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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dengan semakin berkembangnya perekonomian maka perusahaan semakin 

membutuhkan dana untuk membiayai aktifitasnya. Pembiayaan ini akan 

mengakibatkan perubahan struktur modal badan usaha. Ada dua alternatif utama 

pembiayaan yang dimaksud yaitu perolehan hutang atau peningkatan modal. Namun 

pada titik tertentu penggunaan hutang justru akan membebani perusahaan, dimana 

rasio utang dibandingkan dengan ekuitas akan menjadi besar, sehingga di masa 

mendatang peluang perusahaan untuk mendapatkan dana tambahan melalui hutang 

akan semakin kecil. (Sulistiawan dan Arni,2004) 

Di setiap negara sistem perbankan umumnya  dominan sebagai sistem 

mobilisasi dana masyarakat. Bank-bank menghimpun dana dari masyarakat dan 

kemudian menyalurkan dana tersebut ke pihak-pihak yang memerlukan sebagai 

kredit. Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan yang memerlukan dana untuk 

ekspansi usaha mereka hanya bisa memperoleh dana tersebut dalam bentuk kredit. 

Dalam teori keuangan dijelaskan bahwa bagaimanapun juga akan terdapat batasan 

menggunakan hutang. Keterbatasan tersebut biasanya diindikasikan dari terlalu 

tingginya debt to equity ratio, yaitu perbandingan antara hutang dan modal yang 

dimiliki perusahaan. Pada saat rasio hutang dan ekuitas sudah terlalu tinggi, maka 

biaya modal perusahaan tidak lagi minimum, tetapi akan meningkat dengan makin 

banyaknya hutang yang dipergunakan. Dalam keadaan tersebut perusahaan terpaksa 
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menahan diri untuk perluasan usaha kecuali kalau bisa mendapatkan dana dalam 

bentuk equity (modal sendiri). Pasar modal memungkinkan perusahaan menerbitkan 

sekuritas yang berupa surat tanda hutang (obligasi) ataupub surat tanda kepemilikan 

(saham). Dengan demikian, perusahaan bisa menghindarkan diri dari kondisi debt 

eqity ratio yang terlalu tinggi. (Husnan, 2005) 

Pembiayaan selain hutang adalah dengan cara menjual saham atau 

kepemilikan badan usaha melalui pasar modal. Pasar modal sendiri sudah sejak lama 

dikenal oleh bangsa Indonesia. Pasar modal merupakan salah satu sarana yang 

efektif dalam menggerakan dana dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan pada 

kegiatan-kegiatan yang produktif. Yang membedakan pasar modal dengan pasar 

yang lainnya adalah objek yang diperjualbelikan di tempat tersebut. Segala jenis 

produk dalam pasar modal terangkum dalam istilah sekuritas. 

Pasar modal adalah suatu tempat dimana para pelaku pasar yaitu individu-

individu atau badan usaha yang mempunyai kelebihan dana (surplus funds) 

melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. Sebaliknya, 

di tempat itu pula perusahaan yang membutuhkan dana menawarkan surat berharga 

dengan cara listing terlebih dahulu pada badan otoritas di pasar modal sebagai 

emiten. Dengan wawasan yang luas, proses transaksi pada dasarnya tidak dibatasi 

oleh lokasi dan dinding pasar modal, mengingat transaksi bisa dilakukan dimanapun. 

Meskipun demikian, dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat dan dapat 

dipercaya, maka transaksi diatur dalam kerangka sistem yang terpadu di bawah 

kendali suatu pasar modal yang secara legal dijamin oleh undang-undang negara. 

Tanpa jaminan kepastian hukum dari negara, maka transaksi investasi tidak akan 
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terlaksana dan tidak akan menghasilkan iklim yang kondusif. Jaminan yang 

diberikan negara mendorong pasar modal menjadi efisien. (Sunariyah, 2011)  

Yang dimaksud dengan sekuritas adalah saham, obligasi, sekuritas kredit, 

tanda bukti hutang, setiap rights, waran, opsi atau setiap derivatif dari sekuritas, atau 

setiap instrumen yang ditetapkan sebagai sekutitas atau efek oleh pihak yang 

berwenang. Sekuritas dapat pula disebut efek, sehingga pasar modal disebut juga 

bursa efek. Salah satu efek yang paling populer diperdagangkan di pasar modal 

adalah saham. (Sitompul, 2000) 

Saham merupakan salah satu produk surat berharga yang disukai oleh 

investor karena menawarkan tingkat pengembalian (return) yang tinggi dalam 

bentuk dividen maupun keuntungan (capital gain) dari hasil jual beli saham berupa 

kelebihan nilai jual dari nilai beli saham. Return merupakan imbalan atas kesediaan 

investor untuk menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Selain 

menawarkan keuntungan, saham pun memiliki unsur ketidakpastian. Investor akan 

dihadapkan pada tingkat risiko yang tinggi (high risk) karena harga pasar saham di 

pasar modal sangat fluktuatif yang dipengaruhi oleh hukum permintaan dan 

penawaran terhadap saham. (Rahmawati, 2012) 

 Laporan keuangan merupakan suatu cerminan dari kondisi suatu perusahaan 

karena didalamnya memuat informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak 

eksternal yang berkepentingan terhadap perusahaan, dimana salah satu parameter 

dalam laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen adalah 

laba. Apabila laporan keuangan mampu menyajikan informasi yang relevan dengan 

model keputusan yang dipergunakan oleh investor, maka investor dapat 
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menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan investasi, yaitu membeli 

atau menjual atau tetap mempertahankan sahamnya. (Martalena, 2011) 

Informasi laba merupakan perhatian utama untuk melihat 

pertanggungjawaban manajer kepada pemilik perusahaan atas kepercayaan yang 

telah diberikan kepadanya, disini akan muncul yang disebut hubungan keagenan. 

Adanya pemisahan antara kepentingan pemegang saham dan pengelola perusahaan 

dapat menimbulkan asimetri informasi antara kepentingan principal dan agent. 

Konflik antara principal dan agent ini tidak telepas dari kecenderungan manajer 

untuk mencari keuntungan sendiri, karena walaupun manajer sudah memperoleh 

kompensasi dari pemilik perusahaan, kenyataannya hasil yang didapatkan manajer 

sangatlah kecil dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Hal inilah yang kemudian 

mendorong manajer melakukan manajemen laba atau earnings management. 

(Ardyanto, 2005) 

Manajemen laba (earnings management) pun terjadi karena manajemen dapat 

memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan memenuhi 

ketentuan dalam Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan. Celah dari aturan inilah 

yang digunakan manajemen untuk memodifikasi laporan keuangan agar perusahaan 

dapat mencapai laba yang diinginkan. Selain itu, tingkat laba maksimal dan juga 

stabil dapat menarik perhatian investor untuk menyalurkan dananya melalui pasar 

modal.  

Maraknya kasus  manjemen laba (earnings management) menimbulkan rasa 

ketidakpercayaan dari investor terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh 

perusahaan. Beberapa kasus manajemen laba ini terjadi pada sektor-sektor sekunder 
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atau manufaktur, yaitu pada PT. Indofarma Tbk (INAF) dan PT. Kimia Farma Tbk 

(KAEF). Kasus manajemen laba terbaru adalah yang dilakukan oleh manajemen 

Bakrie Group yaitu PT. Bumi Resouces Tbk (BUMI) pada tahun 2012. Bapepamm-

LK mencurigai adanya penyelewengan dan manipulasi berdasarkan neraca yang 

disajikan dalam laporan keuangan. Salah satu indikasinya, BUMI memiliki  masalah 

dengan induknya, masalah tersebut semakin berkembang karena harga batubara di 

pasaran internasional terus menurun. Di sisi lain, hutang Bakrie Group pun semakin 

bertambah sehingga rekayasa keuangan termasuk pembiayaan dari dana-dana 

berbunga tinggi pun harus dilakukan. 

Dari data laporan keuangan PT. Bumi Resources Tbk dapat dilihat bahwa 

terjadi kenaikan laba yang memberikan indikasi kinerja perusahaan baik, akan tetapi 

terjadi ketidakseimbangan antara laba yang di dapat dibandingkan dengan harga 

saham yang ada. Dimana seharusnya laba yang tinggi dapat menaikkan harga saham 

begitupun sebaliknya saat laba perusahaan turun maka harga saham perusahaan juga 

ikut turun. Ini terjadi pada tahun 2004 ke tahun 2005 dimana laba yang diperoleh 

dari 1.079.520.000 naik menjadi 1.222.099.000 tetapi harga saham turun dari 800 ke 

760. Sedangkan pada tahun 2009 dan 2010 terjadi kebalikannya yaitu laba 

perusahaan turun tetapi harga sahamnya naik. 

Adanya ketidakseimbangan tersebut memberikan asumsi bahwa telah terjadi 

praktik manajemen laba dengan menggunakan pola income maximization dan 

income minimization untuk kepentingan sendiri maupun perusahaan dengan 

menggunakan asimetri informasi yang ada dengan melihat harga saham tertinggi dan 

harga terendahnya. Informasi yang lebih banyak yang dimiliki oleh manajer 
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dibandingkan pihak lain menjadi pendorong dalam melakukan praktik manajemen 

laba. Turunnya laba bersih pada PT. Bumi Resources Tbk merupakan akibat 

tingginya beban keuangan tingkat utang yang tinggi dan beban utang yang tinggi. 

(www.rimanews.com)  

Sektor manufaktur merupakan kelompok emiten yang terbesar dibandingkan 

sektor yang lain. Hal ini dibuktikan dengan informasi yang diperoleh dari situs 

www.depdag.go.id pada tahun 2010 ekspor pada sektor manufaktur  mengalami 

peningkatan signifikan sebesar 34,2% setelah pada tahun 2009 mengalami kontraksi 

sebesar 25,5%. Kinerja industri manufaktur yang mengalami peningkatan ini 

menunjukkan kebijakan manajemen perusahaan dalam mengelola aktiva dan 

pendanaan perusahaan untuk meningkatkan volume penjualan. Bahkan informasi 

terbaru yang diperoleh dari situs www.kemenperin.go.id menyebutkan menteri 

perindustrian memaparkan bahwa tahun 2012, sektor manufaktur nasional mencapai 

pertumbuhan sebesar 6,40% yang artinya lebih besar dari pertumbuhan ekonomi 

(PDB) tahun 2012. Bahkan pertumbuhan sektor manufaktur tahun 2013 ditarget 

mencapai  7,14%.  

Permasalahan mengenai return saham merupakan hal yang penting bagi 

investor. Hal ini dikarenakan harga saham yang bersifat flukuatif. Selain itu, laporan 

keuangan juga penting bagi investor karena berdasarkan informasi yang terkandung 

dalam laporan keuangan itulah seorang investor akan menilai perusahaan di mana ia 

akan berinvestasi. Maka dari itu, tindakan manajemen laba (earnings management) 

seperti yang telah diuraikan di atas dapat mengakibatkan pengungkapan atas 

informasi keuangan perusahaan menjadi salah karena tidak disajikan sesuai dengan 

http://www.rimanews.com/
http://www.depdag.go.id/
http://www.kemenperin.go.id/
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keadaan sebenarnya. Hal ini sangat merugikan investor, karena investor menjadi 

tidak dapat menilai risiko dan return atas dana yang akan diinvestasikan secara tepat.  

Atas dasar tersebut di atas, maka penulis berminat untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Pengaruh Praktik Manajemen Laba (Earnings 

Management) Terhadap Return Saham (Studi Pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012)”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang dan ditinjau dari beberapa penelitian, maka 

penulis dapat mengidentifikasikan rumusan masalah yang akan dibahas pada 

penelitian ini, yaitu: 

1.   Apakah telah terjadi praktik manajemen laba (earnings management) pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012. 

2.   Bagaimana return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indoensia tahun 2012. 

3. Apakah praktik manajemen laba (earnings management) berpengaruh 

terhadap return saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

  Tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris pengaruh dari praktik 

manajemen laba (earnings management) terhadap return saham perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012.   
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang akan dibuat dan dilakukan ini penulis berharap dapat  

memberikan manfaat sebagai berikut : 

 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Pengembangan ilmu pengetahuan : 

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan 

informasi bagi para pembaca yang ingin lebih menambah wawasan 

pengetahuan khusus di bidang akuntansi keuangan. 

2. Sebagai sarana bagi penelitian untuk mengembangkan dan menerapkan 

ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis dari bangku kuliah dengan yang 

ada di dunia kerja dan sebagai bahan referensi bagi yang melakukan 

penelitian lebih lanjut berkenaan dengan masalah ini. 

3. Memberikan tambahan wawasan bagi penulis terutama mengenai pengaruh 

praktik manajemen laba (earnings management) terhadap return saham dan 

sebagai syarat dalam menempuh sidang sarjana Akuntansi pada Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para investor dalam membuat 

keputusan investasi yang tepat sehingga dapat mengoptimalkan keuntungan dan 

meminimalkan risiko investasi. 
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1.5   Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas 

dalam penyusunan skripsi ini serta untuk menjawab masalah yang sedang di teliti,  

penulis melakukan penelitian pada beberapa perusahaan manufaktur yang listing di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012. Data penelitian diperoleh dari website 

www.idx.co.id. Dengan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September sampai 

dengan Januari 2015. 

http://www.idx.co.id/



