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BAB I

PENDAHULUAN

I.1   Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan sarana komunikasi informasi keuangan kepada

pihak-pihak di luar korporasi. Laporan keuangan tersebut diharapkan dapat

memberikan informasi kepada investor dan kreditor, untuk proses pengambilan

keputusan yang berkaitan dengan investasi. Dalam penyusunan laporan keuangan, dasar

akrual dipilih karena lebih rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan

perusahaan secara riil, namun disisi lain penggunaan dasar akrual dapat memberikan

keleluasaan kepada pihak manajemen dalam memilih metode akuntansi selama tidak

menyimpang dari aturan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Pilihan metode

akuntansi yang secara sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu dikenal

dengan sebutan manajemen laba atau earnings management.

Jika pada suatu kondisi dimana pihak manajemen ternyata tidak berhasil

mencapai target laba yang ditentukan, maka manajemen akan memanfaatkan

fleksibilitas yang diperbolehkan oleh standar akuntansi dalam menyusun laporan

keuangan untuk memodifikasi laba yang dilaporkan. Manajemen termotivasi untuk

memperlihatkan kinerja yang baik dalam menghasilkan nilai atau keuntungan maksimal

bagi perusahaan  sehingga manajemen cenderung memilih dan menerapkan metode

akuntansi yang dapat memberikan informasi laba lebih baik. Namun hal ini

menyebabkan adanya asimetri informasi yang disebabkan karena manajemen

melakukan manajemen laba.

Manajemen laba dapat dideteksi melalui penggunaan akrual dalam laporan

keuangan. Jumlah akrual yang tercermin dalam perhitungan laba terdiri dari dari

discretional accrual dan nondiscretional accrual. Nondiscretional accrual merupakan

komponen  akrual yang terjadi secara alami seiring dengan aktivitas perusahaan.
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Sebaliknya discretionary accrual merupakan komponen  akrual yang berasal dari

earning management yang dilakukan manajemen.

Kebijakan akrual yang dilakukan manajemen perlu diungkapkan dalam

laporan keuangan. Tujuannya untuk memperkecil asimetri informasi antara manajer

sebagai penyusun laporan keuangan dengan pihak luar yang menggunakan laporan

keuangan. Sedangkan tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan itu sendiri

dipengaruhi oleh penilaian (judgement) dari manajer. Tingkat pengungkapan yang

penuh (full disclosure) akan mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara manajer

dengan pengguna informasi serta dapat memperkecil peluang manajemen untuk

melakukan manajemen laba. Begitu pula sebaliknya perusahaan yang melakukan

manajemen laba akan mengungkapkan lebih sedikit informasi dalam laporan keuangan

agar tindakannya tidak mudah terdeteksi. Hal ini menunjukan hubungan negatif antara

manajemen laba dengan tingkat pengungkapan laporan  laporan keuangan, seperti hasil

penelitian Sylvia Veronica dan Yanivi Bachtiar (2003) serta Triana (2006)

Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikelompokan

menjadi pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib

merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

Peraturan mengenai pengungkapan informasi dalam laporan keuangan di Indonesia

diatur dalam PSAK No.1. Selain itu pemerintah melalui Keputusan Ketua Badan

Pengawas Pasar modal No. Kep-38/PM/1996 juga mengatur mengenai informasi dalam

laporan tahunan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Bapepam juga mengeluarkan

Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.SE-02/PM/2002 mengenai

“Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan

Publik – Industri Manufaktur”.

Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh yang ditimbulkan oleh

praktik manajemen laba terhadap tingkat pengungkapan laporan  keuangan. Dalam hal

ini, peneliti menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia. Perusahaan manufaktur adalah salah satu jenis industri yang cenderung
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memiliki karakteristik akrual yang hampir sama. Dengan alasan itulah maka penulis

menjadikannya sebagai objek penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul:

“PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP TINGKAT

PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN

MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.”

1.2   Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah dalam penelitian ini dapat

diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh manajemen laba terhadap tingkat pengungkapan

laporan keuangan.

1.3   Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang  telah dikemukakan di atas,

penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap tingkat pengungkapan

laporan keuangan.

 1.4   Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna

untuk:

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan

dalam merancang atau membuat kebijakan dan tindakan-tindakan yang

berhubungan dengan  manajemen laba dan tingkat pengungkapan dalam laporan

keuangan.
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2. Bagi lingkungan Perguruan Tinggi

Dari hasil penelitian yang sangat terbatas ini, penulis berharap penelitian yang

dilakukan dapat membantu menambah pengetahuan dan pemahaman rekan-

rekan mahasiswa mengenai masalah yang berhubungan dengan praktik

manajemen laba dan tingkat pengungkapan dalam  laporan keuangan.

3. Bagi penulis Penelitian ini sangat bermanfaat karena :

a. Memberikan gambaran tentang  manajemen laba dan tingkat pengungkapan

dalam laporan keuangan.

b. Untuk menambah wawasan bagi penulis, sebagai bahan pembanding antara

teori yang didapat di bangku perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya

di lapangan.

c. Untuk memenuhi salah satu syarat didalam menempuh ujian Sidang Sarjana

Ekonomi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

1.5  Kerangka Pemikiran

Salah satu cara yang dilakukan manajemen untuk mendapatkan respon positif

dari para investor adalah dengan melakukan praktik earning management atau

manajemen laba. Manajemen laba yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan

kinerja dilakukan salah satunya dengan cara menaikan laba atau income increasing.

Manajemen laba menurut Healy & Wahlen (1999) dalam Wasilah (2005):

Earnings management occurs when managers use judgement in financial
reporting and structuring transaction alter financial report to either
stakehorlder about the underlying economic performance of the company or to
influence contractual outcomes that depend on reported accounting numbers 

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa, manajemen laba merupakan

fenomena yang timbul sebagai akibat diizinkannya manajemen untuk menggunakan

penilaiannya (discretion) dalam pelaporan keuangan dan memanfaatkannya untuk

mempengaruhi penggunanya dalam pengambilan keputusan .

Sedangkan menurut Scott (2004) dalam Financial Accounting Theory

mendefinisikan earning management sebagai berikut:
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Earning management is the choice by a manager of accounting policies so as

to achieve some specific objective.

Scott (2004) membagi beberapa motivasi yang mendorong manajer

untuk melakukan manajemen laba, yaitu:

• Bonus Plan
• Other Contractual Motivation
• Political motivations
• Taxation motivations
• Changes of chief excutive officer (CEO)
• Initial Public Offering (IPO)

Dengan berbagai macam motivasi untuk melakukan manajemen laba, maka

bukan suatu hal yang mengherankan apabila para manajer menggunakan fleksibilitas

yang terkandung  di dalam akuntansi akrual agar benar-benar mampu mengatur laba.

Dengan menggunakan konsep akuntansi akrual dan standar akuntansi yang

disebarluaskan, para akuntan menambahkan nilai informasi dengan menggunakan

estimasi dan asumsi-asumsi untuk mengubah data aliran kas yang masih mentah

menjadi data akrual.

Aktivitas manajemen laba dapat dideteksi dan diukur dengan menggunakan

proxy discretionary accrual. Discretionary accrual (DAC) dihitung dengan cara

melakukan penyesuaian terhadap tingkat penjualan. Hal ini dimaksudkan untuk

mengurangi peningkatan discretionary accrual yang terjadi akibat pertumbuhan

penjualan. Jika nilai DAC positif artinya perusahaan melakukan manajemen laba

dengan menggunakan pola income increasing. Sedangkan apabila DAC negatif maka

perusahaan melakukan manajemen laba dengan pola income decreasing. Apabila nilai

DAC adalah nol berarti perusahaan tidak melakukan manajemen laba. Dalam penelitian

ini nilai discretionary accruals di asumsikan sebagai angka mutlak. Karena nilai

discretionary accruals positif atau negatif telah mengindikasikan bahwa perusahaan

tersebut telah melakukan manajemen laba dan yang membedakan hanya pola

manajemen laba yang dilakukannya.

   Praktik manajemen laba ini menyebabkan terjadinya asimetri informasi.

Asimetri informasi dapat diatasi  melalui  tingkat pengungkapan informasi  dalam
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laporan keuangan. Pengertian pengungkapan (disclosure) digunakan secara berbeda

dalam laporan keuangan maupun laporan  tahunan meskipun pada prinsipnya

mempunyai persamaan. Harry I Wolk dkk (1992) menjabarkan dalam Dimas (2006):

 Disclosure refer to relevant financial information both and outside the main
body of the financial statement where more than one choice exists or unusual
or innovative selection of method.

Kemudian khusus untuk prinsip outside dalam pengertian diatas dikategorikan sebagai

berikut:

1. Supplementary financial statement schedules, yaitu supplemen terhadap laporan

keuangan.

2. Pengungkapan informasi dala catatan kaki yang tidak secara cukup disajikan

dalam tubuh laporan keuangan.

3. Pengungkapan kejadian-kejadian yang material dalam laporan tahunan.

4. Prediksi operasi perusahaan untuk tahun yang akan datang.

5. Analisis manajemen mengenai operasi perusahaan dalam laporan tahunan.

Dari pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengungkapan

dalam laporan keuangan bersifat wajib (mandatory) yang diatur  dalam PSAK No.1

dan terdapat juga dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar modal No. Kep-

38/PM/1996, serta Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.SE-

02/PM/2002 yaitu “Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten

atau Perusahaan Publik – Industri Manufaktur”.

Tingkat pengungkapan informasi (disclosure level) laporan keuangan tahunan

yang dikuantifikasikan dalam bentuk indeks pengungkapan (disclosure indeks)

merupakan hal yang baru dalam teori akuntansi. Pada umumnya perusahaan telah

menati pengungkapan sifatnya mandatory atau wajib, namun tidak setiap perusahaan

mau memberikan pengungkapan yang sifatnya voluntory atausukarela. Oleh karena

itu, penelitian ini  lebih berfokus pada tingkat pengungkapan sukarela.  Tingkat

pengungkapan (disclosure level) dalam laporan keuangan diukur dengan instrument

pengukur tingkat pengungkapan yang digunakan Botosan (1997) yaitu indeks

pengungkapan (disclosure indeks). I nstrumen ini mengkuantifikasikan item-item
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dalam laporan tahunan sehingga mengahasilkan skor pengungkapan. Menurut Botosan

(1997:331) indeks pengungkapan bertujuan untuk membuat cross sectional dari tingkat

pengungkapan yang diberikan perusahaan dalam laporan tahunannya. Skor yang

dihasilkan dalam indeks pengungkapan ini berasal dari pengungkapan yang sifatnya

sukarela.

Pemilihan item-item dalam indeks pengungkapan Botosan merupakan

rekomendasi ilmah yang disajikan oleh American Institute Certified Public Accountans

(1994), study of business reporting (e.i the Jenkns Commite Report), the SRI

Intenasional (1987) survey of investor needs dan Canadian Institute of chartered

accountans (1991) study of  the annual report. Item-item tersebut merefleksikan lima

kategori dari informasi sukarela yang diidentifikasikan oleh investor dan analis

keuangan, yaitu:

1. Latar belakang perusahaan (background information).

2. Rangkuman mengenai hasil-hasil historis (summary of historical result).

3. Statistik non keuangan ( key non-financial statistics).

4. Informasi proyeksi (projected information).

5. Diskusi serta analisis manajemen (manajemen discussion and analysis).

Dalam penentuan pengungkapan Botosan menggunakan laporan tahunan karena

laporan tahunan merupakan alat penelitian (proxy) yang paling baik diantara “media”

pengungkapan lainnya.

Review penelitian sebelumnya diperoleh dari penelitian Triana (2006) yang

mengungkapkan terdapat hubungan negatif antara manajemen laba dengan tingkat

pengungkapannya. Triana menggunakan objek penelitian yakni perusahaan yang

termasuk dalam indeks LQ-45 yang tidak terspesifikasi jenis perusahaannya. Hal ini

menjadi kelemahan dalam penelitian Triana, karena tidak setiap jenis perusahaan

memiliki dasar akrual yang sama. \

Melanjutkan dari penelitian sebelumnya, peneliti terinspirasi untuk melakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh manajemen laba terhadap tingkat pengungkapan

laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.
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Perbedaan antara penelitian ini (Citra,2008) dengan penelitian sebelumnya (Triana

,2006) yakni:

1. Dalam penelitian ini, peneliti memperluas lingkup penelitian dengan berfokus

pada pengaruh yang ditimbulkan dari manajemen laba terhadap tingkat

pengungkapan laporan keuangan. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya

fokusnya hanya untuk mengetahui hubungan antara manajemen laba dengan

tingkat pengungkapan laporan keuangan.

2. Subjek penelitian pada penelitian ini terspesifikasi pada perusahaan manufaktur

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan alasan perusahaan manufaktur

memiki dasar akrual yang sama, Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan

subjek penelitian perusahaan yang merupakan indeks LQ-45, tanpa spesifikasi

jenis perusahaan.

3. Sampel dalam penelitian ini diambil secara acak dari populasi perusahaan

manufaktur yang terdaftar di BEI. Jumlah sampel yang diambil adalah

30perusahaan, dengan data laporan keuangan 2 periode dari tahun 2005 s.d 2006.

Sedangkan penelitian sebelumnya hanya menggunakan 14 perusahaan.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas maka penulis mencoba

merumuskan suatu hipotesis sebagai berikut:

“Manajemen laba memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan atas laporan

keuangan.”

1.6  Metode Penelitian

   Metode penelitian yang digunakan adalah asosiatif, yang bertujuan untuk

mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan yang timbul antara

variabel dalam penelitian ini adalah hubungan kausal atau sebab akibat

Teknik untuk pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari peraturan

BAPEPAM, teori akuntansi keuangan khususnya yang menyangkut dengan
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pengungkapan laporan keuangan, dan manajemen laba yang dilakukan

perusahaan, jurnal-jurnal ilmiah, rujukan serta referensi lainnya.

2. Studi Dokumentasi

Berupa pengumpulan data laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan

untuk kemudian dipelajari, diolah, dan dianalisis.

Teknik pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah Simple

Random Sampling dimana pengambilan sampel perusahaan dilakukan secara acak tanpa

memperhatikan strata dalam populasi. Dengan syarat populasi tersebut harus bersifat

homogen dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Perusahaan sampel merupakan perusahaan manufaktur.

3. Perusahaan sampel memiliki informasi tanggal publikasi laporan keuangan

untuk tahun bersangkutan dan  yang telah diaudit dan dipublikasikan.

1.7   Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Pojok Bursa – Universitas Widyatama

Bandung di Jalan Cikutra Bandung. Sedangkan waktu yang digunakan untuk

melakukan penelitian ini dimulai pada bulan Agustus tahun 2008 sampai dengan

selesai.


