pensignalan, serta produksi berlebih informasi oleh individual diluar 

perusahaan untuk tujuan spekulasi. Pandangan lain menganggap bahwa hal ini tidak 

dapat dijadikan argumen untuk menjastifikasi adanya aturan pengungkapan 

perusahaan (Lefwich 1980). Konflik ini sebenarnya karena tidak adaya perhatian 

otoritas pengatur terhadap penilaian untung dan rugi pengaturan. 

 Aplikasi EMH lebih berkepentingan dengan tujuan regulasi pengungkapan dan 

mengapa manajer peduli terhadap prosedur akuntansi. Dalam membangun teori 

tentang regulasi pengungkapan, akuntansi meminjam teori ekonomi yang 

mengasumsikan bahwa kos informasi tidak nol dalam proses politik. Implikasinya 

terhadap teori akuntansi adalah memungkinkan prosedur akuntansi perusahaan untuk 

mempengaruhi hasil proses politik dan selanjutnya aliran kas perusahaan dan nilai 

perusahaan.  

8. Contracting Process 

 

Para peneliti akuntansi positif membangun teori praktik akuntansi dengan menerapkan 

teori ekonomi yang mengasumsikan kos pengontrakan dan informasi tidak sama 

dengan nol sehingga akan mempengaruhi pilihan atas prosedur oleh manajemen yang 

pada akhirnya berimbas pada aliran kas perusahaan. Jensen dan Meckling 

memodelkan kontrak antara pemegang saham perusahaan dengan pemilik-manajer 

dalam hubungan keagenan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa upaha pemilik-

manajer dalam bentuk uang adalah tetap dan tidak ada pemonitoran atau pembatasan 

aktivitas yang mungkin.  

 Permintaan kontrak dalam kondisi: (1) pemilik-manajer dengan tanpa 

pemagang saham pihak luar. Anaisis tergantung pada apakah keuntungan 
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nonpecuniary adalah spesifik job atau bukan. Jika keuntungan nonpecuniary adalah 

bukan spesifik job dan pasar kompetitif, maka pemilik-manajer memaksimalkan nilai 

sekarang aliran kas perusahaan. Jika job spesifik, pemilik-manajer akan menambah 

pengeluaran yang akan menurunkan nilai sekarang aliran kas perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan nonpecuniary-nya. (2) Jika kontrak terjadi antara pemilik-

manajer dengan pemegang saham pihak luar, maka pemilik-manajer akan membuat 

kontrak dengan pemegang saham untuk membatasi tindakannya sehingga akan 

menurunkan kos keagenan yang ditanggung pemilik-manajer. (3) Jika kontrak terjadi 

antara pemilik-manajer dengan pemegang saham pihak luar dan pengeluaran 

pemonitoran. Agen mempunyai insentif untuk melakukan kontrak dengan tujuan 

pemonitoran. Pemegang saham luar tidak peduli dengan hal ini karena kompetisi di 

pasar modal akan mendorong perlindungan harga dan investor luar tetap memperoleh 

return normal.  

 Permintaan kontrak antara pemilik-manajer dengan pemberi pinjaman terjadi 

karena pemberi pinjaman ingin mengamankan pinjamannya dengan membatasi 

manajer untuk melakukan keputusan investasi yang dapat menurunkan nilai 

perusahaan atau melakukan transfer kesejahteraan melalui pembayaran dividen atau 

memesan kembali klaim utang. Permintaan kontrak antara manajer profesional dan 

penyedia modal luar didorong oleh adanya kontrak yang telah ada, adanya kompetisi 

di pasar tenaga kerja dan efek terhadap reputasi manajer jika mereka melakukan 

perilaku oportunistik yang menurunkan-nilai perusahaan.  

 Pandangan bahwa perusahaan adalah ”nexus of contracts” mendorong 

permintaan terhadap kontrak pemonitoran. Literatur pengontrakan (property rights) 

menyatakan bahwa akuntansi memainkan peran penting baik dalam hal kontrak 

maupun pemonitorannya, karena angka-angka akuntansi sering dijadikan sebagai 

ukuran/patokan dalam pembuatan berbagai kontrak di perusahaan termasuk sebagai 

sarana pemonitoran.    

 

9.  Compensation Plans, Debt Contracts, and Accounting Procedures 

 

Bagian ini membahas bagaimana menurunkan hipotesis dari rencana kompensasi dan 

kontrak utang. Rencana kompensasi didesain untuk: (1) memberi insentif kepada 

manajer untuk memaksimalkan niali perusahaan (hipotesis insentif) dan (2) untuk 

menurunkan nilai sekarang perusahaan dan pajak manajer (hipotesis pajak). 

Penggunaan rencana kompensasi berbasis-laba akuntansi karena alasan: (1) 

ketidakmampuan untuk mengobservasi nilai pasar perusahaan, (2) adanya pemisahan 
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kinerja antara top manajer dengan subunit yang nilai pasarnya sulit untuk diobservasi 

langsung, (3) untuk menurunkan pajak. Penggunaan angka akuntansi ini tidak 

dimaksudkan untuk mengukur kinerja tetapi sebagai paramenter rencana yang dapat 

digunakan untuk menurunkan kos keagenan.  

 Rencana kompensasi berbasis-laba juga akan membatasi pilihan manajer 

terhadap prosedur akuntansi, walaupun tidak sepenuhnya. Dengan asumsi bahwa 

kompensasi manajer dibawah rencana bonus akan meningkas seiring peningkatan 

laba, maka muncul hipotesis rencana bonus yang menyatakan bahwa: ”ceteris 

paribus, manajer perusahaan dengan rencana bonus akan lebih mungkin memilih 

prosedr akuntansi yang menggeser laba pelaporan dari perioda yang akan datang ke 

perioda sekarang.”   

 Berkaitan dengan kontrak utang, angka akuntasi (auditan) juga berperan untuk 

membatasi tindakan manajer terhadap keputusan investasi dan keuangan yang 

menurunkan niali perusahaan sehingga merugikan pemberi utang, seperti pembatasan 

pembagian dividen dan pembelian saham, pemertahanan modal kerja, pembatasan 

aktivitas merjer, investasi pada perusahaan lain, disposisi aset maupun penambahan 

utang. Perjanjian utang berbasis-akuntansi hanya aka efektif jika beberapa pembatas 

ditempatkan terhadap kemampuan manajer untuk menghitung angka akuntansi. Tentu 

saja hal ini berkaitan dengan pilihan prosedur akuntansi. Pelanggaran terhadap 

kontrak utang memerlukan biaya mahal sehingga mendorong manajer untuk 

menggunakan prosedur akuntansi yang mengurangi probabilitas pelanggaran. Dari 

sini kemudian muncul hipotesis kontrak utang yang menyatakan:”ceteris paribus, 

semakin besar rasio utang/ekuitas perusahaan, semakin besar kemungkinan bagi 

manajer untuk memilih prosedur akuntansi yang menggeser laba pelaporan dari 

perioda yang akan datang ke perioda sekarang.”   

 Peran akuntansi dalam kontrak utang dan kompensasi memberi kesempatan 

untuk perubahan dalam prosedur akuntansi pajak-netral untuk mepengaruhi harga 

saham. Adalah hal yang tidak mungkin untuk memprediksi efek harga saham dari 

perubahan sukarela prosedur akuntansi yang dihasilkan dari perubahan set prosedur 

berterima dan sulit untuk mendesain kekuatan pegujian untuk efek harga saham dari 

perubahan tsb. Akan tetapi, efek perubahan harga dari perubahan yang diwajibkan 

lebih mungkin untuk diobservasi.  
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10.  Accounting and the Political Process 

 

Proses politik adalah cara untuk memperbaiki kegagalan pasar. Pandangan alternatif 

didasarkan pada asumsi bahwa individual dalam proses politik, seprti halnya individu 

di dalam pasar, bertindak untuk kepentingan pribadinya. Teori ekonomi tentang 

proses politik berfokus pada dorongan individual untuk bergabung dalam kelompok 

untuk melobi untuk transfer kesejahteraan. Kesuksesan dalam proses politik 

tergantung pada: (1) kos informasi yang menjelaskan keberadaan kelompok yang 

berkepentingan dalam proses politik; (2) heterogenitas kepentingan; (3) kos 

organisasi. Politisi dan birokrat dihipotesiskan mempunyai insentif untuk mencari 

transfer kekayaan melalui proses politik.  

 Jika angka-angka akuntansi digunakan dalam proses politik baik untuk 

mempengaruhi regulasi pemerintah atau mengatur regulasi yang telah ada, dorongan 

yang dibentuk oleh manajer ketika memilih kebijakan akuntansi adalah: (1) adanya 

asymmetric loss function, (2) untuk memcahkan krisis, (3) adanya tingkat pengaturan, 

(4) untuk mengurangi kos duplikasi penjagaan-catatan, manajer menggunakan 

prosedur akuntansi yang sama baik untuk pelaporan pajak maupun keuangan. 

 Peneliti akuntansi telah menggunakan ukuran perusahaan sebagai proksi 

sensitivitas politik. Berdasarkan hipotesis ukuran:”ceteris paribus, semakin besar 

perusahaan semakin mungkin manajer untuk memilih prosdur akuntansi yang 

menangguhkan pelaporan laba perioda sekarang ke masa depan. Riset Zimmereman 

(1983) membuktikan bahwa semakin besar perusahaan, semakin tinggi tingkat pajak 

dibanding perusahaan yang lebih kecil. Asumsi bahwa perusahaan besar lebih sensitif 

secara politik dikritik karena: (1) perusahaan besar, selain menjadi target juga menjadi 

lawan berat dalam proses politik, (2) perusahaan besar terlihat menerima transfer 

kesejahteraan yang lebih besar ketika mereka mengalami kesulitan keuangan, (3) 

kerentanan politik mungkin dipengaruhi oleh jenis industri. 

 Perubahan prosedur akuntansi mempengaruhi kos politik dan transfer 

kesejahteraan. Untuk efek pengontrakan, analisis perubahan harga saham 

mempengaruhi proses politik tergantung pada apakah perubahan tersebut bersifat 

sukarela atau diwajibkan. Untuk perubahan yang sifatnya sukarela, jika manajer 

mengubah prosedur akuntansi untuk menurunkan laba dan kos politik, hal ini karena 

kos politik telah berubah. Untuk perubahan yang diwajibkan, efek terhadap harga 

saham tergantung pada restriksi dan ekspansi set prosedur yang ada. Restriksi akan 

meningkatkan harga saham jika mengeleminasi prosedur akuntansi yang melaporkan 

laba dan aset lebih tinggi daripada prosedur alternatifnya, sedangkan pada ekspansi, 
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harga saham meningkat melaui proses politik jika menambah prosedur yang 

mengurangi level variansi laba.    

 

11.  Empirical Tests of Accounting Choices 

 

Sesuai dengan hipotesa rencana bonus dan rasio hutang/modal, manajer memiliki 

insentif untuk menggunakan prosedur akuntansi untuk meningkatkan pelaporan laba, 

sedangkan sesuai dengan hipotesis ukuran manajer meningkatkan insentif untuk 

mengurangi pelaporan laba sekarang. Pemilihan prosedur akuntansi bagi manajer 

mempunyai 2 pendekatan yaitu: (1) memilih diantara prosedur yang berterima, 

misalnya hipotesis ukuran, debt/equity, dan perencanaan bonus seluruhnya bertema 

tentang pilihan manajer di antara kumpulan prosedur yang berterima. (2) Penggunaan 

seperangkat pelaporan, misalnya perluasan pengontrakan utang yang ditetapkan 

berdasar prosedur non-GAAP, sedangkan GAAP dimaksudkan untuk membuat 

kontrak utang lebih efektif, bukan untuk membuat manajer menghindari kontrak 

utang. (3) Pilihan prosedur portofolio. Manajer dapat memilih sebuah prosedur 

portofolio ekstrim yaitu prosedur yang meningkatkan laba berjalan atau menurunkan 

laba berjalan, tetapi, dapat terjadi trade-off antara kos politik dan dampak 

pengontrakan atas laba.    

 Studi tentang prosedur pilihan portofolio dilakukan oleh Zmijewski dan 

Hagerman (1981) yang meneliti portofolio perusahaan berdasarkan empat prosedur 

akuntansi yaitu prosedur persediaan, depresiasi, investasi kredit pajak dan perioda 

amortisasi untuk past service pension cost. Mereka membuktikan bahwa pilihan 

portofolio prosedur akuntansi manajer bervariasi sesuai dengan perencanaan 

kompensasi yang berbasis-laba, rasio debt/equity, ukuran perusahaan, dan rasio 

konsentrasi dalam industri. Tiga hipotesis secara sederhana terbukti konsisten. Studi 

pilihan prosedur tunggal tentang hipotesis debt/equity menolak hipotesis nol bahwa 

tidak ada hubungan antara utang dengan pilihan prosedur akuntansi. Deakin (1979), 

Dhaliwal (1980) pada kasus minyak dan gas menunjukkan perusahaan cenderung 

untuk menggunakan sebuah prosedur yang melaporkan laba yang meningkat untuk 

perioda masa sekarang. Zmijewski dan Hagerman (ZH, 1981) menemukan bahwa 

hipotesis ukuran tidak berlaku untuk perusahaan kecil, tetapi hal yang sebaliknya 

dilaporkan oleh Daley dan Vigeland (1983). Pengujian ZH juga konsisten dengan 

hipotesis perencanaan bonus. Terkait dengan kos politis, ZH memberikan dukungan 

yang kecil untuk hubungan antara risiko dan intensitas modal serta pilihan prosedur 

akuntansi, sedangkan pada hipotesis pengontrakan utang hasilnya masih bercampur. 
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Penelitian lain tentang pilhan akuntansi dilakukan oleh Jarrell (1979) membuktikan 

bahwa regulasi yang ditentukan berakibat terhadap perusahaan utilitas dalam 

penilaian aset yang konsisten dengan hipotesis kos politis. Secara keseluruhan, ini 

membuktikan regularitas empiris bahwa perencanaan bonus, rasio utang/ekuitas, 

ukuran berhubung dengan pilihan prosedur akuntansi oleh manajer perusahaan. 

 

12.  Stock Price Tests of the Theory 

 

Bagian ini menilai kemampuan teori dalam menjelaskan perubahan harga saham 

dihubungkan dengan pengumuman perubahan prosedur akuntansi. Efek terhadap 

perubahan harga saham dari perubahan akuntansi ditinjau dari 2 hal: 

Jenis perubahan 
pengontrakan 

optimal 

transfer kekayaan 

melalui kontrak 

utang 

transfer kekayaan 

melalui kontrak 

kompensasi 

kos politik 

Dimandatkan (APB 

Opinion 16&17 dan 

FASB Stat. No. 4) 

Pembatasan 

prosedur, harga 

saham turun 

Transfer terbatas, 

harga saham turun 

Transfer  

kompensasi turun, 

saham naik 

Kos politik turun, 

harga saham naik 

Sukarela (penyusutan 

dipercepat ke garis 

lurus) 

- Transfer ke 

stockholder naik, 

harga saham naik 

Kompensasi bonus 

naik, harga saham 

turun 

Laba naik, kos 

politik naik, harga 

saham turun 

Variabel pengujian Variabel dumy: 

0: ada kontrak 

utang ,1: rencana 

kompensasi 

Perubahan 

keketatan kontrak 

dan kos kegagalan 

Variabel dummy: 

ada/tidaknya 

rencana 

kompensasi 

berbasis akuntansi 

Ukuran, nilai 

perusahaan (nilai 

buku utang dan nilai 

pasar ekuitas) 

 Studi tentang restriksis yang dimandatkan pada pooling dan interest yang 

dilakukan oleh Leftwich (1981) memberikan dukungan sebagian untuk proposisi 

bahwa perubahan standar akuntansi mempengaruhi nilai saham perusahaan melalui 

kontrak utangnya. Penurunan nilai pasar saham dikaitkan dengan standar adalah lebih 

besar, artinya semakin besar debt/equity ratio, dan semakin kecil debt/equity ratio 

apabila utang bersifat callable. Studi tentang eleminasi yang dimandatkan tentang 

metoda full-cost yang dilakukan oleh Collins, Rozeff, and Dhaliwal (1981) 

menyimpulkan bahwa perubahan dalam standar akuntansi mempengaruhi nilai saham 

melalui proses pengontrakan, sedangkan Lins (1984) yang menguji kembali efek 

harga saham terhadap eliminasi metode full cost menunjukkan bukti efek harga saham 

dan hubungan cross sectional antara efek harga saham dan dua variabel hutang (DER 



20 

 

dan variansi aliran kas) tetapi banyak variabel lain  tidak signifikan. Studi tentang 

perubahan sukarela dari depresisi dipercepat ke garis lurus yang dilakukan oleh 

Holthausen (1981) tidak menemukan adanya return abnormal pada saat pengumuman 

dan tidak terdapat variasi abnormal return sistematis dengan variabel kontrak, 

hutang/transfer kesejahteraan, kompensasi/transfer kesejahteraan atau biaya politik. 

Satu-satunya hasil adalah adanya hubungan yang diekspektasi antara unexpected 

earnings dan abnormal return. 

 

13.  The Theory’s Application to Auditing 
 

Permintaan terhadap akuntansi muncul dari penggunaannya terhadap kontrak ynag 

menurunkan kos keagenan. Akan tetapi kontrak tersebut hanya akan sedikit 

menurunka kos keagenan jika ketentuannya dimonitor dan ditegakkan. Pengauditan 

adalah salah satu cara memonitor kontrak. Penjelasan pengontrakan untuk praktik 

audit tidak terlepas dari: (1) kompetensi dan indepensi auditor yang meyakinkan pasar 

bahwa mereka tidak akan kalah oleh tekanan manajer jika ternyata menemukan 

pelanggaran, (2) reputasi auditor yang dapat bertindak sebagai jaminan kolateral bagi 

idependensi (Watts dan Zimmerman 1983), (3) masyarakat profesional yang dapat 

memberi pengakuan terhadap independensi dan kompetensi auditor, (4) bentuk 

organisasi perusahaan audit yang berkontribusi terhadap dorongan untuk kompeten 

dan independen, (5) ukuran perusahaan audit yang mempengaruhi penegakan 

pemonitoran dan (5) spsialisasi industri.  

 Studi yang menggunakan pengontrakan untuk memprediksi audit 

dilakukan oleh Chow (1982). Dengan menggunakan variabel pengontrakan untuk 

mempredikasi dan menjelaskan pilihan perusahan untuk diaudit atau tidak, Chow 

menemukan adanya konsistensi dengan teori pengontrakan bahwa kontrak utang 

berasosiasi dengan keberadaan auditor eksternal. Proses regulasi berpengaruh 

terhadap pengauditan karena ia mempengaruhi: (1) sifat audit, (2) memberi 

kesempatan untuk menawarkan jasa baru kepaa klien dan (3) memberi kesempatan 

untuk transfer kesejahteraan kepada dirinya dan bagi pihak lain untuk mengambil 

keuntungan dari auditor. DeAngelo (1982) yang meneliti tentang penggantian 

auditor menyatakan bahwa perusahaan paling mendapat pengaruh negatif dari 

standar akuntansi palinng memungkinkan untuk mengganti auditor. Watts dan 

Zimmerman (1981) melakukan pengujian terhadap relasi antara posisi perusahaan 
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audit pada standar akuntansi dan posisi manajer kliennya. Hasilnya menunjukkan 

bahwa auditor cenderung menentang standar jika hal itu mempengaruhi kontrak klien 

sehingga memunculkan permintaan terhadap audit. Studi tentang kompetisi auditor 

dilakukan oleh Simunic (1980) dengan menginvestigasi perusahaan audit Big Eight 

memperoleh fee yang lebih tinggi dibandingkan rivalnya yang lebih rendah. Hasilnya 

menunjukkan bahwa memang ada kompetisi di pasar auditor (pasar kompetitif). 

Regulasi tidak memberi kekuatan monopoli kepada Big Eight.         

 

14.  The Role of Accounting Research 

 

Sesuai dengan konsep teori science (teori positif), tujuan teori akuntansi adalah untuk 

menjelaskan dan memprediksikan praktik akuntansi. Tetapi teori akuntansi termasuk 

hasil preskripsi kebijakan pemerintah seperti standar akuntansi dan pengungkapan 

regulasi. Teori ini tidak berusaha menguji teori yang mendasarinya, dan sering 

berlawanan dengan hipotesis empiris berterima seperti EMH. 

 Permintaan terhadap riset akuntansi dapat berasal dari (1) ekonomi tidak 

teregulasi, yaitu terkait dengan permintaan akan informasi, pedagogis dan 

kepentingan untuk justifikasi argumen auditor maupun manajer, sedangkan 

permintaan dalam (2) ekonomi teregulasi terkait dengan keperluan pedagogia dan 

informasi terhadap aturan dan regulasi bisnis yang dikeluarkan oleh pemerintah, 

termasuk juga justifikasi yang memperluas regulasi. Disini politisi dan birokrat 

meminta riset bukan hanya untuk menginformasikan pertentangan kepada mereka, 

tetapi juga untuk menjustifikasi tindakannya kepada press dan konstituennya. 

Regulasi pemerintah meningkatkan permintaan untuk riset akuntansi yang berdalih 

argumen kepentingan publi karena dianggap mampu mengarahkan pengambilan 

keputusan yang lebih baik bagi investor. 

 Penawaran riset akuntansi diberikan sebagai respon terhadap meningkatnya 

permintaan, yaitu: (1) Penawaran untuk pembenaran (excuse) yang muncul dari 

permintaan terhadap pembenaran dari proses politik dan pasar. Periset akuntansi 

sering memasukkan rekomendasi kebijakan yang kemudian diamanfaatkan oleh para 

vested interest untuk mendukung posisinya dalam rangka mempertahankan bias 

kepentingannya. (2) Penawaran teori positif berasal dari permintaan partisipan 

didalam pasar dan proses politik termasuk dari pedagogik yang bersaing untuk 
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menghasilkan manajer dan akuntan yang efektif. Riset akuntansi positif time series 

dipengaruhi oleh permintaan untuk pembenaran karena kontroversi pengaturan 

akuntansi. Contoh efek regulasi pada literatur akuntansi adalah: (1) legislasi 

perkeretaapian dalam menentukan biaya depresiasi dan kontrak dividen di AS dan 

Inggris. Hasil penelitian mendukung bahwa tarip regulasi perusahaan kereta api dibuat 

untuk merasionalkan depresiasi sebagai biaya yang dianggap sebagai preskripsi yang 

menekankan kepentingan publik. (2) Undang-undang pajak pendapatan yang 

berpengaruh pada literature akuntansi, khususnya depresiasi yang harus diperlakukan 

sebagai biaya, termasuk penentuan waktu dan konsep depresiasi dan laba akuntansi. 

(3) Undang-undang sekuritas SEC tahun 1933 dan 1934. Preskripsi penelitian 

dilakukan guna mengarahkan pengambil kebijakan, FASB dan SEC yang dibebani 

dengan penetapan standar akuntansi dan pengkoreksian kesalahan praktik berjalan. 

 

15.  Positive Accounting Theory: Summary, Evaluation, and Prospects 

 

Ringkasan. Tujuan buku ini tidak hanya untuk menguraikan hasil penelitian yang 

ada, tapi juga melatih mahasiswa untuk melakukan (sebagai peneliti) dan 

mengevaluasi (sebagai manajer) penelitian positif. Oleh karena itu buku ini disusun 

dengan menguraikan proses penelitian dan perhatian bagaimana peneliti 

mengembangkan dasar penelitian agar lebih canggih dalam meneliti. Dalam buku ini 

juga diterangkan kesalahan metodologi. Proses penelitian yang dikembangkan penulis 

dengan asumsi kritis, agar menggugah semangat untuk melakukan riset. 

Evaluasi. Nilai teori meliputi 2 dimensi yaitu: (1) menjelaskan berjalannya dunia 

kerja akuntansi. WZ berpendapat bahwa teori adalah kuat di dalam dimensi untuk 

akuntansi dan auditing walaupun kadang dikacaukan oleh campuran prosedur dan 

metoda. (2) Pengaruh prediksi teori terhadap kesejahteraan pemakainya. Teori 

menyajikan rerangka yang digunakan untuk menginterpretasi akuntansi dan auditing 

yang berguna untuk individu dalam pemahaman fenomena akuntansi dan auditing 

seperti memeberikan model prediksi.  

Keterbatasan-keterbatasan. Keterbatasan utama dalam pengembangan teori akuntansi 

positif adalah pengembangan proksi yang secara aktual mewakili kos politik dan 

kontrak, penetapan model-model cross-sectional, kolinieritas antar variabel 

pengontrakan. Pengembangan teori yang lebih lengkap tentang pengontrakan, proses 
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politik tetap diperlukan sejalan dengan pengembangan teori ekonomi, tetapi riset 

akuntansi tidak perlu menunggu pengembangan teori ekonomi.  

Area-area yang menguntungkan untuk riset.  Kekurangan teori kontrak dan politik 

yang dapat menjelaskan bagaimana kos-kos kontrak dan politik bervariasi dengan 

prosedur-prosedur akuntansi. Pendekatan yang paling menjanjikan adalah pada para 

peneliti akuntansi untuk menguji variasi-variasi itu sendiri, misalnya dalam 

investigasi kos pengontrakan, pengujian PAT  difokuskan pada perilaku oportunistik 

manajer dengan menguji hubungan antara set prosedur akuntansi yang diterima dan 

variabel pengkontrakan atau dengan menguji perbedaan cross-sectional pada kontrak-

kontrak dan prosedur akuntansi antar negara. Pada investigasi kos politik mendorong 

penyelidikan tambahan tentang hubungan yang dihipotesakan antara biaya politikal 

dan ukuran perusahaan termasuk menginvestigasi faktor lain yang mempengaruhi kos 

politik.  

 

Diskusi/komentar 

Munculnya PAT tidak dapat disangkal telah menggairahkan sekaligus mengubah arah 

riset di bidang akuntansi. WZ telah membangun PAT sebagai karya monumental 

dalam bidang akuntansi. Diawali dengan riset seminal Ball dan Brown (1968), WZ 

menelaah berbagai riset yang keberadaannya berkembang memperbaiki riset-riset 

sebelumnya baik dari sisi teori maupun metodologi (desai riset). Dari sini, WZ 

berhasil membangun 3 hipotesi dalam PAT yang sampai saat ini masih manjadi acuan 

dalam riset positif akuntansi. Sisi positif dari dibangunnya PAT adalah 

bermunculannya riset-riset yang menguji keberadaan teori akuntansi, khususnya PAT, 

yang memperkaya literatur dari sisi teori, metoda penelitian maupun praktik. Riset-

riset ini dapat memenuhi permintaan terhadap teori baik sebagai penjelas maupun 

pengarah dalam praktik yang ada. Sisi negatifnya adalah semakin menurunnya jumlah 

riset normatif di bidang akuntansi, padahal riset jenis ini adalah riset yang 

fundamental untuk membangun dan memunculkan teori-teori baru. Hal ini terlihat di 

jurnal-jurnal penelitian ilmiah akuntansi yang didominasi riset positif (empiris). 

Untuk itu perlu kerjasama dari periset akuntansi dari berbagai aliran (mahzab) 

pemikiran untuk mengembangan teori akuntansi baik secara empiris maupun 

penalaran.   
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A Theory of Trading Volume 

Jonathan M. Karpoff 

(The Journal of Finance 41 (5), 1986, pp: 1069-1087) 
 

 

Pendahuluan 

Paper ini membangun teori perdagangan berbasis asumsi heterogenitas investor yaitu 

bahwa agen pasar sering merefisi harga permintaannya dan secara random 

menghadapi patner perdagangan potensial. Model ini menggambarkan cara yang 

berbeda bagaimana kejadian infrmasional mempengaruhi volume perdagangan. 

 Pemahaman tentang volume perdagangan penting karena alasan: (1) 

inkonsisten dengan penggunaan luas asumsi dan observasi tentang homogenus 

investor, model ini berasumsi bahwa investor mempunyai permintaan untuk 

berdagang walaupun tidak ada informasi baru karena likuiditas unik atau keinginan 

spekulatif, (2) Data volume secara regular dilaporkan dalam media financial 

bersamaan dengan data harga, (3) efek desain institusional terhadap pasar pada 

volume perdagangan tidak dipahami dengan baik.  

 Hasil model dan simulasi konsisten dengan temuan empiris bahwa volume 

perdagangan meningkat dengan angka saham, menurun dengan bid-ask spread dan 

positif dalam perioda nonevent karena investor secara tidak biasa merevisi harga 

permintaannya. 

 

Penelitian Sebelumnya pada Volume Perdagangan 

Treatment teoretis terhadap volume perdagangan yang diangkat dalam literatur dalam 

3 seting, yaitu: keterkaitannya terhadap bid-ask spread, keterkaitannya dengan 

perubahan harga dan keterkaitannya dengan informasi. Riset empiris menyatakan 

bahwa volume berhubungan negative dengan bid-ask spread (Cohen, Meier, 

Schwarts, Whitcomb, 1979). Epps (1976) menunjukkan bahwa angka ekspektasian 

transaksi dan volume ekpekatsian dari kejutan eksogenus adalah fungsi penurunan 

dari kos transaksi.  

 Model teoretis yang mengkaitkan volume perdagangan dengan perubahan 

harga antara lain Copeland (1976) yang meunjukkan bahwa volume perdagangan 

setelah selutuh investor menerima informasi berhubunga positif dengan magnitude 

perubahan harga. Pfleiderer (1984) dan Varian (1985) menguji efek informasi prifat 
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informasi agregasi pasar terhadap volume. Varian berargumen bahwa volume 

tergantung pada perbedaan opini, sedangan Pfleliderer menyatakan sebaliknya bahwa 

informasi agregat tidak seluruhnya berkaitan dengan harga pasar. Volume adalah 

fungsi yang menurun dari ketidaksetujuan antara investor. 

 

Model Dasar 

Asumsi yang digunakan adalah: 

(A1) Terdapat pasar pertukaran dua perioda untuk beberapa sset dengan jumlah 

penawaran I. Volume pada t1 diuji, berian ekuilibrium saham awal pada 

penutupan perioda perdagangan sebelumnya t0 

(A2)  Kos transaksi di pasar adalah nol, sebagai dasar asumsi (A5) dan (A6). Tetapi, 

kos transaksi si pasar yang lain tidaklah nol. Sebagai dasar asumsi (A3) 

(A3)  Partisipan pasar adalah heterogen dalam penialian personal atas asset. Perbedaan 

harga-permintaan menunjukkan perbedaan ekspektasi dari likuisitas-generasian-

siklus-kehidupan yang dikehendaki antar investor 

(A4)  Harga permintaan individu terrevisi antara perioda-peroda pasar, yang perivisian 

mengikuti yang muncul terhadap pengamat luar untuk proses stochastik dengan 

mean μ dan varian σ2 

(A5)  Partisipan pasar dapat menahan, sepaling banyak, satu unit asset dan tidak dapat 

mengambil dalam posisi yang pendek 

(A6)  Selama perioda pasar t1 masing-masing asset dimiliki secara random terhitung 

satu, nonkepemilikan unik, dan pertukaran terjadi ketika nonpemilik merevisi 

harga permintaan melebihi yang dimiliki masa saat ini 

Proses pasar bonomial 

 Pasar terdiri dari penjual potensial I dan pembeli potensial J, sehingga partisipan 

pasar S = {I, J} dan membasiskan ke asumsi (A6) berimplikasi I ≤ J. Asumsi (A3) 

mengimplikasikan bahwa pk ≠ ph untuk setiap k ≠ h dan untuk setiap elemen k 

dan h elemen dari S. ekulibrium pada t0 dikarakteristiki dengan pi ≥ pj untuk 

setiap i dan j. Asumsi ini (A1) dan (A5) berimplikasi bahwa I ∩ J = { } 

 Asumsi (A4) menunjukkan bahwa setiap harga permintaan individu pk0 selalu 

berubah dari t0 ke t1 dengan sejumlah varians k1 

 Dengan sumsi (A6), setiap partisipan pasar melakukan sedikitnya satu 

perdagangan. Total volume perdagangannya adalah T = ∑i Tij = ∑j Tij 



26 

 

 T adalah distribusi random binomial dengan parameter I, jumlah independen 

percobaan di dalam proses pertukaran pasar, dan  adalah rata-rata probabilitas 

sebelum pertukaran yang lalu untuk pasangan i, j.  

 T fungsi kenaikan secara langsung dari , dan oleh karena itu berian dari I 

ukuran  menunjukkan tingkat volume perdagangan 

 

Implikasi untuk Volume Pertukaran    

- Volume perdagangan ”normal.” Model menjelaskan volume pertukaran positif 

dalam pasar pertukaran murni walaupun tidak ada kejutan eksogenus. 

- Kedalaman pasar. Volume pertukaran ekspektasian meningkat proporsional 

dengan angka unit aset yang beredar. 

- Bid-ask spread. Volume ekspektasian adalah fungsi menurun dari kos transaksi. 

- Reaksi heterogen terhadap informasi publik. Kedatangan informasi 

mengakibatkan pengaruh mean μ untuk seluruh harga permintan agen tetapi tidak 

semua investor menerima informasi yang berbeda-beda secara jelas. 

PROPOSISI 1: Apabila harga permintaan terrevisi oleh agen pasar dengan cara 

yang tidak terprediksi yang tidak berhubungan dengan himpunan bagian I dan J 

atau revisi permintaan-harga idiosinkratis investor, maka volume perdagangan 

ekspektasian akan meningkat. 

- Reaksi asimetri oleh pemebeli dan penjual. Kejadian yang secara sistematis 

berbeda berpengaruh kepada harga permintaan pembeli dan penjual yang memiliki 

implikasi pada volume karena μi ≠ μj berimplikasi μ0 ≠  0  

PROPOSISI 2: Apabila harga terrevisi dalam perbedaan secara sistematis oleh 

pembeli dan penjual potensial, maka volume perdagangan ekspektasian meningkat 

jika μi < μj  dan menurun jika μi > μj  

- Perubahan Simultan dalam μ0 dan 0. Proposisi 1 dan 2 yang secara simultan 

berubah positif dalam μ0 dan 0 yang saling berkomplemen untuk masing-

masing, sehingga akan meningkatkan volume ekspektasian 

 

Perluasan Model Dasar Melalui Simulasi 

Bagian ini menguji apakah asumsi juga digunakan sebagai sumber prediksi, dengan 

pengujian apakah model menghasilkan konklusi yang berbeda ketika beberapa 

perioda dan kos transaksi yang lebih sedikit dilakuka. Melalui prediksi dua perioda, 

model pasangan random dibandingkan dengan hasil simulasi di bawah asumsi muti-
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perioda, kos transaksi yang lebih rendah, atau keduanya. Dalam perioda perdagangan 

selanjutnya, masing-masing harga permintaan agen diganggu, pemilik berpasangan 

secara random dengan nonpemilik, harga permintaan revisian ditunjukkan untuk 

menentukan apakah terjadi perdagangan. Revisi harga-permintaan untuk masing-

masing pedagang dilakukan untuk perioda perdagangan selanjutnya. 

- Volume perdagangan melalui beberapa perioda, asumsi pasangan-random. 

Volume perdagangan positif terjadi selama individu melanjutkan untuk merevisi 

harga permintaan untuk likuiditas idiosinkratis atau alasan spekulatif. Asumsi 

pasangan-random digabung dengan asumsi bahwa pasar bermula dari t0. Perioda 

selanjutnya mempunyai ekspektasi lebih tinggi karena: (1) Beberapa pedagang 

yang dibuat memenuhi t1 memiliki pasangan yang lebih baik (mendekati market 

clearing), (2) beberapa pedagang yang membuat untuk masing-masing perioda tn 

tidak dilakukan pada tn+1, karena beberapa pedagang terjadi pada pasangan-

random yang tidak akan terjadi pada asumsi market clearing. 

- Volume perdagangan dalam beberapa perioda, asumsi market clearing. 

Hasilnya menunjukkan bahwa: Pertama, jumlah rata-rata perdagangan 

meningkat. Kedua, rata-rata volume perdagangan pada perioda kedua 

(selanjutnya) relatif sama karena dalam model kos transaksi nol, volume 

perdagangan ekspektasian adalah sama. Ketiga, terbukti bahwa standar deviasi 

lebih rendah deibandingka dengan model pasangan-random. 

- Perbandingan statik komparatif dalam pairing random dan market clearing. 

Simulasi mendukung hipotesis prediksi: bahwa volume meningkat dengan jumlah 

perdagangan atau asset dan menurun dengan ukuran bid-ask spred. 

- Persistensi atas volume perdagangan abnormal setelah kejadian 

informasional. Proposisi 1 dan 2 memprediksi bahwa volume meningkat ketika 

kejadian meningkatkan σ0 dan μ0  secara respektif. Hal ini dapat 

diienterpretasikan bahwa: (1) beberapa investor terlambat di dalam antrian 

informasi, (2) informasi membentuk keinginan para investor untuk berdagang 

dengan beberapa investor yang permintaannya tidak segera terpenuhi, (3) para 

peagang berkeinginan untuk melakukan kontrak kembali setelah round 

perdagangan awal. 

 Persistensi volume perdagangan abnormal terjadi untuk asumsi pasangan-

random  yang dibandingkan dengan volume sebelumnya. Temuan ini lemah, 
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konsisten dengan bukti empiris tentang persistensi dalam abnormal tetapi reaksi 

volume berkurang setelah tanggal kejadian. 

 Apabila menggunakan mekanisme market-clearing, hasil simulasi model 

pasangan random konsisten dengan temuan empiris tentang persistensi dalam 

volume abnormal setelah kejadian informasional. 

 

Simpulan 

Konsisten dengan anggapan riset empiris bahwa ketidaksetujuan investor 

mengarahkan pada meningkatnya perdagangan. Akan tetapi observasi tentang volume 

perdagangan abnormal tidak menunjukkan ketidaksetujuan, dan volume dapat 

meningkat sekalipun investor menginterpretasi informasi secara identik. Simulasi 

yang dilakukan mendukung model dan digunakan untuk membandingkan lingkungan 

pasangan-random dengan market clearing tanpa kos. Volume lebih rendah dalam 

pasar yang mahal dan meningkat karena tetap ada kejadian informasional setelah 

perioda kejadian. Hal ini konsisten dengan bukti empiris bahwa pasar tidak segera 

menyelesaikan seluruh order atau investor mempunyai keinginan untuk melakukan 

kontrak lagi. Secara umum, hasil model dan simulasi konsisten dengan temuan 

empiris bahwa volume perdagangan meningkat dengan angka saham, menurun 

dengan bid-ask spread dan positif dalam perioda nonevent karena investor secara tidak 

biasa merevisi harga permintaannya. 

   

Diskusi 

Dalam paper ini, penulis menggunakan rerangka teoretis yang menghubungkan antara 

volume perdagangan dengan bid-ask spread, perubahan harga dan informasi. Volume 

perdagangan sebagai pengukur respon investor lebih menggambarkan respon 

individual inverstor yang heterogen dibandingkan pasar secara agregat. Model dalam 

penelitian ini benar karena dibangun dengan asumsi heterogenitas investor (individu). 

Akan tetapi jika yang dilihat adalah respon pasar secara keseluruhan, maka harga akan 

lebih mencerminkan respon tersebut. Oleh karena itu penelitian yang ingin melihat 

volume sebagai respon pasar seharusnya memperhatikan asumsi yang digunakan dan 

tujuan penelitiannya, respon individu atau respon pasar.   
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Regulation and Public Accounting: What Are the Issues? 

John W. Buckley and Peter O`Sullivan 

(The Accounting Review, 72 (3), 1980, pp.322-349) 

 

 

1. Pendahuluan: Mempersiapkan Isu 

Bagian ini memberi dasar diskusi tentang fenomena inisiatif regulatori baru di 

akuntansi dan isu yang mendasarinya. Dorongan utama regulasi akuntan publik 

muncul pertama kali adalah tahun 1933 dan 1934, yakni dengan munculnya SEC, 

dengan alasan: (1) untuk melindungi semua yang percaya pada laporan keuangan 

perusahaan publik untuk pengambilan keputusan , dan (2) untuk mempertahankan 

perdagangan yang wajar dan tertib. Regulasi ini dikenal dengan ”Freedom of 

Information Act” perusahaan untuk investor. 

 Akuntan telah terbiasa pada tipe regulasi, akan tetapi akuntan publik yang 

sekarang menentang peningkatan regulasi pemerintah dengan melakukan lobi intensif 

kepada legislasi regulatori pemerintah sampai pada penyeragaman ujian CPA. Dalam 

beberapa tahun terakhir profesi akuntansi mendapat serangan krtik, permintaan 

refomasi, investigasi dan hearing kongres, sehingga meningkatkan aktivitas 

peningkatan regulasi dalam akuntasi publik. 

The Complaints  

Laporan subkomite dari komite pemerintah pada Maret 1977 melaporka bahwa 

profesi akuntansi didominasi oleh Big Eight yang mengaudit 85% perusahaan yang 

terdaftar di NYSE. Mereka mengklaim ditinggalkannya independensi karena 

kepentingan klien termasuk melobi untuk regislasi yang menguntungkan.  

 Masalah “Creative Accounting” yang diajukan Big Eight diajukan untuk 

memperbaiki defisiensi termasuk: (1) pandangan yang cukup kuat terhadap praktik 

akuntansi oleh konggres; (2) pendirian secara langsung standard akuntansi oleh 

pemerintah atau perulasian khusus yang diciptakan untuk maksud tertentu, dan (3) 

partisipasi oleh seluruh segmen dari public. Senaror pada akhirnya tidak memberikan 

pendapat, tetapi SEC diberi tugas pemonitoran terhadap upaya profesi dan mmebuat 

laporan tahunan kepada kongres tentang keefektivan self-reform. 
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Usaha Profesi untuk Regulasi-Mandiri 

Respon tehadap penggalian dari konggress dan SEC untuk mereformasi struktur 

organiasi, standard dan praktik-praktik dialkukan oleh AICPA. 

Respon yang dilakukan adalah melaporkan kemajuan upaya terkait isu: (1) komite 

audit, (2) perubahan auditor, (3) jasa konsultasi manajemen, (4) pengendalian internal, 

(5) deteksi terhadap fraud, (6) hukum sipil perusahaan, (7) ketidakpastian, (8) metoda 

yang lebih disukai 

Kelanjutan Tekanan Regulatori 

Tekanan terus berlanjut dalam usaha meningkatkan situasi melalui self-regulation. 

Seluruh auditor yang mensertifikasi laporan keuangan yang di-file-kan ke dalam SEC 

dituntut untuk bergabung dengan organisasi. SEC telah memberi inisiatif di banyak 

area, termasuk: (1) pengungkapan jasa konsultasi dan fee dalam statemen proksi 

tahunan, (2) perubahan pengungkapan auditor dalam Form 8-K dan statemen 

keuangan, (3) audit dan pengungkapan defisiensi kontrol internal dan kegiatan buruk 

perusahaan, (4) keberadaan komite audit ”independen,” (5) partisipasi publik yang 

lebih banyak dalam manajemen profesi, (6) otonomi untuk Public Oversight Board.    

Dalam kondisi yang (1) SEC dapat menolak standard yang dikeluarkan oleh FASB 

dan (2) SEC menerima pertanggungjawaban untuk memonitor usaha profesi yang 

meregulasi-sendiri 

 Federal Trade Commission telah meningkatkan penyelidikan terhadap praktik 

kompetitif akuntan publik untuk mennetukan apakah praktik seperti pendidikan dan 

persyaratan pengalaman meningkatkan barier untuk memasuki kompetisi indistri ini. 

Burton memberi 6 alasan kenapa program AICPA tidak mungkin mencapai tujuan 

untuk memenuhi kebutuhan public dabn menyimpulkan dengan merekomendasikan 

pembentukan sistem “self-regulatiory” formal seperti NASD. Eli Mason menguji 

kembali dalam bentuk dengar pendapat untuk KAP kecil berkaitan dengan : (1) 

proliferasi atas otoritas, standar dan aturan-aturan yang diciptakan oleh struktur 

akuntansi yang telah kadaluwarsa, tidak efisien, dan tumpang tindih, (2) masalah 

penggantian dari KAP lokal yang baik ke KAP 8-besar. Hasil observasi Joseph Alan 

(1978) menunjukkan: (1) beberapa KAP menetapkan tingkat pertumbuhan dan standar 

profitabilitas yang berlebihan, (2) KAP besar meletakkan pada “penyajian-yang 

tersentralisasi dan seminar yang dikemas,” (3) KAP besar berkompetisi secara tidak 

fair, (4) hubungan terhadap komunitas akademik adalah penting bagi KAP kecil, (5) 

sistem komite untuk AICPA relatif tertutup untuk KAP kecil.  
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2. Tipe Initiatif Regulatori 

 Wilson (1974) menganalisis regulasi dari perspektif ilmu politik, yang 

menjelaskan proses peregulasian dalam istilah distribusi relatif atas kos dan manfaat.  

  Benefit 

Kos 

 Terkonsentrasi Terdifusi 

Terkonsentrasi 
Tipe 1: 

Teori Ekulibrium 

Tipe 3: 

Teori Kepentingan Publik 

Terdifusi 
Tipe 2: 

Teori Capture 

Tipe 1: 

Teori Sosietarian 

Masing-masing dari setiap model memeliki perbedaan sosioekonomi yang berbeda: 

1) Tipe teori ekuilibrium atas regulasi yang dirancang untuk menyeimbangkan di 

antara kepentingan yang berkompetisi. 

2) Tipe initiatif (capture) yang memiliki karakteristik: (1) Eliminasi atau 

pengurangan kompetisi harga diantara se-kompetisi, (2) Masuk ke dalam industri 

yang dibatasi atau setidaknya dibuat mahal, (3) Keuntungan organisasian 

dipengaruhi secara kuat oleh agen peregulasian, (4) Industri dan agensi 

mempertahankan posisi untuk menghindari stimulasi formasi yang bertahan, (5) 

Peregulasiannya seharusnya menjadi kontroversial. 

3) Tipe kepentingan publik sebagai hasil yang berlawanan terhadap yang dijelaskan 

dari tipe inisiatif, yang memiliki beberapa fitur: (1) isunya berkaitan dengan 

publik, (2) legislator mendorong munculnya kasus berkaitan dengan kepentingan 

publik, (3) proposal cenderung untuk menjadi lebih kuat dan tegas, (4) solusi 

menjadi kurang substantif dibandingkan prosedural, (5) solusi lebih bersifat pada 

proses politis daripada substansinya, (6) isu-isunya ambisius (evasive) dan tidak 

menyeluruh, (7) korban menjadi jengkel dibawah legislasi dan menunda serta 

frustasi atas implementasiannya, (8) kewaspadaan yang lemah. 

Teori kepentingan publik sering disebut sebagai teori kegagalan pasar sebab 

memerlukan regulasi yang didorong oleh kegagalan dalam kinerja pada pasar 

bebas. Beberapa kelas kegagalan pasar adalah (1) sifat monopoli, (2) 

eksternalitas, (3) barang publik, dan (4) informasi asimetris. 

4) Tipe kebijakan sosietarian, yang membasiskan secara umum persepsi luas atas 

kebutuhan sosial, yang didukung oleh prinsip humanistis, konstitusi atau otoritas 

moral lainnya. Masyarakat adalah penanggung baik keuntungan maupun 
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kerugian. Legislasi tidak jelas menyatakan siapa yang akan memdapat 

keuntungan ataupun yang harus membayar kos.  

 

3. Teori Struktural atas Penerapan Antitrust terhadap Profesi Akuntansi  

Model ekonomi yang dikenal dengan ” Teori Struktural atas Antitrust” telah 

diterapkan dalam menganalisis profesi akuntansi. Kongres mengritik akuntansi publik 

dan mengklain bahwa perusahaan ini menggunakan kekuatan monopolistik atau 

oligopolistik, yang memampukan mereka untuk melakukan praktik anti kompetitif 

dengan membawa dampak yang tidak diinginkan bagi korporasi, investor dan publik.  

 Konsep tentang struktur, conduct dan kinerja didefinisi sbb:  

- Struktur: gambaran yang relatif stabil tentang lingkungan yang mempengaruhi 

persaingan antara pembeli dan penjual. 

- Conduct: karakteristik produk dan hal lain yang mempengaruhi transaksi pasar, 

seperti kebijakan terhadap hatga, produk dan coercive conduct.  

- Kinerja: penilaian normatif tentang kualitas sosial terhadap alokasi sumber daya 

yang dihasilkan dari hukum pasar. 

Struktur dan Arahan Akuntansi Publik   

Konsentrasi. The Staff Study berulang kali mengkritik konsentrasi kekuatan dalam 

akuntansi publik. Analisis yang dilakukannya menggunakn ukuran konsentrasi yang 

tidak biasa yang validitasnya dipertanyakan. Hasilnya menunjukkan bahwa pada 

tahun 1970, 38,6% praktisi CPA berasosiasi dengan 25 perusahaan terbesar, 

dibandingkan 38,2% pada tahun 1976. Studi ini juga juga mengkritik konsentrasi 

dalam industri akuntansi publik tetapi tidak berhasil mendapatkan konsentrasi yang 

dramatik.  

 Untuk menyangkal adanya konsentrasi ekstraordiner dalam akuntansi pubik 

adalah tidak menyangkal ada perusahaan besar dalam industri. Menjadi sangat 

beralasan untuk menghipotesiskan bahwa lingkungan dan faktor pasar berkontribusi 

dalam situasi ini, diantaranya: 

(1) Laporan keuangan kelompok pengguna mempunyai tekanan untuk diaudit oleh 

perusahaan terkenal nasional.  

(2) Faktor teknologi mengarahkan bahwa klien besar membutuhkan auditor besar. 
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(3) Norma profesional auditor tentang independensi dan rasionalnya, strategi yang 

diinginkan untuk mendiversifikasi risiko akan mengarahakan mereka untuk 

meminimalkan ketergantungan keuangan hanya pada satu klien. 

(4) Faktor regulatori dan legal memperluas skup auditing yang konsekuensinya level 

sumber daya yang dibutuhkna untuk melakukan audit tertentu meningkat. 

(5) Keinginan untuk menarik dan mempertahankan persone; top-quality adalah factor 

yang berkontribusi terhadap pertumbuhan perusahaan pengauditan. 

(6) Adanya factor-faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan spesialisasi jasa 

audit.  

Diferensiasi Produk.  

Merupakan elemen lain dari struktur pasar yang mempunyai relevansi potensial 

terhadap kinerja akuntansi publik. Walaupun output dan standar mungkinsama untuk 

seluruh perusahaan, tekanan untuk mengendalikan kos dihasilkan dalm membnagun 

teknik dan sistem audit yang berbeda. Klien sensitif untuk mendiferensiasi teknik 

audit hanya terkait bahwa menghasilkan fee yang lebih menarik. Indikasi difetensiasi 

produk dalam jasa audit diperoleh dari analisis tentang alasan perusahaan mengganti 

auditor. Bedingfield dan Loeb (1974) tidak berhasil membuktikan bahwa ada 

diferensiasi yang ektensif dari produk akuntansi publik yang memungkinkan auditor 

untuk memperdagangkan “image” terdiferensiasinya untuk membebankan fee 

abnormal yang besar.  

Kompetisi 

Apakah praktik akuntansi publik kompetitif? Komisi Cohen menyimpulkan bahwa 

tekanan kompetisi yang besar mengarahkan pada pelaporan dibawah standar, tawar-

menawar kontrak perjanjian kerja, dan kadang menghilangkan prosedur auditing yang 

perlu.  

 Efek kompetitif selanjutnay tentang seksionalisasi ternyata tidak jelas. Banyak 

perusahaan kecil tanpa klien SEC yang bergabung. Mungkin sekali bahwa mereka 

mmepercayai keanggotaan dalam seksi akan meningkatkan praktik mereka dengan 

klien privat dan memungkinkan untuk membantu mereka berkompetisi untuk klien 

SEC kecil. Walaupun problem antara perusahaan besar dan kecil sukup 

menjengkelkan, tetapi survei yang dialkukan Carey (1969) menunjukkan bahwa 

peningkatan karyawan 10 perusahaan akuntansi publik terbesar adalah 401% pada 

perioda 1946-1966, tetapi peningkatan untuk perusahaan kecil juga tidak kalah besar 

yaitu 462%. Ha ini menunjukkan bahwa perusahaan akuntansi kecil tidak menderita. 
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Kinerja Akuntansi Publik 

Caves (1977) mendeskripsikan kinerja sebagai “penilaian normatif atas kualitas sosial 

tentang alokasi sumber daya yang dihasilkan dari market’s conduct.” 

Reformasi yang valid seharusnya diarahkan ke dasar: 

 Bukti bahwa beberapa aspek kinerja tidak kongruen dengan norma berterima luas 

atas kesejahteraan sosial. 

 Bukti bahwa kinerja gagal berkaitan dengan elemn tertentu dari strukturdan 

conduct industri. 

 Bukti bahwa kekuatan pasar yanga ada, judisial, legislatif adalah tidak cukup 

dalam pencapaian kinerja industri yang dikehendaki 

 Bukti bahwa reformasi yang dikehendaki dapat dicapai dengan hasil yang 

dikehendaki dalam jalan efektivitas-manfaat 

Efisiensi 

Efisiensi diindikasikan dengan pergerakan dari pareto-inferior ke posisi pareto-

optimal, yang mana produksi barang atau jasa hanya dapat ditingkatkan pada biaya 

produksi yang dikorbankan atas barang atau jasa. Studi yang dilakukan tidak 

memberikan bukti bahwa return abnormal atau pemblokiran masuknya pendatang 

baru ke dalam profesi. 

Kompetensi 

Tidak ada bukti yang menyajikan bahwa pemerintah mampu menyajikan pekerjaan 

yang efektif dalam penetapan standar akuntansi dan auditing, bahkan ketika penetapan 

standar tersebut meruapakan fungsi legitimasi dari pemerintah.  

Independensi 

(Carey, 1975) menyetarakan independent auditor dengan independent contractor 

untuk menunjukkan bahwa auditor bukan karyawan klien. Tstudi yang dialkukan oleh 

Lavin (1976) menemukan bahwa judgment independensi pengguna statemen 

keuangan lebih setuju dengan CPA dan etika AICPA dibandingkan SEC, 

menunjukkan bahwa SEC mungkin salah mempersepsikan opini pengguna. Walaupun 

sering mendapat kritik bahwa bahwa jasa pengarah/penasehat manajemen 

menurunkan independensi tetapi ditemukan bukti terkait dengan hal ini.   

 

Diskusi 

Regulasi pada akuntansi publik adalah hal yang sangat biasa. Salah satu peran akuntan 

(KAP) adalah memonitor/menilai kinerja manajemen kliennya agar dapat 
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dipertanggung-jawabkan kepada publik dan pemegang saham. Oleh karena itu 

independensi menjadi hal yang krusial. Independensi dapat terganggu jika ada 

kedekatan antara auditor dengan manajemen. Kasus di Indonesia yang sering terjadi 

adalah pergantian auditor pada waktu yang ditentukan, tetapi sebenarnya masih pada 

satu KAP walaupun dengan payung nama yang berbeda. Hal ini selayaknya menjadi 

perhatian regulator untuk memastikan tidak terganggunya independensi auditor, 

sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan.   

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   




