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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang

disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan keuangan

pada hakekatnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan

untuk mengkomunikasikan data keuangan kepada pihak yang berkepentingan.

Agar tidak salah dalam memakai informasi (laporan akuntansi) ini maka perlu

diketahui secara benar pengertian dari proses akuntansi atau disebut juga siklus

akuntansi.  Menurut Arrens (2000;7), definisi akuntansi adalah:

“ Accounting is the process of recording, classifying and summarizing of
economical event in logical manner for the purpose of providing financial
information for decision making.”

Proses akuntansi tersebut meliputi pengumpulan atau pengolahan data

keuangan perusahaan. Dalam proses akuntansi diidentifikasikan berbagai

transaksi atau peristiwa yang merupakan kegiatan ekonomi perusahaan, yang

dilakukan melalui pengukuran, pencatatan, pengolongan dan pengikhtisaran

transaksi-transaksi yang bersifat keuangan  sedemikian rupa sehingga hanya

informasi yang relevan dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang

mampu memberikan gambaran secara layak tentang keuangan serta hasil

perusahaan dalam suatu periode yang akan digabungkan dan disajikan dalam

bentuk laporan keuangan.

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan yang dikemukakan menurut IAI (2002;2),

adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.
laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan rugi laba, laporan
perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi
penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.
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Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang
berkaitan dengan laporan keuangan tersebut, misalnya informasi keuangan
segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan
harga.”

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan

merupakan alat untuk menginformasikan kondisi keuangan pada periode tertentu,

yang terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan

perubahan posisi keuangan serta catatan atas laporan keuangan.

2.1.2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan pelaporan keuangan yang terdapat dalam Kerangka Dasar

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, paragraf 12-14, IAI (2002;4)

yakni:

  Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang
menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu
perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan
keputusan.

  Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan
bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian laporan keuangan tidak
menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam
pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan
pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk
menyediakan informasi non keuangan.

  Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan
manajemen (Stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atau sumber
daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang
telah dilakukan atau dipertanggungjawabkan, manajemen berbuat demikian
agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi, keputusan ini mungkin
mencakup, keputusan untuk menahan dan menjual investasi mereka dalam
perusahaan, atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti
manajemen.

Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi
keuangan diperlukan untuk dapat melakukan evaluasi atas kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan kas ( dan setara kas), dan waktu serta
keputusan dari hasil tersebut. Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh
sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas
serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk
menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin
dikendalikan dimasa depan, sehingga dapat memprediksi kapasitas,
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perusahaan dalam mengasilkan kas (dan setara kas) serta untuk merumuskan
efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya.

Informasi perubahan posisi keuangan bermanfaat untuk menilai aktivitas
investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode pelaporan. Selain
berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (dan
setara kas), informasi juga berguna untuk menilai kebutuhan perusahaan
dalam memanfaatkan arus kas tersebut.

Selain untuk tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan juga menunjukkan

apa yang telah dilakukan oleh manajemen atau menggambarkan

pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau

dipertanggungjawabkan, manajemen berbuat demikian agar mereka dapat

membuat keputusan ekonomi, keputusan ini mungkin mencakup, keputusan untuk

menahan dan menjual investasi mereka dalam perusahaan, atau keputusan untuk

mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

2.1.3 Pemakai Laporan Keuangan

Para pemakai laporan keuangan  menggunakan laporan keuangan untuk

memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Berdasarkan IAI

(2002;2) para pemakai laporan keuangan adalah:

a. Investor
b. Kreditur (pemberi pinjaman)
c. Pemasok dan kreditur usaha lainnya
d. Shareholders (para pemegang saham)
e. Pelanggan
f. Pemerintah
g. Karyawan
h. Masyarakat

Para pemakai laporan keuangan di atas dapat lebih dijelaskan sebagai
berikut:

a. Investor

Para investor berkepentingan terhadap  yang melekat dan hasil pengembangan

dari investasi yang dilakukan. Investor ini membutuhkan informasi untuk

membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi

tersebut. Selain itu, mereka juga tertarik pada informasi yang memungkinkan
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melakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar

deviden.

b. Kreditur (pemberi pinjaman)

Para kreditur tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka

untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat

jatuh tempo.

c. Pemasok dan kreditur usaha lainnya

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan

dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada perusahaan

dalam tenggang waktu yang lebih pendek dibandingkan kreditur.

d. Shareholders (para pemegang saham)

Para pemegang saham berkepentingan dengan informasi mengenai kemajuan

perusahaan, pembagian keuntungan yang akan diperoleh, dan penambahan

modal untuk business plan berikutnya.

e. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan

hidup perusahaan, terutama apabila mereka terlibat dalam perjanjian jangka

panjang dengan atau bergantung pada perusahaan.

f. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaannya

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan oleh karenanya

berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Selain itu, mereka juga

membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan

kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan

nasional dan statistik lainnya.

g. Karyawan

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakilinya tertarik pada informasi

stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik pada informasi
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yang memungkinkan mereka melakukan penilaian atas kemampuan perusahaan

dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.

h. Masyarakat

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, seperti

pemberian kontribusi pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang

yang dipekerjakan dan perlindungan kepada para penanam modal domestik.

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan

informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan

serta rangkaian aktivitasnya.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum,

sehingga tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai.

Berhubung para investor merupakan penanam modal berisiko, maka ketentuan

laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka, juga akan memenuhi

sebagian besar kebutuhan pemakai lain.

2.1.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif  laporan keuangan merupakan ciri khas yang

membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi para pemakai dalam

pengambilan keputusan ekonomi. Karakteristik kualitatif laporan keuangan

manurut IAI (2002;7), yaitu:

a. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan

adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pembeli.

Dalam hal ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai

tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemampuan untuk

mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian,

sulitnya memahami informasi yang komplek jangan dijadikan alasan untuk

tidak memasukkan informasi tersebut dalam laporan keuangan.

b. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memahami kebutuhan

para pemakai dalam proses pengambilam keputusan. Informasi memiliki
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kualitas relevan apabila informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan

ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa

lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengkoreksi, hasil

evaluasi mereka dimasa lalu. Relevansi informasi dipengaruhi oleh

hakekat dan materialitasnya. Informasi dipandang material apabila

kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi

tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil

atas dasar laporan keuangan.

c. Keandalan,

 Agar bermanfaat, informasi harus andal (Reliable). Informasi memiliki

kualitas keandalan jika bebas dari pengertian yang menyesatkan,

kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian

yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara

wajar diharapkan dapat disajikan.

d. Dapat Dibandingkan,

 Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja

keuangan perusahaan. Selain itu juga pemakai harus dapat

memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk

mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan

secara relatif.

2.2 Laba

2.2.1 Pengertian Laba

Laba dapat diartikan sebagai suatu peningkatan dalam ekuitas pemilik

yang dihasilkan dari operasi perusahaan yang menguntungkan, sedangkan

penurunan dalam ekuitas pemilik yang dihasilkan dari operasi perusahaan yang

tidak menguntungkan disebut rugi. Banyak orang mengaitkan laba dengan

kelebihan pendapatan atas biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan

tersebut.
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Pengertian laba menurut SAK adalah sebagai berikut:

“Laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari suatu
perusahaan selama satu periode tertentu. Informasi tentang kinerja suatu
perusahaan, terutama tentang profitabilitas dibutuhkan untuk mengambil
keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola oleh suatu
perusahaan di masa yang akan datang. Informasi tersebut juga sering kali
digunakan untuk menghasilkan kas dan aktiva yang disamakan dengan kas
di masa yang akan datang, informasi tentang kemungkinan perubahan
kinerja juga penting dalam hal ini”(IAI:2002:25,1)

Menurut Hendriksen (2000;329), terdapat tiga konsep laba, yaitu:

1. Tingkat Struktrural/ Sintaksis

Pada tingkat ini pendekatan laba dilakukan melalui aturan-aturan yang

mendefinisikannya. Meskipun akuntansi memberikan kata-kata”manis” pada

interpretasi dunia nyata atas laba akuntansi (umumnya laba ekonomi) atau

dampak perilakunya (baik kemampuan prediktifnya maupun relevansi umum

dalam proses keputusan), mereka umumnya mendasarkan prinsip dan aturan pada

premis yang mungkin tidak berkaitan dengan fenomena dunia nyata atau pengaruh

perilaku. Akuntan seringkali menggunakan istilah-istilah akuntansi sehingga

mereka cenderung menerima hal itu sebagai interpretasi dalam dunia nyata.

Laba akuntansi  yaitu  penjumlahan dari banyak pos-pos positif dan pos-

pos negatif dimana banyak bagiannya  yang  tidak mengandung makna interpretif

dan jumlahnya material, maka laba bersih yang dihasilkan juga kurang

mengandung makna interpretif, walaupun laba bersih yang mungkin berisi

informasi-informasi pasar modal. FASB Statement of Financial Accounting

Concept N0:1 menganggap bahwa laba akuntansi merupakan pengukuran yang

baik atas prestasi perusahaan dan bahwa laba akuntansi dapat digunakan sebagai

prediksi arus kas yang akan datang. Ada dua pendekatan pengukuran laba pada

tingkat structural ini, yaitu:

a. Pendekatan transaksi terhadap pengukuran laba, yakni merupakan

pendekatan yang lebih konvesional yang digunakan oleh para akuntan.
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Pendekatan ini melibatkan pencatatan perubahan dalam penilaian aktiva

dan kewajiban bahwa perubahan ini merupakan akibat dari transaksi.

b. Pendekatan aktivitas dalam pengukuran  laba, yaitu memusatkan pada

deskripsi aktivitas sebuah perusahaan dan bukan pada pelaporan transaksi.

Laba diasumsikan timbul bila aktivitas sebuah perusahaan dan bukan pada

pelaporan transaksi. Laba diasumsikan timbul bila aktivitas-aktivitas atau

kejadian-kejadian tertentu terjadi, tidak hanya sebagaian hasil dari

transaksi spesifik.

2. Tingkat Semantis/ Interpretatif

Pada tingkat ini, pendekatan laba dilakukan melalui hubungannya dengan

realitas ekonomi yang paling mendasar. Konsep laba ini menunjukan dua hal yaitu

a. Konsep pemeliharaan modal (Capital Maintanance). Menurut konsep laba

ini laba komprehensif merupakan perubahan dalam modal sendiri (aktiva

bersih) suatu kesatuan usaha selama suatu periode.

b. Konsep maksimalisasi laba (Income Maximazing). Menurut konsep ini

pengujian keberhasilan/kegagalan operasi suatu perusahaan merupakan

upaya untuk melihat sejauh mana kas yang diterima kembali melebihi

(atau kurang daripada) kas yang dikeluarkan (diinvestasikan) dalam jangka

panjang.

3. Tingkat Pragmatis

Pada tingkat ini, pendekatan laba dilihat dari tingkah laku penggunanya,

tanpa memperhatikan bagaimana laba itu diukur ataupun pengertian konsep

pragmatis dari laba itu sendiri, berkaitan dengan proses pengambilan keputusan

investor terhadap pelaporan laba, keputusan pengeluaran modal dari manajemen,

dan reaksi umpan balik dari manajemen dan akuntan.(Hendriksen, 2000:332-

337).
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Jenis-jenis laba dalam kaitannya dengan perhitungan laba rugi terdiri dari

beberapa jenis diantaranya adalah:

1. Laba kotor, merupakan selisih antara penjualan dengan harga pokok

penjualan.

2. Laba operasi, merupakan hasil dari aktivitas yang termasuk ke rencana

perusahaan, kecuali jika ada perubahan-perubahan besar dalam ekonomi

yang diharapkan dapat tercapai dalam tahun tersebut.

3. Laba sebelum pajak, merupakan laba operasi ditambah hasil-hasil dan

dikurangi biaya-biaya di luar operasi normal perusahaan. Bagi pihak-pihak

tertentu, terutama dalam hal pajak, angka ini merupakan bagian terpenting

karena menyatakan laba yang pada akhirnya dicapai perusahaan.

4. Laba Sesudah Pajak/ Laba bersih, merupakan laba sebelum pajak

dikurangi dengan pajak. Hasil operasi suatu perusahaan umumnya

dirangkum dalam suatu bagan utama,yaitu laba bersih. Tetapi walapun

demikian, laba bersih ini belum dianggap ringkas, oleh karena itu

digunakan indicator lainnya yang lebih ringkas yaitu Earning per Share.

2.2.2 Tujuan dan Manfaat Laba

Menurut Hendriksen (2000:331) tujuan pelaporan laba adalah

memberikan informasi yang berguna bagi mereka yang paling berkepentingan

dalam laporan keuangan. Sedangkan salah  satu  tujuan dasar yang diasumsikan

paling penting untuk semua pemakai laporan keuangan adalah kebutuhan untuk

membedakan antara modal yang diinvestasikan dan laba antar saham dan arus kas

sebagai bagian dari proses deskriptif  dan akuntansi. Tujuan yang lebih spesifik

mencangkup:

1. Penggunaan laba sebagai pengukuran efisiensi manajemen

2. Penggunaan angka laba historis untuk membantu meramalkan arah

masa depan dari perusahaan atau pembagian dividen masa depan

3. Penggunaan laba sebagai pengukuran pencapaian dan sebagai

pedoman untuk keputusan manajerial masa depan
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Statement of Financial Accounting Concept No. 1, manfaat informasi laba

dinyatakan sebagai berikut:

“Manfaat informasi laba adalah sebagai salah satu parameter untuk
mengukur kinerja manajemen, dapat digunakan untuk membantu
mengestimasi kemampuan laba yang representative dalam jangka panjang,
memprediksi laba, dan menaksir  resiko dalam investasi atau
meminjamkan dana” (SFAC, No. 1, 1992)

2.3 Manajeman Laba

2.3.1 Pengertian Manajemen Laba

Definisi 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 (2004:369) dalam Financial Accounting Theory

mendefinisikan earning management sebagai berikut:

Earning management is the choice by a manager of accounting policies

so as to achieve some specific objective.

Manajemen laba merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh

manajemen dengan tujuan untuk menghasilkan informasi laba yang lebih baik.

Praktik manajemen laba ini merupakan tindakan yang dapat merugikan para

pemegang saham, karena secara tidak langsung manajemen membohongi

pemegang sahan dengan cara memodifikasi atau memanipulasi informasi yang

ada. Hal ini merupakan penyebab terjadinya  asimetri informasi antara manajemen
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dengan pemegang saham atau pengguna informasi lainnya. Namun perlu

diketahui bahwa manajemen laba dilakukan di dalam fleksibilitas dalam prinsip-

prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2.3.2  Motivasi Manajemen Laba

 Menurut Scott (2004; 368) terdapat beberapa motivasi yang mendorong

manajer untuk melakukan manajemen laba, yaitu:

• Bonus Plan

Laba sering dijadikan indikator penilaian prestasi manajer perusahaan

dengan cara menetapkan tingkat laba yang harus dicapai dalam periode

tertentu. Laba juga dapat mengurangi biaya keagenan (agency cost). Pada

motivasi ini, diasumsikan bahwa manajer akan memilih prosedur

akuntansi yang meningkatkan keuntungan yang dilaporkan dalam upaya

untuk memaksimalakan imbalan bonus.

• Other Contractual Motivation

Motivasi ini muncul ketika perusahaan melakukan perjanjian hutang

jangka panjang yang berisikan perjanjian untuk melindungi pemberi

pinjaman, seperti dividen yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau

membiarkan modal kerja atau  laporan ekuitas jatuh di bawah tingkat yang

ditetapkan, semua aktivitas yang dapat mencairkan sekuritas yang pemberi

pinjaman. Karena pelanggaran perjanjian dapat mengakibatkan biaya

tinggi, manajer perusahaan akan berharap untuk menghindarinya, karena

ini akan membatasi kebebasan aksi merekan dalam mengoperasikan

perusahaan. Jadi, manjemen laba dapat muncul sebagai alat untuk

mengurangi kemungkinan pelanggaran perjanjian kontrak hutang.

• Political motivations

Banyak perusahaan yang secara politis Nampak jelas. Motivasi praktik

manajemn laba ini biasanya dialami oleh perusahaan-perusahaan besar

karena aktivitas operasi mereka menyentuh sebagian besar masyarakat.

Perusahaan-perusahaan seperti itu akan memanaje labanya untuk

mengurangi penampakannya, sebagai contoh:
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ü Untuk mengurangi biaya politisi dan pengawaan dari pemerintah,

dilakukan dengan cara menurunkan earning.

ü Untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah,

missal subsidi, perlindungan dari pesaing luar negeri, dilakukan

dengan cara menurunkan earning.

ü Untuk meminimalkan tuntutan serikat buruh dilakukan dengan cara

menurunkan earning.

• Taxation motivations

Pajak mungkin merupakan motivasi yang paling jelas dalam manajemen

laba. Bagaimanapun juga, bagian dalam perusahaan yang menangani pajak

cenderung untuk menjalankan peraturan akuntansinya sendiri untuk

mengkalkulasikan pendapatan kena pajak, dengan demikian mengurangi

ruangan perusahaan untuk melakukan manuver. Dalam hal ini manajer

berusaha menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus

dibayar.

• Changes of chief excutive officer (CEO)

Manajemen laba diperkirakan terjadi pada periode pergantian pemimpin.

Contohnya, motivasi perencanaan bonus memprediksi bahwa pimpinan

yang akan pension secara khusus akan membuat strategi income

maximination untuk meningkatkan bonus mereka. Begitu pula pimpinan

dari perusahaan yang berkerja buruk mungkin akan melakukan income

maximination untuk mencegah, atau menunda pemecatan. Alternatif lain,

pimpinan seperti ini dapat melakukan take a bath untuk meningkatkan

kemungkinan keuntungan di masa datang.

• Initial Public Offering (IPO)

Menurut definisi, perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana

tidak memiliki harga saham yang established. Ini memunculkan

pertanyaan mengenai bagaimana menilai saham dari perusahaan yang

melakukan IPO. Rupanya, informasi akuntansi keuangan yang terdapat

dalam prospek merupakan sumber informasi yang berguna dalam

membantu investor dalam memberikam isyarat bagi manajer dari
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perusahaan yang go public untuk memanaje laba yang dilaporkan dalam

prospektus dengan harapan menerima harga yang lebih tinggi. Dalam hal

ini manajer melakukan manajemen laba dalam laporan keuangan yang

bertujuan untuk mempengaruhi pasar, yakni persepsi investor.

2.3.3 Pola Manajemen Laba

Menurut Scott (2004:383-384) terdapat beberapa pola manajemen laba

yaitu:

• Big Bath

Strategi big bath dilakukan melalui penghapusan sebanyak mungkin pada

satu periode. Penghapusan disini berkaitan dengan pengurangan laba pada

satu periode. Periode yang dipilih biasanya periode dengan kinerja buruk

(sering kali pada masa resesi di mana perusahaan lain juga melaporkan

laba yang buruk) atau peristiwa saat terjadi satu kejadian yang tidak biasa

seperti perubahan manajemen, merger, atau restrukturisasi. Strategi big

bath juga sering kali dilakukan setelah strategi peningkatan laba pada

periode sebelumnya.

• Income Minimization

Pola income minimization merupakan pola penurunan laba yang  mirip

dengan take bath. Hal ini terjadi karena terdapat kebijakan yang

menganjurkan income minimization termasuk penghapusan yang cepat

atas modal asset dan modal tidak berwujud, pembebanan periklanan dan

pembelanjaan riset dan pengembangan, dan lain-lain.

• Income Maximization

Salah satu pola manajemen laba dengan cara meningkatkan laba yang

dilaporkan pada periode kini untuk membuat perusahaan dipandang baik.

Cara ini juga memungkinkan peningkatan laba selama beberapa periode.

Kasus yang terjadi adalah perusahaan melaporkan laba yang lebih tinggi
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berdasarkan earning management yang agresif untuk periode waktu yang

panjang.

• Income Smoothing

Perataan laba merupakan bentuk umum manajemen laba. Pada pola ini,

manajer meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk

mengurangi fluktuasinya. Perataan laba juga mencangkup tidak

melaporkan bagian laba pada periode baik dengan menciptakan cadangan

laba dan kemudian melaporkan laba saat periode buruk. Banyak

perusahaan menggunakan bentuk manajemen laba ini.

2.3.4 Praktik Manajemen Laba

Menurut Ayres (1994), terdapat tiga praktik yang dapat dilakukan manajer

dalam manajemen laba, yaitu:

• Manajemen Akrual (accruals management)

Praktik ini biasanya dikaitkan dengan segala aktivitas yang dapat

mempengaruhi aliran kas dan juga keuntungan yang secara pribadi

merupakan wewenang dari para manajer (manajer’s discretion). Contoh

untuk hal ini antara lain adalah dengan mempercepat atau menunda

pengakuan pendapatan, mengangap sebagai ongkos (beban biaya) atau

menganggap sebagai suatu biaya (amortize or capitalize of an investment)

(misalnya biaya perawatan aktiva tidak lancar), dan perkiraan-perkiraan

akuntansi lainnya, seperti misalnya beban piutang ragu-ragu, dan

perubahan-perubahan metode akuntansi.

• Penerapan suatu Kebijaksanan yang Wajib (adoption of mandatory

accounting changes)

Praktik ini berkaitan dengan keputusan manajer untuk menerapkan suatu

kebijaksanaan akuntansi yang wajib ditetapkan oleh perusahaan, yaitu

antara menerapkannya lebih awal dari waktu yang ditetapkan atau

menundanya sampai saat berlakunya kebijaksanna tersebut.
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• Perubahan Metode Akuntansi secara Sukarela (voluntary accounting

changes)

Praktik ini biasanya berkaitan dengan upaya manajer untuk mengganti

atau merubah suatu metode akuntansi tertentu di antara sekian banyak

metode yang dapat dipilih, yang tersedia dan diakui oleh badan akuntansi

yang ada (Generally Acepted Accounting Principles (GAAP)).

Sedangkan menurut Mulford and Comiskey (2002:64-65), terdapat

beberapa teknik manajemen laba yang  berada dalam batasan badan

akuntansi yang ada (GAAP). Tidak ada asumsi pada titik ini bahwa

pemakaian teknik-teknik atau aktivitas-aktivitas tersebut berada di luar

batas-batas fleksibilitas GAAP. Teknik-teknik tersebut digambarkan

dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Teknik Manajemen Laba

1. Mengubah metode depresiasi.
2. Mengubah umur ekonomis yang digunakan untuk tujuan depresiasi.
3. Mengubah perkiraan sisa umur manfaat yang digunakan untuk tujuan depresiasi.
4. Menetukan penyisihan piutang/pitang pinjaman yang tidak tertagih.
5. Menentukan penyisihan obligasi garansi.
6. Memutuskan penilaian penyisihan untuk pajak tangguhan.
7. Menentukan keberadaan asset yang rusak dan kerugian akrual lain yang penting.
8. Memperkirakan tingkat penyelesaian dari kontrak persentase penyelesaian.
9. Memperkirakan kemungkinan realisasi dari klaim kontrak.
10. Memperkirakan pencatatan atas investasi tertentu.
11. Memperkirakan jumlah akrual restrukturisasi.
12. Menentukan kebutuhan dan jumlah persediaan yang dicatat.
13. Memperkirakan akrual kewajiban lingkungan.
14. Membuat atau mengubah asumsi aktuaria pension.
15. Menentukan porsi harga dari  transaksi pembelian untuk dibebankan pada riset

dan pengembangan acquired in process.
16. Menentukan atau mengubah periode amortisasi untuk harta tak berwujud.
17. Memutuskan pada tingkat mana berbagai macam biaya, seperti pengembangan

tanah, periklanan direct-response, dan pengembangan software harus
dikapitalisasi.

18. Memutuskan klasifikasi bedge yang tepat dari derivative keuangan.
19. Menetukan apakah suatu investasi memberikan pengaruh yang signifikan atas

perusahaan investee.
20. Memutuskan apakah penurunan pada nilai pasar dari investasi bersifat permanen.
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Item-item yang terdaftar di tabel 2.1 tersebut sebagian besar di bawah

wewenang  atau  kebijaksaan (discretionary ) manajer. Item 1 sampai 3, yang

berkaitan dengan perubahan yang berhubungan dengan depresiasi. Aktivitas di

area ini merupakan respon terhadap perubahan ekspektasi dilihat dari pola

produktivitas pokok, durabilitas, dan kondisi pasar asset yang digunakan. Karena

itu sangat sulit untuk menentukan bahwa perilaku yang diamati pada area ini

menyajikan manajemen laba secara sengaja. Item-item lain  merupakan aktivitas

akuntansi rutin yang merupakan bagian penting dalam implementasi GAAP. Ini

termasuk item 4 hingga 20, setiap aktivitas ini memiliki satu kesamaan, yaitu

perlunya penggunaan berbagai tingkat estimasi dan pertimbangan. Dilihat dari

item-item yang disajikan pada tabel 2.1 diatas, kebanyakan merupakan hasil

percepatan pengakuan pendapatan dan penundaan pengakuan beban.

2.3.5 Metode Pendeteksian Manajemen Laba

  Pada penelitian ini, manajemen laba diukur dengan menggunakan proxy

discretionary accruals (DAC). Penggunaan discretionary accruals dengan proxy

manajemen laba, karena discretionary accruals merupakan komponen penting

dari penelitian manajemen laba, selain itu pengukuran discretionary accrual saat

ini telah dipakai secara luas untuk menguji earning manajemen hypothesis.

Berdasarkan perspektif manajerial, accruals untuk menunjukan instrument-

instrumen yang mendukung adanya manajemen laba (earning management).

Pengukuran berdasarkan accrual juga secara teoritis lebih menarik karena accrual

merupakan kumpulan sejumlah dampak bersih atas kebijakan akuntansi yang

mencangkup portfolio penentu pendapatan (income).

Metode yang digunakan untuk pendeteksian manajemen laba mengikuti

model yang dikembangkan oleh Jones (1991) yang dikenal sebagai The Modified

Jones Models ini merupakan modifikasi dari The jones Model. Model ini

merupakan pendeteksi manajemen laba yang lebih kuat dibandingkan dengan

model pendeteksi manajemen laba yang lainnya.

Jones (1991)  mengembangkan model untuk memisahkan discretionary

accruals dari non-discretionary accrual. Model ini dibangun atas kelemahan
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pengukuran discretionary accruals terhadap pendapatan. Dalam model ini non-

discreationary accruals adalah estimasi pada periode kejadian (event period),

yaitu selama earning management terjadi. Model berikut ini adalah langkah-

langkah yang digunakan oleh Jones (1991) dalam perhitungan dicrtionary

accruals.

1. Menghitung Total Accrual (TA), dengan menggunakan rumus :

TAC/TAt-1 =  1(1/TAt-1) + 2 Salest/TAt-1) + 3(PPEt/TAt-1)

Keterangan:

TAC      : Adalah Total accruals perusahaan pada periode t.

TAt-1   : Adalah Total Asset periode t-1.

Salest  : Adalah perubahan dalam penjualan bersih perusahaan pada

periode t.

PPEt   : Adalah Property, plant, and equipment perusahaan pada perode t.

2. Menghitung Non Disctionary Accruals (NDATAC), dengan

menggunakan rumus :

NDATAC = 1(1/TAt-1) + 2 Salest - RECt)/TAt-1 + 3(PPEt/TAt-1)

Keterangan :

TAC      : Adalah Total accruals perusahaan pada periode t.

TAt-1   : Adalah Total Asset periode t-1.

Salest     : Adalah perubahan dalam penjualan bersih pada periode t.

RECt    :Adalah perubahan piutang bersih pada periode t.

PPEt   : Adalah Property, plant, and equipment perusahaan pada perode t.

1, 2, 3 : Adalah parameter tertentu pada periode t.
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3. Mengukur Discretionary Accrual (DA), dengan mengurangkan Total

Accrual dengan Non Discretionary Accrual, yaitu:

DTACt = TACt/TAt-1 – NDTACt

Keterangan:

DTACt : Discretionary Accrual perusahaan pada periode t.

TACt/TAt-1 : Total Accrual perusahaan pada periode t.

 NDTACt : Non Discretionary Accrual perusahaan pada periode t.

Apabila DACt positif, manajemen laba dilakukan dengan menaikan

laba; bila DACt negatif, manajemen laba dilakukan dengan menurunkan

laba, bila DACt nol, maka tidak terdapat indikasi manajemen laba.

2.3.6 Discretionary Accruals

Discretionary accruals digunakan sebagai indikator adanya praktik

manajemen laba,  karena manajeman laba lebih menekankan kepada keleluasaan

atau kebijakan (discretion) yang tersedia dalam memilih dan menetapkan prinsip-

prinsip akuntansi untuk mencapai hasil akhir, dan dijalankan di dalam kerangka

praktik yang berlaku secara umum yang masih dapat diperdebatkan. Dengan kata

lain, discretionary accruals merupakan accruals dimana manajemen memiliki

fleksibilitas dalam mengkontrol jumlahnya karena discretionary accruals ada di

bawah kebijaksanaan (discretion) manajemen

.

2.4 Pengungkapan (Disclosure)

2.4.1    Pengertian Pengungkapan (Disclosure)

Pengertian pengungkapan (disclosure) digunakan secara berbeda dalam

laporan keuangan maupun laporan  tahunan meskipun pada prinsipnya

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

menjabarkan:

“ 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.”
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Kemudian khusus untuk prinsip outside dalam pengertian diatas dikategorikan

sebagai berikut:

1. Supplementary financial statement schedules, yaitu supplemen terhadap

laporan keuangan.

2. Pengungkapan informasi dalam 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

PSAK 1 menganjurkan agar perusahaan menyajikan telaah keuangan yang

menjelaskan karakteristik utama yang mempengaruhi kinerja keuangan, posisi

keuangan perusahaan dan kondisi ketidakpastian. Perusahaan dapat

mengungkapkan laporan sukarela (voluntary) dalam bentuk  laporan mengenai

lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement ), khususnya

industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting.

Laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya

memang di atur dalam PSAK, sedangkan informasi lainnya yang tersedia dalam

laporan tahunan, seperti analisis dan diskusi manajemen tidak diatur dalam PSAK

tapi diatur oleh regulator bursa, dalam hal ini adalah Bapepam.

2.4.2  Tujuan Pengungkapan

Menurut Hendriksen (2000;433) tujuan pengungkapan adalah untuk

menyediakan informasi yang signifikan dan relevan kepada pemakai laporan

keuangan untuk membantu mereka mengambil keputusan dengan cara terbaik

yang mungkin, dengan pembatasan bahwa manfaatnya harus melebihi biayanya.

Hal ini menyiratkan bahwa informasi yang tidak material atau relevan harus

dihilangkan agar penyajiannya mempunyai arti yang dapat dimengerti.
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2.4.3 Tingkat Pengungkapan

Hendriksen (2000:432) membagi tingkat pengungkapan menjadi tiga

bagian yakni:

1. Pengungkapan memadai (adequate). Jenis pengungkapan ini paling

banyak digunakan, tetapi ungkapan ini menyiratkan jumlah

pengungkapan minimum yang sejalan dengan tujuan negatif membuat

laporan terebut tidak menyesatkan.

2. Pengungkapan wajar (fair). Pengungkapan wajat selalu menyiratkan

etika, yaitu memberikan perlakuan yang sama pada semua pembaca.

3. Pengungkapan penuh (full). Pengungkapan lengkap menyiratkan

penyajian  seluruh informasi yang relevan.  Bagi sebagian orang,

pengungkapan lengkap berarti penyajian informasi secara berlimpah

dan,  karenanya tidak tepat.  Hal  ini  karena terlalu banyak informasi

akan membahayakan karena penyajian rincian-rincian  yang tidak

penting bisa menyembunyikan informasi yang signifikan serta

membuat laporan keuangan sulit ditafsirkan

2.4.4 Tipe Pengungkapan

Disclosure merupakan sumber informasi untuk pengambilan keputusan

investasi. Informasi yang diungkapkan dapat dikelompokkan menjadi dua tipe,

yaitu:

1. Pengungkapan wajib (Mandatory disclosure)  merupakan

pengungkapan yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal

ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

2. Pengungkapan sukarela (Voluntary Disclosure) adalah pengungkapan

yang melebihi dari yang diwajibkan oleh PSAK dan Bapepam.

Di Indonesia, pengungkapan dalam laporan keuangan baik yang bersifat

wajib maupun sukarela telah diatur dalam PSAK No.1. Selain itu pemerintah

melalui Keputusan Ketua Bapepam No: kep-38/PM/1996 juga mengatur

mengenai pengungkapan informasi dalam laporan keuangan tahunan perusahaan-
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perusahaan di Indonesia. Pengungkapan informasi yang diatur oleh pemerintah

ataupun lembaga profesional (dalam hal ini adalah Ikatan Akuntan Indonesia)

merupakan pengungkapan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia

2.4.5 Pengungkapan Sukarela ( Voluntary Disclosure )

Pengungkapan sukarela (Voluntary Disclosure) adalah pengungkapan

yang melebihi dari yang diwajibkan oleh PSAK dan Bapepam. Perusahaan

dianjurkan untuk mengungkapkan telaah keuangan yang menjelaskan

karakteristik utama yang mempengaruhi kinerja keuangan, posisi keuangan

perusahaan dan kondisi ketidakpastian. Pengungkapan sukarela (voluntary) dapat

berupa  laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value

added statement ), khususnya industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup

memegang peranan penting.

Pada penelitian ini,penulis akan lebih berfokus kepada pengungkapan

sukarela yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini karena peneliti mengasumsikan

bahwa pengungkapan yang diwajibkan telah ditaati oleh perusahaan. Dalam

mengukur pengungkapan sukarela peneliti menggunakan indeks pengungkapan

(disclosure index) Botosan (1997).

2.4.6 Indeks Pengungkapan (Disclosure Index)

2.4.6.1 Definisi Indeks Pengungkapan (Disclosure Index)

 Pengungkapan informasi (disclosure level) laporan keuangan yang

dikuantifikasi dalam bentuk indeks pengungkapan (disclosure index) merupakan

hal yang baru dalam teori akuntansi. Buku-buku referensi sangatlah jarang

membahas mengenai tingkat pengungkapan dan indeks itu sendiri. Namun pada

makalah Botosan (1997) dapat diambil suatu kesimpulan bahwa indeks

pengungkapan merupakan kuantifikasi terhadap informasi yang terdapat dalam

laporan tahunan emiten dan menunjukan tingkat pengungkapan item-item

informasi tersebut.
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2.4.6.2 Tujuan Indeks Pengungkapan (Disclosure Index)

 Indeks pengungkapan bertujuan untuk membuat rangking cross sectional

dari tingkat pengungkapan berdasarkan pengungkapan yang diberikan perusahaan

dalam laporan keuangannya. Pemilihan item-item dalam indeks pengungkapan

Botosan merupakan rekomendasi ilmiah yang disajikan oleh American Institute of

Cerified Public Accountants (1994) study of business reporting (i.e..the Jenkins

Commttee report), the SRI International (1987) survey of investor needs dan the

Canadian Institute of Chartered Accountants (1991) study of the annual reports.

Alasan menggunakan indeks pengungkapan Botosan karena indeks ini

dapat memberikan informasi mengenai tingkat keluasan pengungkapan. Indeks

Botosan juga memberikan skor tambahan  untuk pemberian informasi lebih

terperinci yang disertai tabel, diagram atau penjelasan secra kuantitatif. Indeks

pengungkapan dari Botosan adalah indeks yang item-itemnya mencangkup

voluntary disclosure yang diterapkan dalam perusahaan .

2.4.6.3 Perhitungan Indeks pengungkapan

Perhitungan indeks pengungkapan dilakukan dari bagian-bagian dalam

laporan tahunan dan dari bagian tersebut diambil item-item yang akan diberi skor

pengungkapan tersendiri. Menurut Botosan, lima bagian utama yng terdapat

dalam lapotan tahunan meliputi :

a. Back Ground Information ( Latar Belakang Perusahaan)

Berisi informasi tentang tujuan, strategi bisnis, kondisi kompetitf, produk

utama yang dihasilkan, dan pasar yang dituju. Merupakan informasi  yang

digunakan bagi investor karena latar belakang menyediakan konteks yang

bisa diinterpretasikan sebelum mendapatkan informasi yang lebih

mendetail dari bagian lainnya. Informasi ini juga terdapat dalam peraturan

Bapepam sebagai pengungkapan sukarela. Item-itemnya adalah;

1, Statement of corporate goals or objective

2. Barriers to entry are discussed

3. Competitive Environment
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4. General description of the business

5. Principle product

6. Principle Market

Nilai skornya 2 untuk setiap pengungkapan

b. Summary of Historical Result (Ringkasan Hasil Historis)

Yaitu pengungkapan Financial Higlight dan merupakan pengungkapan

yang terdapat dalam peraturan Bapepam. Pemberian informasi tersebut

dari hasil penjualan atau pendapatan hingga rasio keuangan yang

diperlukan menurut jenis industrinya masing-masing. Item-itemnya

adalah:

1. ROA, or sufficient information to compute

2. Net profit margin or sufficient information to compute

3. Assets turnover or sufficient information to compute

4. ROE or sufficient information to compute

5. Summary of sales and net income for most recent and quarter.

Nilai skornya 2 untuk setiap pengungkapan.

c. Key Non-Financial Statistic (Informasi Non Keuangan)

Pengungkapan ini dalam peraturan Bapepam merupakan pengungkapan

sukarela. Item-itemnya adalah:

1. Number of employee

2. Average compensation of employee

3. Order backlog

4. % of sales in product design

5. Market share

6. Unit sold

7. Unit selling price

8. Growth in units sold

Nilai skornya 2 untuk setiap pengungkapan.



34

d. Projected Information ( Informasi Proyeksi Masa Depan Perusahaan)

Menurut Bapepam informasi ini tergolong ke dalam jenis pengungkapan

sukarela. Item-itemnya adalah:

1. Forecasted market share

2. Cash flow farecast

3. Capitals expenditures and R&D expenditure forecast

4. Profit forecast

5. Sales forecast

Nilai skornya adalah dua bagi pengungkapan informasi dan maksimum

skor tiga bagi perusahaan yang memberikan penjelasan data kuantitatif

yang mendukung. Pada bagian ini tampak adanya pemberian skor yang

tinggi dibandingkan dengan bagian lain karena dirasakan adanya

kepentingan yang besar akan perlunya memberikan informasi mengenai

target dan keberanian perusahaan memprediksi bentuk kinerja perusahaan

di masa yang akan datang.

e. Management Discussion & Analysis ( Analisis Manajemen)

Bagian ini merupakan perubahan dari tahun ke tahun yang tidak

diungkapkan pada laporan keuangan. Informasi tersebut sangat berguna

bagi para investor. Dalam peraturan Bapepam, jelas disebutkan bahwa

perusahaan harus memberikan uraian singkat yang membahas dan

menganalisis laporan keuangan dan informasi lain yang dianggap cukup

material pada bagian analisis dan pembahasan umum manajemen. Item-

itemnya adalah:

1. Change in sales

2. Change in operating income

3. Change in COGS

4. Change in gross profit

5. Change in selling & administration expense

6. Changes in interest expense or expense income

7. Change in net income
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8. Change in inventory

9. Change in account receivable

10. Change in capital expenditure or R&D

11. Change in market share

Nilai skornya adalah satu bagi pengungkapan informasi yang lebih

terperinci disertai gambar, tabel, diagram, atau penjelasansecara

kuantitatif. Jika dari bagian-bagian di atas ada yang tidak diungkapkan

maka skor yang diberikan adalah kosong.

Hasil skor tersebut akan diperlihatkan pada presentase angka rata-rata skor

yang diperoleh dan presentase rata-rata skor tersebut akan dibagi dengan skor

maksimal. Perhitungan presentase angka rata-rata skor diperoleh dengan

menjumlahkan semua skor yang diperoleh pada suatu item pengungkapan dibagi

dengan jumlah perusahaan yang diteliti. Kemudian hasil perhitungan presentase

angka rata-rata skor dibagi dengan skor maksimal yang diberikan,menunjukan

banyaknya perusahaan yang memberikan informasi pada item pengungkapan

tersebut. Total skor keseluruhan adalah 75, jadi tiap perusahaan akan

mendapatkan indeks pengungkapan 0 sampai 75.

Dalam penelitian ini, penggunaan  indeks pengungkapan ini menggunakan

skor yang dihitung berdasarkan daftar pengungkapan sukarela, yang diterapkan

untuk semua industri. Sehingga perusahaan yang mengungkapkan lebih sedikit

informasi mendapat skor  yang rendah, terlepas dari apakah informasi tersebut

relevan atau tidak untuk diungkapkan.

2.5 Pengaruh Manajemen laba dengan tingkat pengungkapan Laporan

Keuangan.

Penilaian baik buruknya suatu perusahaan dapat tercermin salah satunya

melalui dari harga saham  perusahaan tesebut di pasar modal. Apabila nilai harga

saham perusahaan tersebut tinggi berarti perusahaan tersebut memiliki kinerja

yang baik, begitu pula sebaliknya jika harga sahamnya rendah berarti kinerja

perusahaan buruk. Namun jika pada suatu kondisi dimana pihak manajemen
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ternyata tidak berhasil mencapai target nilai  yang ditentukan, maka manajemen

akan memanfaatkan fleksibilitas yang diperbolehkan oleh standar akuntansi dalam

menyusun laporan keuangan untuk memodifikasi laba yang dilaporkan. 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.

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, praktik ini dikenal dengan sebutan

manajemen laba. Praktik manajemen laba ini menyebabkan terjadinya asimetri

informasi. Dalam penelitian Gumanti (2005) menunjukan adanya hubungan yang

positif antara asimetri informasi  dengan manajemen laba. Asimetri informasi

dapat diatasi  melalui  tingkat pengungkapan informasi  dalam laporan keuangan.

Sedangkan tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan itu sendiri dipengaruhi

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

mendekati penuh (full disclosure) akan mengurangi asimetri informasi yang

terjadi antara manajemen dengan pengguna informasi. Penelitian Dimas Satria

(2006) menunjukan adanya hubungan negatif antara tingkat pengungkapan

laporan keuangan dengan asimetri informasi.

Manajemen laba merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh

manajemen dengan tujuan untuk menghasilkan informasi laba yang lebih baik.

Praktik manajemen laba ini merupakan tindakan yang dapat merugikan para

pemegang saham, karena secara tidak langsung manajemen membohongi

pemegang sahan dengan cara memodifikasi atau memanipulasi informasi yang

ada. Hal ini menyebabkan terjadinya  asimetri informasi antara manajemen

dengan pemegang saham atau pengguna informasi lainnya. Seperti yang telah

dikemukakan sebelumnya,bahwa tingkat pengungkapan informasi  dalam laporan

keuangan dapat mengurangi asimetri informasi, bila dikaitkan dengan praktik
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manajemen laba maka akan diperoleh hipotesis awal  yakni jika tingkat

pengungkapan informasinya tinggi maka praktik manajemen laba akan semakin

rendah. Hal ini menunjukan  bahwa manajemen laba dengan tingkat

pengungkapan laporan keuangan  memiliki hubungan negatif seperti dalam hasil

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

(2006). Perusahaan yang melakukan manajemen laba akan mengungkapkan lebih

sedikit informasi laporan keuangan agar tindakannya tidak mudah terdeteksi.

Begitu pula sebaliknya, jika perusahaan tersebut memberikan informasi keuangan

yang lengkap maka perusahaan tersebut tidak melakukan manajemen laba.


