
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Laporan Keuangan 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir proses akuntansi yang dilaksanakan oleh 

suatu perusahaan. Proses akuntansi dimaksud meliputi proses pengumpulan dan pengolahan 

data keuangan perusahaan tersebut dalam suatu periode akuntansi. Dalam proses akuntansi 

tersebut didefinisikan berbagai transaksi atau peristiwa ekonomi yang dilakukan atau dialami 

oleh perusahaan melalui pengukuran, pencatatan, penggolongan/pengklasifikasian dan 

pengikhtisaran sedemikian rupa, sehingga hanya informasi yang relevan, yang mana saling 

berhubungan antara satu dengan yang lainnya serta mampu memberikan gambaran secara 

layak tentang keadaan keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang akan 

digabungkan dan disajikan dalam laporan keuangan.  

Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004:2) 

adalah : 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan 
keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan 
perubahan posisi keuangan(yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, 
sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi 
penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu 
juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan 
tersebut.” 

 

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2005:2),  pengertian laporan keuangan 

adalah : 

“Financial statements are the principal means through which financial information is 
communicated to those outside an enterprise. These statements provide the company’s 
history quantified in money terms. The financial statements most frequently provided 
are (1) the balance sheet, (2) the income statement, (3) the statement of cash flows, 
and (4) the statement of owners’ or stockholders’ equity. In addition, note disclosure 
are an integral part of each financial statement.  



Jadi berdasarkan penjelasan di atas, laporan keuangan merupakan hasil akhir dari 

suatu proses pelaporan keuangan yang berisi mengenai informasi-informasi keuangan dan 

sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam satuan moneter, yang menjelaskan tentang 

posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan dan disajikan 

kepada pihak luar. 

 

2.1.2 Manfaat dan Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan mengandung informasi yang sangat bernilai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi bagi para investor, kreditor, dan pemakai lainnya. Keberadaan laporan 

keuangan yang memiliki karakteristik kualitatif antara lain dapat dipahami 

(understandability), relevan (relevance), dapat diandalkan (reliability), serta dapat 

dibandingkan (comparability), sangatlah bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan 

ekonomi dan keuangan oleh para pemakai laporan keuangan (users) dalam rangka 

pencapaian tujuannya, baik perorangan maupun organisasi. 

Manfaat laporan keuangan bagi pemakainya terdapat pada penginterpretasian angka-

angka yang telah dianalisis dari sebuah laporan keuangan, sehingga dapat diketahui 

bagaimana posisi keuangan, kinerja yang dicapai, dan perubahan posisi keuanagan 

perusahaan tersebut.  

Tujuan laporan keuangan menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2005:5)  adalah 

: 

“Financial reporting should profide information that : a) is useful to present and 
potential investors and creditors and other users in making rational investment, 
credit, and similar decisions ; b) help present and potential investors, creditors, and 
other users assess the amounts, timing, and uncertainty of prospective cash receipts 
from dividens or interst and the proceeds from the sale, redemption, or maturity of 
securities or loans ; c) cleary portrays the economic resources of an enterprise, the 
claims to those resources (obligations of the enterprise to transfer resources to other 
entities and owners’ equity), and the effects of transactions, events, and circumstances 
that change its resources and claims to those resources.”  

 

 

 



Sebuah laporan keuangan harus mampu menyajikan informasi : 

1. Untuk membantu para investor dan kreditor yang sekarang dan yang potensial serta 

pemakai lainnya, dalam rangka pengambilan keputusan investasi, kredit, dan 

semacamnya yang rasional. Informasi tersebut harus dapat dimengerti oleh mereka yang 

mempunyai cukup pemahaman atas aktivitas bisnis dan ekonomi, serta yang ingin 

mempelajari informasi tersebut dengan rajin. 

2. Untuk membantu para investor dan kreditor yang sekarang dan yang potensial serta 

pemakai lainnya, di dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari prospek 

penerimaan kas di masa yang akan datang,yang berasal dari pendapatan dividen atau 

pendapatan bunga, serta dari hasil penjualan, penarikan, atau jatuh tempo dari sekuritas 

atau pinjaman. Karena arus kas investor dan kreditor berkaitan dengan arus kas 

perusahaan, maka pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang relevan dalam 

membantu para investor, kreditor, dan pihak lain tersebut untuk memprediksi jumlah, 

waktu, dan ketidakpastian dari prospek arus masuk kas bersih ke perusahaan tersebut di 

masa yang akan datang. 

3. Mengenai sumber daya ekonomi dari suatu perusahaan, klaim atas sumber daya tersebut 

(kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumber daya kepada kesatuan lain dan ekuitas 

pemilik), dan pengaruh dari transaksi, kejadian, dan situasi yang mengubah sumber daya 

serta klaim atas sumber daya tersebut. 

Jadi, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi 

keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi 

sebagian besar pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta 

menunjukan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber daya 

yang dipercayakan kepada mereka. 

 

2.1.3 Bagian-bagian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang lazim disajikan oleh suatu perusahaan terdiri atas neraca, 

laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan 

keuangan. Kelima laporan ini merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan antara 

satu dengan yang lainnya, karena semua bagian tersebut dibutuhkan oleh para users dalam 

proses pengambilan keputusan ekonomi (investasi, kredi,dll). 



Berikut gambaran umum mengenai kelima bagian laporan keuangan seperti yang 

telah disebutkan di atas : 

1. Neraca (Balance Sheet) 

Laporan yang menyediakan informasi mengenai aktiva, nilai, dan jenis investasi 

perusahaan, kewajiban perusahaan kepada kreditor, dan ekuitas perusahaan/pemilik. 

Neraca dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menghitung tingkat hasil pengembalian 

(return), mengevaluasi struktur modal perusahaan, serta memperhitungkan likuiditas dan 

fleksibilitas keuangan perusahaan. 

2. Laporan Laba Rugi (Income Statement) 

Laporan yang menyediakan informasi bagi para pemakai (users) untuk meramalkan 

profitabilitas dan arus kas perusahaan yang akan datang, mengevaluasi kinerja 

perusahaan, serta untuk mempelajari risiko yang dihadapi perusahaan. 

3. Laporan Perubahan Ekuitas (Statement of Change in Equity )  

Laporan yang menyajikan informasi yang dapat membantu dalam memperhitungkan 

prestasi perusahaan secara keselurukan dengan menyediakan informasi tambahan 

mengenai naik turunnya aktiva bersih perusahaan dalam periode yang bersangkutan. Pada 

hakekatnya, laporan ini merupakan titik temu antara perincian neraca dan perhitungan 

laba rugi. 

4. Laporan Arus Kas ( Statement of Cash Flow) 

Laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan kas dalam periode 

yang bersangkutan, baik yang berlaitan dengan aktivitas operasi, aktivitas investasi, 

maupun aktivitas pendanaan. 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan (Notes to Financial Statement) 

Bagian integral dari laporan keuangan secara keseluruhan yang memberikan penekanan 

dan penjelasan terhadap akun-akun dan komponen-komponen tertentu dalam laporan 

keuangan, sehingga diharapkan para users bisa mendapatkan informasi yang cukup 

komprehensif mengenai laporan keuangan perusahaan dalam rangka pengambilan 

keputusan ekonomi dan keuangan. 

 

 



2.1.4 Pemakai Laporan Keuangan 

Pada dasarnya, pemakai laporan keuangan dapat dibedakan menjadi dua kelompok 

besar, yaitu : 

1. Pihak Internal, adalah para pemakai yang berkaitan langsung dalam 

perencanaan, pengorganisasian dan pengoperasian kegiatan usaha perusahaan. 

Misalnya para manajer perusahaan, karyawan perusahaan dan direksi perusahaan. 

2. Pihak Ekternal, adalah para pemakai diluar pihak intern perusahaan yang 

mengambil keputusan yang berkaitan dengan perusahaan, seperti para investor, 

kreditor, pemerintah, konsumen dan analis keuangan. 

            Standar Akuntansi Keuangan (2004) menjelaskan bahwa pemakai laporan 

keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, 

pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, serta lembaga-lembaganya dan 

masyarakat. Mereka memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan untuk memenuhi 

kebutuhannya masing-masing yang mana berbeda satu sama lain. 

            Kebutuhan pihak-pihak tersebut di atas antara lain sebagai berikut : 

1. Investor 

Merupakan penanaman modal berisiko dan penasehat mereka yang berkepentingan 

dengan risiko yang melekat, serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka 

lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus 

membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik 

pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan 

untuk membayar dividen. 

2. Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi 

mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan 

informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan daam 

memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. 

3. Pemberi Pinjaman 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka 

untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh 

tempo. 



4. Pemasok dan Kreditor usaha lainnya 

Pemasok dan usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka 

untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. 

Kreditor usaha lainnya berkepentingan pada perusahan dalam tenggang waktu yang 

lebih pendek daripada pemberi pinjaman, kecuali kalau sebagai pelanggan utama 

mereka tergantung pada kelangsung hidup perusahaan. 

5. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup 

perusahaan, terutama kalau mereka terlibat perjanjian jangka panjang dengan, atau 

tergantung pada perusahaan. 

6. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu, berkepentingan dengan 

aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas 

perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik 

pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

7. Masyarakat 

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi 

kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta 

rangkaian aktivitasnya. 

 

2.2 Laba 

2.2.1 Pengertian Laba 

Laba merupakan 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.  

Pengertian laba menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI,2004:253) adalah : 

”Laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari suatu perusahaan 
selama suatu 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 seringkali digunakan untuk memperkirakan kemampuan 
perusahaan untuk menghasilkan kas dan aktiva yang disamakan dengan kas di masa 
yang akan datang, informasi tentang kemungkinan perubahan kinerja juga penting 
dalam hal ini” 

Selanjutnya Hicks, yang dikutip oleh Schroeder (1995:117), mendefinisikan laba sebagai 

berikut : 

”The purpose of income calculation in practical of fairs into give people an indicator 
of the amount which they can consume without improverishing themselves, following 
out this idea would seem that we ought to define a means income as the maximum 
value which he can consume during a week and still expect to be as well off at the end 
of the week as he was at the beginning”. 

 

Teori Hicks juga dikembangkan oleh Smith dan Skousen (Smith,1996:120) yang 

menyatakan bahwa konsep laba didefinisikan sebagai jumlah yang dapat dikembalikan oleh 

entitas kepada investornya dengan mempertahankan tingkat kesejahteraan yang sama. Lebih 

luas lagi definisi dari laba akuntansi menurut FASB yang dikutip oleh Sofyan Syafri 

Harahap (2002 : 17) adalah : 

”Laba akuntansi sebagai perubahan dalam equity (net asset) dari suatu entity selama 

suatu periode tertentu yang diakibatkan oleh transaksi dan kejadian / peristiwa yang 

berasal bukan dari pemilik” 

Menurut Hendriksen (2000 : 130) konsep laba adalah : 

1. Pengertian laba akuntansi dalam tingkat sintaksis yaitu selisih antara pendapatan yang 

diakui dengan biaya yang telah dikeluarkan. 

2. Laba dalam tingkat semantik yaitu menyangkut perubahan yang harus ditunjukan 

langsung pada keberhasilan perusahaan dalam menggunakan dananya dari suatu aktivitas 

perusahaan untuk mendatangkan kas maksimum melebihi kas yang dikeluarkan. 

3. Laba dalam tingkat pragmatik yaitu bertitik tolak dari adanya kaitan antara informasi 

yang disajikan kepada para pemakai informasi dengan prilakunya, dihubungkan dengan 

laba sebagai alat prediksi  

 

 

 



Pada tingkat sintaksis terdapat dua konsep pengukuran laba yang banyak digunakan, 

yaitu : 

1. Pendekatan transaksi pada pengukuran laba 

Pendekatan transaksi pada pengukuran laba adalah pendekatan konvensional yang 

dilakukan oleh akuntan. Ini melibatkan pencatatan perubahan dalam penilaian aktiva dan 

kewajiban bila merupakan hasil dari transaksi. Istilah transaksi digunakan dalam 

pengertian luas untuk mencakup baik transaksi internal maupun transaksi eksternal. 

Transaksi  internal berasal dari penggunaan atau konversi di dalam perusahaan sedangkan 

transaksi eksternal berasal dari melakukan bisnis dengan pihak luar dan transfer aktiva 

atau kewajiban ke atau dari perusahaan itu. Perubahan dalam nilai tidak dimasukkan, jika 

hal itu berasal dari perubahan nilai pasar atau perubahan dari pengharapan saja. 

2. Pendekatan aktivitas pada pengukuran laba 

Pendekatan aktivitas pada pengukuran laba berbeda dengan pendekatan transaksi, dalam 

hal ini pendekatan aktivitas memusatkan pada deskripsi aktivitas sebuah perusahaan dan 

bukan pada pelaporan akuntansi, yaitu laba diasumsikan timbul bila aktivitas-aktivitas 

atau kejadian- kejadian tertentu terjadi, tidak hanya sebagai hasil dari transaksi spesifik. 

Perbedaan utama dari kedua pendekatan tersebut adalah bahwa pendekatan transaksi 

didasarkan pada proses pelaporan yang mengukur suatu kejadian eksternal yaitu 

transaksi, sedangkan pendekatan aktivitas didasarkan pada konsep aktivitas atau kejadian 

dunia nyata dalam pengertian yang lebih luas. 

Laba pada tingkatan yang kedua, yaitu tingkat semantik dimana laba didekati melalui 

hubungan pada realitas ekonomi yang mendasarinya menunjukan dua hal, yaitu : 

1. Konsep Pemeliharaan Modal (Capital Maintenance) 

 Konsep ini menyatakan bahwa laba komprehensif merupakan perubahan dalam modal 

sendiri (aktiva bersih) yang merupakan suatu kesatuan usaha dalam suatu periode. 

2. Konsep Maksimasi Laba (Income Maximation) 

 Konsep ini meyatakan bahwa pengujian keberhasilan atau 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. 

 



Pada tingkatan yang ketiga yaitu tingkat pragmatik, laba didekati melalui 

penggunaannya oleh investor tanpa memperhatikan bagaimana hala tersebut diukur ataupun 

pengertiannya. Konsep ini berkaitan dengana proses keputusan dari investor dan kreditor 

maupun reaksi harga sekunder dalam pasar terhadap pelaporan laba. 

 

2.2.2 Jenis-jenis Laba 

Dalam perhitungan laba rugi, laba terdiri dari berbagai jenis, diantaranya yaitu : 

1. Laba Kotor adalah selisih antara hasil penjualan dengan harga pokok penjualan. 

2. Laba Operasi adalah hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk ke dalam rencana 

perusahaan, kecuali jika ada perubahan-perubahan besar dalam ekonomi yang 

diharapkan dapat tercapai dalam tahun tersebut. Laba ini menggambarkan kemampuan 

perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai balas jasa terhadap 

pemilik modal. 

3. Laba Sebelum Pajak adalah 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 atau Laba Bersih adalah laba sebelum pajak dikurangi pajak. 

Hasil operasi perusahaan pada umumnya dirangkum dalam satu bagian utama yaitu laba 

bersih tetapi walaupun demikian laba bersih itu belum dianggap ringkas, oleh karena itu 

digunakan indikator lainnya yang lebih ringkas yaitu earnings per share. 

 

2.2.3 Tujuan dan Manfaat Laba 

Pelaporan keuangan perusahaan bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai 

prestasi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Prestasi ini terutama dievaluasi 

berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan. Financial Accounting Standard Board (FASB) 

juga menyatakan bahwa sasaran utama pelaporan keuangan adalah informasi tentang prestasi 

perusahaan yang disajikan melalui pengukuran laba dan komponennya. 

 

 



Mengenai tujuan pelaporan laba, Hendriksen (2000:3) menyatakan bahwa: 

“Tujuan utama pelaporan laba adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi 
mereka yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan. Tetapi, tujuan yang 
lebih khusus harus dirinci untuk lebih memahami pelaporan laba. Salah satu tujuan 
dasar pelaporan laba yang paling penting bagi semua pemakai laporan keuangan 
adalah untuk membedakan antara modal yang diinvestasikan dan laba –antara stok 
dan arus keuangan-sebagai bagian dari proses akuntansi deskriptif. Tujuan yang lebih 
khusus meliputi penggunaan laba sebagai pengukuran efisiensi manajemen, 
menggunakan angka laba historis untuk membantu maramalkan keadaan usaha dan 
distribusi dividen di masa yang akan datang, penggunaan laba sebagai pengukuran 
keberhasilan serta sebagai pedoman pengambilan keputusan manjerial di masa yang 
akan datang.” 

Mengenai manfaat informasi laba, PSAK No.25 (2004:1) menyatakan bahwa 

informasi tentang kinerja suatu perusahaan, terutama tentang profitabilitas, 

dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang dikelola oleh 

suatu perusahaan di masa yang akan datang. Informasi tersebut juga sering kali 

digunakan untuk memperkirakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan 

kas dan aktiva yang disamakan dengan kas di masa yang akan datang. Informasi 

kemungkinan perubahan kinerja yang penting dalam hal ini. 

 

2.3 Manajemen Laba (Earning Management) 

Laba (Earning) sebagai alat untuk kinerja perusahaan memberikan informasi 

berkaitan dengan tanggung jawab dalam pengelolaan sebagai sumber daya yang dipercayakan 

kepada mereka. Manajemen Laba (Earning Management) dilakukan oleh manajer atau para 

pembuat laporan keuangan dalam proses pelaporan keuangan organisasi karena mereka 

mengharapkan suatu manfaat dari tindakan yang dilakukan. 

Menurut Schroeder & Clark (1995) dalam penelitian yang dilakukan Nurim dan 

Kusuma mengenai earning management  yaitu sebagai berikut : 

“Manajemen Laba (Earning Management) adalah suatu usaha untuk mempengaruhi 
laba yang dilaporkan dalam jangka pendek dengan harapan manajer dapat 
mempengaruhi investor dan sebagai alat untuk mencapai beberapa keuntungan pribadi 
manajemen”. 

   



Menurut Scott (1997 : 296-306) terdapat beberapa motivasi yang mendorong manajer 

untuk melakukan manajemen laba, yaitu : 

1. Pola Bonus (Bonus Plan) 

Laba sering dijadikan indikator penilaian prestasi manajer perusahaan dengan cara 

menetapkan tingkat laba yang harus dicapai dalam periode tertentu. Pada motivasi ini 

diasumsikan bahwa manajer akan memilih prosedur akuntansi yang meningkatkan 

keuntungan yang dilaporkan, dalam upaya untuk memaksimalkan imbalan bonus. 

2. Perjanjian Hutang (Debt Covenants) 

Motivasi ini muncul ketika perusahaan melakukan perjanjian hutang jangka panjang yang 

berisikan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari aksi manajer yang tidak 

sesuai dengan kepentingan pemberi pinjaman, seperti dividen yang berlebihan, pinjaman 

tambahan, atau membiarkan modal kerja atau laporan ekuitas jatuh di bawah tingkat yang 

ditetapkan. Karena pelanggaran perjanjian mengakibatkan biaya tinggi, manajemen 

perusahaan akan berusaha untuk menghindarinya karena hal tersebut akan membatasi 

kebebasan aksi mereka dalam mengoperasikan perusahaan. Jadi, manajemen laba dapat 

muncul sebagai alat untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran perjanjian kontrak 

hutang. 

3. Biaya Politis (Political Expense) 

Motivasi ini biasanya dialami oleh perusahaan-perusahaan besar, karena aktivitas operasi 

mereka menyentuh sebagian masyarakat. Perusahaan-perusahaan seperti itu akan 

‘memanaje’ labanya untuk mengurangi penampakannya, sebagai contoh : 

• Untuk mengurangi biaya politis dan pengawasan dari pemerintah dilakukan dengan 

cara menurunkan earning. 

• Untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah misalnya subsidi, 

perlindungan dari pesaing luar negeri  yang dilakukan dengan cara menurunkan 

earning. 

• Untuk meningkatkan serikat buruh, dilakukan dengan meminimalkan earning. 

4. Motivasi Pajak (Taxation Motivation) 

Pajak mungkin merupakan motivasi yang paling jelas dalam manajemen laba. Bagian 

dalam perusahaan yang menangani pajak cenderung untuk menjalankan peraturan 

akuntansinya sendiri dalam mengkalkulasikan pendapatan kena pajak, dalam hal ini 



manajer berusaha menurunkan labanya untuk mengurangi beban pajak yang harus 

dibayar.  

5. Penggantian Pimpinan (Changes of Chief Executive Officer (CEO)) 

Majemen laba diperkirakan terjadi pada periode penggantian pimpinan, misalnya 

motivasi perancanaan bonus memprediksi bahwa pimpinan yang akan pensiun akan 

secara khusus membuat strategi income maximation untuk meningkatkan bonus mereka. 

Begitu juga pimpinan perusahan yang berkinerja buruk mungkin akan melakukan income 

maximation untuk mencegah atau menunda pemecatan. 

6. Penawaran Saham Perdana (Initial Public Offering (IPO)) 

Hughes (1986) secara analitis menunjukan bahwa informasi seperti laba bersih dapat 

berguna dalam membantu investor dalam memberi isyarat bagi manajer dari perusahaan 

yang go public untuk ‘memanaje’ laba yang dilaporkan dengan harapan menerima harga 

yang tinggi. Dalam hal ini manajer melakukan manajemen laba dalam laporan keuangan 

untuk mempengaruhi nilai pasar. 

Begitu pula halnya dengan pola manajemen laba, Scott (1997 : 306-307) 

mengemukakan bahwa terdapat beberapa pola manajemen laba, yaitu : 

1. Taking a bath 

2. Income Minimization 

3. Income Maximization 

4. Income Smoothing 

Dari beberapa pola manajemen laba di atas dijelaskan bahwa : 

1. Taking a bath 

Pola ini dapat terjadi pada periode tekanan organisasional termasuk mengangkat 

pimpinan baru, apabila perusahaan harus melaporkan kerugian manajemen mungkin akan 

merasa terdorong untuk melaporkan kerugian yang besar. Konsekuensinya mereka akan 

menghapus aset, menyediakan biaya yang diharapkan di masa mendatang dan secara 

umum hal ini akan meningkatkan keuntungan di masa yang akan datang.  

2. Income Minimization 

Pola ini mirip dengan take a bath, pola seperti ini dapat dipilih oleh perusahaan yang 

secara politis nampak jelas selama periode keuntungan tinggi. Kebijakan yang 

menganjurkan income minimization termasuk penghapusan yang cepat atas modal aset 



dan modal tidak berwujud, pembebanan periklanan dan pembelanjaan untuk riset dan 

pengembangan. 

3. Income Maximization 

Pola seperti ini biasanya dilakukan oleh manajer pada saat akan menerima bonus, untuk 

menghindari pelanggaran perjanjian, juga pada periode penawaran saham perdana. Pola 

ini dapat juga dilakukan dengan mengakui pendapatan terlebih dahulu dan menunda 

pengakuan beban. 

4. Income Smoothing 

Perusahaan dapat melakukan perataan laba untuk tujuan pelaporan eksternal. Hal ini 

dapat membawa informasi kepada pasar dengan memungkinkan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan pertumbuhan laba yang diharapkan di masa yang akan datang dapat 

mengurangi cost of capital. 

 

2.4 Peratan Laba (Income Smoothing) 

2.4.1    Pengertian Perataan Laba (Income Smoothing) 

Perataan laba (Income smoothing) adalah salah satu pola yang digunakan untuk 

menjelaskan manajemen laba. Perataan laba (Income smoothing) adalah suatu tindakan yang 

sengaja dilakukan untuk mengurangi fluktuasi pada pelaporan laba tanpa melanggar prinsip 

akuntansi yang berlaku umum sehingga menghasilkan pertumbuhan laba yang stabil dan 

menimbulkan persepsi investor atas tingkat investasi mereka yang tetap rendah. Koch ( 1981) 

mendefinisikan perataan laba sebagai berikut : 

“Income smoothing can be defined as a means used by management to diminish the 
variability of a stream of reported income number relative to some perceived target 
stream by the manipulation of artificial (accounting) or real (transactional) 
variable”. 

Sementara Brayshaw dan Eldin (1989) menyatakan bahwa perataan laba adalah 

tindakan sukarela manajemen yang dimotivasi oleh aspek perilaku di dalam perusahaan dan 

lingkungannya. Perataan laba (Income smoothing) dapat didefinisikan sebagai cara yang 

digunakan oleh manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar sesuai 

dengan target yang diinginkan baik secara artificial (melalui metode akuntansi) maupun 

secara real ( melalui transaksi). 



Belkaoui (2007:192) memberikan definisi mengenai perataan laba (income 

smoothing) sebagai berikut : 

“Smoothing of reported earnings may be defined as the intentional dampening of 
fluctuations about some level of earnings that is currently considered to be normal for 
a firm. In this sense smoothing represent an attempt on the part of the firm’s 
management to reduce abnormal variation in earnings to the extent allowed under 
sound accounting and management principles”.  

 

Perataan laba merupakan prilaku yang rasional didasarkan pada asumsi dalam positive 

accounting theory bahwa agent ( dalam hal ini manajemen) adalah individual yang rasional 

yang memperhatikan kepentingan dirinya. Konsisten dengan asumsi tersebut maka motivasi 

yang mempengaruhi pilihan manajer atas kebijakan tertentu adalah memaksimumkan 

kepentingannya. Menurut Moses (1987) dalam literatur perataan laba dinyatakan bahwa 

pilihan metode akuntansi akan lebih digunakan untuk mengurangi fluktuasi laba daripada 

untuk memaksimumkan atau meminimumkan laba yang dilaporkan. 

 

2.4.2 Motivasi Perataan Laba 

Konsep perataan laba menurut Fudenberg dan Tirole (1995)  mengasumsikan bahwa 

investor adalah pihak yang menolak resiko sehingga mendorong manajer untuk melakukan 

perataan laba. Dipandang dari sisi manajemen, Salno dan Baridwan (2000) mengungkapkan 

bahwa manajer yang termotivasi untuk melakukan perataan penghasilan pada dasarnya ingin 

mendapatkan keuntungan ekonomi dan psikologis, yaitu : 

1. Mengurangi total pajak terutang. 

2. Meningkatkan kepercayaan diri manajer yang bersangkutan karena penghasilan yang 

stabil mendukung kebijakan dividen yang stabil pula. 

3. Meningkatkan hubungan antara manajer dan karyawan karena pelaporan penghasilan 

yang meningkat tajam memberi kemungkinan munculnya tuntutan kenaikan gaji dan 

upah.  

4. Siklus peningkatan dan penurunan penghasilan dapat ditandingkan dan gelombang 

optimisme dan pesimisme dapat diperlunak. 

 

 



Motivasi dilakukannya perataan laba menurut Foster (1986,228) : 

1. To promote an external perception that the company is low risk. 
2. To convoy information relevant to the prediction of future earnings. 
3. To maintain satisfactory industrial relations. 
4. To minimize taxation. 
5. To promote an external perception of competent management. 
6. To increase the compensation paid to management. 

 

2.4.3 Jenis dan Sasaran Perataan Laba 

Eckel (1981) menggolongkan perataan laba ke dalam dua tipe yaitu perataan alami 

(natural smoothing) dan perataan yang disengaja (intentionally smoothing). Perataan alami 

adalah perataan laba yang terjadi akibat proses menghasilkan laba, sedangkan perataan laba 

yang disengaja merupakan arti dari artificial smoothing maupun real smoothing. Belkaoui 

(2007:194) membedakan perataan laba menjadi real smoothing dan artificial smoothing 

yaitu: 

“Real smoothing refers to the actual transaction that is undertaken or not undertaken 
on the basis of its smoothing effect on income, where as artificial smoothing refers to 
accounting procedures which are implemented to shift cost and or revenue from one 
periode to another”. 

 

Real smoothing adalah perataan laba yang dilakukan melalui transaksi keuangan 

sesungguhnya dengan mempengaruhi laba melalui perubahan dengan sengaja atas kebijakan 

operasi dan waktunya. Sedangkan artificial smoothing atau sering disebut accounting 

smoothing yaitu perataan laba melalui prosedur akuntansi yang ditetapkan untuk 

memindahkan biaya dan atau pendapatan dari suatu periode ke periode yang lain. 

Selain perataan real dan artificial, dalam literatur dikenal jenis-jenis perataan laba 

yang lain. Barnea et al (1976) membedakan tiga dimensi perataan laba atau disebut sasaran 

perataan laba sebagai berikut : 

1. Perataan laba melalui waktu terjadinya transaksi atau pengakuan transaksi. 

Pihak manajemen dapat menentukan atau mengendalikan waktu transaksi melalui 

kebijakan manjemen sendiri. Misal, pengeluaran biaya riset dan pengembangan. Selain 

itu banyak perusahaan yang menerapkan kebijakan diskon dan kredit sehingga hal 

tersebut dapat menyebabkan meningkatnya jumlah piutang dan penjualan pada bulan 

terakhir tiap kuartal, sehingga laba terlihat stabil pada periode tertentu. 



2. Perataan laba melalui alokasi dari waktu ke waktu. 

Manajer memiliki kewenangan untuk mengalokasikan pendapatan atau beban ke periode 

tertentu. Misalnya, jika penjualan meningkat maka manajemen dapat membebankan biaya 

riset dan penelitian pada periode tersebut untuk menstabilkan harga. 

3. Perataan laba melalui klasifikasi. 

Manajemen memiliki kewenangan dan kebijakan sendiri untuk mengklasifikasikan pos-

pos rugi laba dalam kategori yang berbeda. Misalnya, jika pendapatan non operasi sulit 

untuk didefinisikan maka manajer dapat mengklasifikasikan pos itu pada pendapatan 

operasi atau non operasi. Hal ini dapat digunakan sewaktu-waktu untuk meratakan laba 

melihat kondisi pendapatan periode itu. 

 

2.4.4 Metode Pendeteksian Perataan Laba 

Ada beberapa cara yang digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu dalam melakukan 

pendeteksian income smoothing, untuk melakukan klasifikasi terhadap perusahaan-

perusahaan yang diteliti ke dalam kelompok income smoothers dan non- income smoothers. 

Cara-cara tersebut antara lain sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Metode Pendeteksian Perataan Laba yang Dikembangkan 

No Nama Peneliti Metode yang dikembangkan 

1 Copeland 

(1968) 

Dengan tiga cara antara lain : 

1. Mendapatkan informasi langsung dari manajemen 

dengan cara mewawancarai, membuat kuesionare 

atau melalui pengamatan. 

2. Menanyakan kepada pihak lain yang mempunyai 

hubungan dengan perusahaan, seperti akuntan 

publik perusahaan bersangkutan. 

3. Melakukan analisis terhadap laporan keuangan 

dan/atau laporan kepada lembaga pemerintah (ex-

post data). 



2 Imhoff (1972) Imhoff menetapkan sales sebagai  variabel independen 

dengan asumsi bahwa sales bukan merupakan objek 

perataan. Imhoff meregresikan income dan sales 

berdasarkan waktu (time), dimana : 

( )timeIncome βα +=  

( )timeSales βα +=  

Imhoff kemudian menetapkan variabilitas sebagai 

ukuran dari R2 untuk setiap regresi tersebut di atas. 

Imhoff menentukan keberadaan perilaku perataan laba 

berdasarkan kriteria- kriteria sebagai berikut : 

a. Aliran laba yang stabil dan asosiasi yang lemah 

antara sales dan income. 

b. Terdapat suatu aliran income yang stabil dari aliran 

sales yang berubah-ubah. 

3 Eckel (1981) Membandingkan variabilitas laba dengan variabilitas 

penjualan, dimana jika kovarian (CV) laba lebih kecil 

atau kurang dari kovarian (CV) penjualan, maka 

perusahaan yang bersangkutan dikategorikan sebagai 

income smoothers (melakukan income smoothing). Jika 

sebaliknya maka perusahaan dikategorikan sebagai 

non-income smoothers (tidak melakukan income 

smoothing). Model Eckel ini diformulasikan sebagai 

berikut : 

SI CVV ΔΔ <C  : Income Smoothers 

ICVΔ  > : Non-Income Smoothers SCVΔ

 

Dari ketiga model tersebut di atas, yang paling umum dan banyak digunakan oleh 

para peneliti dan berbagai negara untuk mengklasifikasikan perusahaan ke dalam kelompok 

income smoothers (melakukan income smoothing) atau non-income smoothers ( tidak 



melakukan income smoothing) dalam penelitian income smoothing adalah model Eckel 

(1981), model Eckel ini membandingkan kovarian laba ( ) dengan kovarian penjualan 

( ) mana yang lebih besar. Suatu perusahaan dikategorikan sebagai income smoothers 

jika kovarian labanya lebih kecil dari kovarian penjualannya atau 

ICVΔ

SCVΔ

SI CVV ΔΔ <C . 

IΔ merupakan perubahan laba dalam satu periode, SΔ  merupakan perubahan 

penjualan/pendapatan dalam satu periode, CV merupakan koevisien variasi dari variabel, 

yaitu standar deviasi IΔ  atau  dibagi dengan rata-rata SΔ IΔ  atau SΔ . 

Penggunaan model Eckel (1981) dalam rangka menentukan apakah suatu perusahaan 

melakukan praktik perataan laba atau tidak melakukan peraktik perataan laba dalam berbagai 

penelitian empiris terdahulu adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut : 

1. Model Eckel (1981) ini telah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu, baik 

di luar negeri maupun di Indonesia. 

2. Laba yang digunakan dalam model Eckel (1981) adalah laba yang 

sesungguhnya terjadi atau tidak menggunakan proyeksi laba, sehingga laba 

yang digunakan dalam perhitungan akan bersifat objektif. 

3. Penjualan/pendapatan yang digunakan adalah penjualan/ pendapatan bersih 

yang sesungguhnya terjadi. 

 

Selain hal tersebut di atas, Ashari et.al (1994 : 294) juga mengungkapkan kelebuhan 

model Eckel : 

1. Objektif dan didasarkan pada perhitungan statistik yang dapat menghasilkan 

pemisahan yang jelas antara perusahaan perataan laba dan bukan perusahaan perataan 

laba. 

2. Tidak tergantung pada prediksi laba yang diharapkan, pengujian biaya atau 

pertimbangan subjektif lainnya, biasanya pembuatan model-model pengharapan 

(expectation model) sulit dilakukan dan dapat menghasilkan kesimpulan yang 

mengandung kesalahan. 

3. Perumusan tersebut mengukur peratan dengan cara merata-ratakan pengaruh beberapa 

variabel perataan dan untuk mengidentifikasi perataan diperlukan waktu lebih dari 

suatu periode. 

 



2.5 Saham 

2.5.1 Pengertian Saham 

        Salah satu jenis investasi yang cukup menarik minat masyarakat adalah investasi dalam 

saham, secara sederhana saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan 

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah berupa kertas yang 

menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas 

tersebut. 

Dalam buku klinik go public  dan investasi (1995 :34-35) yang disusun bersama oleh 

Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), 

saham didefinisikan sebagai berikut : 

“Saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang 
berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau yang biasa disebut emiten, saham 
menyatakan bahwa pemilik saham adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan. 
Dengan demikian, bila seorang investor membeli saham maka investor tersebut 
menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan”. 

 

Terdapat beberapa karakteristik saham, antara lain : 

1. Saham termasuk financial asset. 

Investor membeli saham karena mengharapkan akan diperolehnya pendapatan baik 

berupa dividen maupun capital gain. 

2. Saham mengandung risiko. 

Risiko yang melekat pada saham umumnya dibagi atas risiko sistematis  dan risiko yang 

tidak sistematis. Risiko sistematis adalah risiko yang akan dialami oleh semua saham dan 

tidak dapat dihindari, misalnya karena resesi dunia. Risiko yang tidak sistematis adalah 

risiko yang berkaitan dengan kejadian-kejadian random. Risiko ini tidak sama antara satu 

perusahaan dengan perusahaan lainnya. 

 

 

 

 



2.5.2 Jenis-Jenis Saham 

Saham dapat dibedakan atas beberapa hal : 

A. Cara pemilikan hak. 

Jika dilihat dari cara pemilihan hak, terdapat dua jenis saham : 

1. Saham atas unjuk (bearer stock), artinya pada saham tersebut tertulis nama 

pemiliknya agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya. 

2. Saham atas nama (registered stock), artinya saham yang ditulis dengan jelas siapa 

nama pemiliknya, dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. 

 

B. Hak tagihan atau klaim 

Jika ditinjau dalam segi kemampuan dalam klaim, maka saham terdiri dari:  

1. Saham biasa (common stock) 

Pemegang saham biasa akan mendapatkan dividen pada akhir tahun pembukuan 

hanya jika perusahaan mendapatkan keuntungan. Bila perusahaan tidak mendapatkan 

keuntungan atau bahkan mengalami kerugian, maka pemegang saham biasa tidak 

akan mendapatkan dividen. 

2. Saham Preferen (preferred stock) 

Pemegang saham preferen mempunyai beberapa preferensi tertentu di atas pemegang 

saham biasa, terutama : 

a. Pembagian dividen. Dividen saham preferen diambil terlebih dahulu kemudian 

sisanya barulah dibagikan untuk saham biasa.  

b. Pembagian kekayaan. Bila perusahaan dilikuidasi, dalam pembagian kekayaan 

didahulukan dari saham biasa. 

3. Saham Preferen Kumulatif (cumulative preferred stock) 

Jenis saham ini pada dasarnya sama dengan saham preferen. Perbedaannya hanya 

terletak pada adanya hak kumulatif atas saham yang dimiliki oleh pemegang saham 

yang bersangkutan. 

 

 



2.5.3 Pasar Modal Efisien (Efficient Capital Market) 

Pada umumnya situasi pasar modal efisien menunjukan hubungan antara harga saham 

pasar dan bentuk pasar. Pengertian harga pasar dalam hal ini adalah harga saham yang 

ditentukan dan dibentuk oleh mekanisme pasar modal. Efisiensi pasar modal ditentukan oleh 

seberapa besar pengaruh informasi yang relevan, yang dipertimbangkan dalam keputusan 

investasi. 

 

2.5.3.1 Pengertian Pasar Modal Efisien (Efficient Capital Market) 

Dalam bukunya yang berjudul dasar-dasar teori portofolio dan analisis sekuritas, Suad 

Husnan menyatakan pasar modal yang efisien adalah bahwa informasi yang relevan telah 

dicerminkan dalam harga-harga sekuritas. Secara formal pasar modal yang efisien 

didefinisikan sebagai pasar yang harga sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi 

yang relevan. Semakin cepat informasi tercermin pada harga sekuritas, semakin efisien pasar 

modal tersebut. Sedangkan Tandellin (2001 : 113) menyatakan bahwa pasar yang efisien 

adalah pasar dimana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua 

informasi yang tersedia. Dalam hal ini informasi yang tersedia bisa meliputi semua informasi 

baik informasi di masa lalu (misalkan laba perusahaan tahun lalu ) maupun informasi saat ini 

(misalkan rencana kenaikan dividen tahun ini), serta informasi yang bersifat sebagai pendapat 

/ opini rasional yang beredar di pasar yang bisa mempengaruhi perubahan harga.  

 

2.5.3.2 Bentuk Efisiensi Pasar 

Fama (1970) mengklasifikasikan bentuk pasar yang efisien ke dalam tiga efficient 

Market Hypotesis (EMH) yaitu : 

1. Efisiensi dalam bentuk lemah (weak form) 

Pasar efisien dalam bentuk lemah artinya semua informasi di masa lalu (historis) akan 

tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang. Oleh karena itu informasi historis 

tersebut tidak bisa lagi digunakan untuk memprediksi perubahan harga di masa yang akan 

datang, karena sudah tercermin pada harga saat ini. Investor tidak dapat menggunakan 

informasi masa lalu untuk memprediksi nilai pasar saham yang akan datang. 

 



2. Efisiensi dalam bentuk setengah kuat (semistrong) 

Merupakan bentuk efisiensi pasar yang lebih komprehensif karena dalam bentuk ini harga 

saham disamping dipengaruhi oleh data pasar (harga saham dan volume perdagangan 

masa lalu ) juga dipengaruhi oleh semua informasi yang dipublikasikan (seperti earning, 

dividen, pengumuman stock split, penerbitan saham baru, dan kesulitan keuangan yang 

dialami perusahaan). Pada pasar efisien dalam bentuk setengah kuat ini, investor tidak 

dapat berharap mendapat return abnormal jika strategi perdagangan dilakukan hanya 

didasari oleh informasi yang telah dipublikasikan. 

3. Efisiensi dalam bentuk kuat (strong form) 

Pasar efisien dalam bentuk kuat, semua informasi baik yang terpublikasikan atau tidak 

terpublikasikan sudah tercermin dalam harga sekuritas saat ini. Dalam bentuk efisien kuat 

seperti ini tidak ada seorang investor pun yang bisa memperoleh return abnormal. Pada 

pasar bentuk kuat seperti ini sudah mencapai bentuk yang sempurna karena dalam pasar 

efisien ini mencakup semua informasi. 

 

2.5.4 Harga Saham 

Saham yang biasanya diperdagangkan di lantai bursa menggunakan harga pasar 

(market value), tetapi disamping itu saham juga memiliki nilai lainnya, antara lain : 

1. Nilai pari / Nilai nominal (Par value / Face value) 

Nilai pari / Nilai nominal adalah nilai yang tercantum dalam sertifikat saham. Dengan 

demikian nilai nominal sudah ditentukan pada waktu saham tersebut diterbitkan. Menurut 

Sunariyah (2002 : 112) dalam bukunya “Pengantar Pengetahuan Pasar Modal “ 

menyatakan bahwa : 

“Nilai pari adalah harga saham pertama yang tercantum pada sertifikat saham badan 

usaha, harga tersebut merupakan harga yang sudah diotorisasi oleh rapat umum. Harga ini 

tidak berubah-ubah dari yang ditetapkan RUPS “. 

2. Nilai intrinsik / Nilai riil (Fair value / Reasionable value ) 

Menurut Suad Husnan (2003 : 178) : 

“Nilai intrinsik menunjukan present value arus kas yang diharapkan dari saham tersebut“. 



Dengan demikian niali intrinsik ini bersifat subjektif untuk setiap orang, sehingga nilai 

intrinsik saham setiap perusahaan akan berbeda untuk analisis yang berbeda pula. 

3. Nilai Pasar (Market value) 

Nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar modal, nilai pasar ini dibentuk oleh 

penjual dan pembeli ketika mereka memperdagangkan saham. Menurut  Sunariyah 

(2003 :112) : 

“Nilai pasar adalah harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung di bursa 

efek“. 

4. Harga pada saat penawaran perdana (Initial Public Offering – IPO ) 

Harga pada saat penawaran perdana adalah harga saham yang merupakan harga nominal 

saham ditambah dengan suatu premi tertentu yang didaskan atas ekspektasi kinerja 

perusahaan dan banyaknya calon investor potensial yang beminat. Penentu harga ini 

didasarkan  pada kesepakatan perhitungan antara appraisal, underwritter dan emiten. 

5. Nilai Buku (Book value) 

Nilai buku adalah nilai yang menunjukan nilai bersih kekayaan perusahaan per saham. 

Dengan demikian nilai buku saham perusahan didapat dengan mengurangkan total asset 

perusahaan dengan hutang dan saham preferen (yang terdapat dalam neraca). 

Sunariyah (2003 : 112) menyatakan bahwa : 

“ Nilai saham akan bermacam-macam dari waktu perusahaan itu didirikan, nilai saham 
tersebut akan berubah karena adanya suatu kenaikan atau penurunan harga saham dan 
adnya saldo laba. Jumlah saldo laba,  nilai nominal dan modal selain nilai nominal adalah 
nilai buku”. 

 

2.5.5 Penilaian Harga Saham 

Dalam penentuan haraga saham, pada prakteknya mengacu pada beberapa pendekatan 

teori penilaian, dimana dalam bentuk perkembangannya berhubungan dengan persepsi 

investor yang berminat untuk menananmkan modalnya di suatu perusahaan yang terdaftar di 

lantai bursa dan investor yang rasional akan mempertimbangkan risiko usaha. 

Terdapat dua model yang lazim dipergunakan dalam menganalisis saham, yaitu 

analisis fundamental dan analisis teknikal. 



1. Analisis Fundamental  

Menurut Tandellin (2000 : 200) Pendekatan fundamental adalah pendekatan untuk 

menganalisis suatu saham dengan berdasarkan pada data perusahaan seperti earning, 

dividen, penjualan dan lainnya. Analisis fundamental merupakan salah satu jenis analisis 

yang dilakukan oleh investor dengan memperhatikan laporan keuntungan dan faktor 

fundamental (seperti kebijaksanaan pemerintah, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan 

laba dan lainnya) yang mungkin mempengaruhi harga saham di pasar bursa.Para 

fundamentalis mempergunakan analisis ini untuk mendukung keputusan investasi jangka 

panjang dan mereka sngat mengendalikan analisis ini karena menurut mereka analisis ini 

bebas dari bias. 

Menurut Sunariyah (2004 : 169) model yang paling popular dalam analisis fundamental 

antara lain : 

a.  Pendekatan PER (Price Earning Ratio ) 

Pendekatan ini didasarkan hasil yang diharapkan pada perkiraan laba per saham di 

masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui berapa lama investasi saham akan 

kembali. PER dihitung dengan membagi harga saham pada suatu saat dengan earning 

per share. Pendekatan ini paling banyak digunakan oleh para pemodal dari analisis 

sekuritas. 

         b.Pendekatan nilai sekarang 

Dalam pendekatan ini, nilai suatu saham diestimasi dengan cara mengkapitalisasi 

pendapatan, oleh sebab itu maka disebut capitalization income method. Nilai sekarang 

suatu saham adalah sama dengan nilai sekarang dari arus kas di masa yang akan 

datang yang investor harapkan diterima dari investasi pada saham tersebut.  

2. Analisis Teknikal 

Menurut Tendellin (2000 : 200), analisis teknikal merupakan pendekatan untuk mencari 

pola pergerakan harga saham yang biasa dipakai untuk meramalkan pergerakan harga 

saham dikemudian hari. Analisis teknikal ini merupakan upaya untuk memperkirakan 

harga saham dengan mengamati perubahan harga saham tersebut di waktu lalu. Menurut  

Sunariyah (2004 :168), analisis teknikal adalah suatu teknik yang menggunakan data 

atau catatan mengenai pasar itu sendiri untuk berusaha mengakses permintaan dan 

penawaran suatu saham tertentu atau pasar secara keseluruhan. Pendekatan ini 



menggunakan data pasar yang dipublikasikan, seperti harga saham, volume perdagangan, 

indeks harga saham gabungan dan individu, serta faktor-faktor lain yang bersifat teknis.  

 

2.5.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham dapat dikelompokan dalam tiga 

golongan, yaitu : 

1. Penawaran dan Permintaan 

Harga pasar saham akan terbentuk melalui jumlah penawaran dan permintaan terhadap 

suatu saham, jumlah penawaran dan permintaan akan mencerminkan kekuatan pasar. Jika 

penawaran lebih besaran dari jumlah permintan terhadap suatu saham, pada umumnya 

kurs harga saham akan turun, sebaliknya jika jumlah permintaan lebih besar dari jumlah 

penawaran terhadap suatu saham, maka harga saham akan cenderung naik. 

2. Perilaku Investor 

Para investor yang masuk ke pasar modal berasal dari kalangan masyarakat dan dengan 

berbagai tujuan. Jika ditinjau dari segi tujuannya, maka investor dapat dikelompokan ke 

dalam empat kelompok, yaitu : 

a. Investor yang bertujuan memperoleh dividen 

Kelompok ini mengincar perusahaan yang sudah sangat stabil. Keadaan perusahaan 

yang seperti ini menjamin kepastian adanya keuntungan yang relatif stabil. Harapan 

utama kelompok ini adalah untuk memperoleh dividen yang cukup dan terjamin 

setiap tahun. 

b. Investor yang bertujuan berdagang 

Harga saham di lantai bursa akan terus berfluktuasi. Perubahan harga tersebut 

menarik bagi kalangan investor yang bertujuan untuk berdagang. Tujuan pembelian 

saham bagi kelompok ini adalah untuk memperoleh laba dari selisih positif harga jual 

dengan harga beli. 

c. Investor  yang berkepentingan dalam kepemilikan saham perusahaan 

Bagi kelompok ini yang utama adalah ikut sertanya mereka sebagai pemilik 

perusahaan. 

 



d. Kelompok spekulator 

Kelompok ini lebih menyukai saham perusahaan yang belum berkembang dengan 

baik. 

3. Kinerja keuangan emiten 

Bagi seorang investor atau calon investor, analisis laporan keuangan diperlukan dalam 

rangka penentuan penanaman modalnya. Kinerja keuangan dianggap sebagai faktor 

terpenting dalam penilaian harga saham perusahaan. 

 

2.6       Tingkat Pengembalian Saham (Return) 

     2.6.1     Pengertian tingkat pengembalian saham (return) 

Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Gitman (2000: 238) 

mendefinisikan tingkat pengembalian saham sebagai berikut : 

”The return on common equity is measured as the totalgain or loss experienced on 
behalf of its owners over a given period of time. It is commonly stated as the change 
in value plus any cash distribution, expressed as apercentage of the beginning of 
period common equity value“.  

Menurut Van Horne (1992 : 121) mengemukakan bahwa tingkat pengembalian 

saham (return ) adalah : 

“The return of an investment is the change of market price, plus any cash payments 

received due to ownership, dividen by the beginning price”.  

Tingkat pengembalian saham (return) yang dimaksud oleh Van Horne adalah tingkat 

pengembalian untuk saham biasa dan merupakan pembayaran kas yang diterima akibat 

kepemilikan suatu saham ditambah dengan perubahan harga pasar saham lalu dibagi dengan 

harga saham pada saat investasi. Jadi return adalah hasil yang diperoleh dari investasi suatu 

saham yang terdiri dari dividen dan capital gain (loss). 

 

2.6.2 Jenis-Jenis Tingkat Pengembalian Saham (Return) 

Menurut Jogianto (2003 : 109) dalam bukunya Teori Portofolio dan Analisis 

Investasi, return dapat berupa realized return (return yang telah terjadi ) dan expected return 

(return yang belum terjadi ) tetapi diharapkan di masa yang akan datang. Realized return 



dihitung berdasarkan data histories, Return ini penting karena digunakan sebagai salah satu 

pengukur kinerja perusahaan. Expected return adalah return  yang diharapkan akan diperoleh 

investor di masa yang akan datang. 

 

2.6.3 Pengeluaran tingkat pengembalian saham (return)  

Masing-masing dari kedua jenis return tersebut diatas dapat diukur dengan berbagai 

macam cara atau metode. Berikut ini adalah cara atau metode pengukuran kedua return 

tersebut. 

1. Return Realisasi 

Beberapa pengukuran return realisasi yang banyak digunakan adalah : 

• Return total 

Return Total merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode 

tertentu, Return total terdiri dari Capital Gain dan Yield. Capital Gain merupakan 

selisih dari harga investasi sekarang relative dengan harga periode yang lain dan Yield 

merupakan presentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi periode 

tertentu dari suatu investasi. 

Secara matematis dirumuskan sebagai berikut : 

Return Total = Capital Gain (loss) + Yield 
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Ket  :  Pt = Harga saham pada periode t 

    Pt-1 = Harga saham pada periode t-1 

  Dt = Dividen periodik yang dibagikan untuk periode t 

• Return Relatif 

Return relatif digunakan untuk membuat koreksi pada return total agar tidak terdapat 

return negatif yang dibutuhkan untuk perhitungan seperti rata-rata geometrik yang 

membutuhkan pengakaran, caranya dengan menambahkan nilai (t) terhadap nilai 

return total sebgai berikut : 
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• Return Kumulatif  

Return Kumulatif adalah return yang mengukur total kemakmuran yang didapatkan, 

pengukurannya menggunakan indeks kemakmuran kumulatif (cumulative wealtz) 

IKK =  KKO (1+R1) (1+R2) (1+R3)…….(1+Rn) 

Keterangan : 

IKK  = Indeks kemakmuran kumulatif, mulai dari periode pertama     sampai 

dengan ke – n 

KKO   = Kekayaan awal, biasanya menggunakan nilai Rp1 

Rt  = Return periode ke-t, mulai dari awal periode (t=1) sampai akhir periode 

(t=n) 

• Return Disesuaikan 

Adalah return yang mempertimbangkan tingkat daya beli dari nilai uang. Caranya 

adalah menyesuaikan return nominal (return yang dibahas sebelumnya) dengan 

tingkat inflasi yang ada, dengan rumus : 
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Keterangan : 

RIA  = Return disesuaikan dengan tingkat inflasi 

R = Return Nominal 

IF = Tingkat inflasi 

• Return rata-rata 

 Rata-rata Geometrik 

 Rata-rata Geometrik digunakan untuk menghitung rata-rata yang memperhatikan 

tingkat pertumbuhan kumulatif dari waktu ke waktu. 



Rata-rata geometrik ini dirumuskan sebagai berikut : 

RG = (1+R1) (1+R2)…….(1+Rn)I/n-1 

Keterangan : 

RG  = Rata-rata Geometrik 

R1,2… = Return untuk periode ke 1,2,…Rj 

n   = Jumlah periode return 

 Rata-rata Aritmatika 

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa rata-rata aritmatika tidak 

memperhatikan tingkat pertumbuhan kumulatif return dari waktu ke waktu. Rata-

rata aritmatika dirumuskan sebagai berikut : 

∞
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Keterangan : 

RA  = Rata-rata Aritmatika 

R1,2….n  = Return untuk periode ke 1,2,…..n atau Rj 

n   = Jumlah periode return 

 

2. Return Ekspektasi  

Return Ekspektasi (Expexted return) merupakan salah satu jenis return yang baru yang 

juga digunakan untuk pengambilan keputusan investasi. Return ekspektasi dapat dihitung 

dengan mengalihkan hasil-hasil masa depan dengan probabilitas kejadiannya dengan 

menjumlah semua produk perkalian tersebut. Secara matematik dapat dirumuskan : 
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Keterangan : 

E(Ri) = Return sekuritas ke i 



Rij  = Hasil sekuritas ke-j sekuritas ke-j 

Pj   = Probabilitas hasil masa depan ke-j untuk sekuritas ke-i 

n   = Jumlah dan hasil masa depa n 

 

2.7 Hubungan antara perataan laba, harga saham dan tingkat pengembalian saham 

(return) 

2.7.1 Hubungan antara perataan laba dengan harga saham 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Trueman dan Titman (1988) memfokuskan 

pada penjelasan mengenai kemungkinan dapat diamatinya perataan laba dan bagaimana hal 

tersebut dapat mengakibatkan kenaikan harga saham. Hasil yang diperoleh dari penelitian 

tersebut adalah bahwa manajer perusahaan melakukan perataan laba secara rasional dengan 

tujuan mengurangi klaim dari para pemegang saham atas variasi laba ekonomis perusahaan 

yang pada akhirnya dapat mempengaruhi nilai pasar perusahaan. Perataan laba yang terjadi di 

pasar saham berpengaruh terhadap para pemegang saham.Gordon (1964) menjelaskan bahwa 

kepuasan para pemegang saham meningkat dengan adanya penghasilan perusahaan yang 

stabil. Beidleman (1973) berpendapat bahwa perataan laba seharusnya memperluas pasar 

saham perusahaan dan membawa pengaruh yang menguntungkan nilai pasar saham. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Zarowin (2002) menguji hubungan antara 

perataan laba dan keinformatifan harga saham dan menemukan bahwa perusahaan dengan 

perataan laba yang lebih besar mempunyai harga saham yang lebih informatif. Dalam 

penelitian Ilmainir (1993) menyimpulkan bahwa harga saham merupakan salah satu faktor 

yang mendorong manajer untuk melakukan perataan laba, karena dengan melakukan perataan 

laba, para investor akan mengasumsikan bahwa laba perusahaan yang stabil akan 

meningkatkan minat para investor untuk tetap menanamkan modalnya di perusahaan dimana 

hal tersebut akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Jadi salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap harga saham perusahaan adalah permintaan dan penawaran dari para 

investor, jika permintaan atas saham meningkat maka harga saham pun akan meningkat, 

demikian sebaliknya jika penawaran atas suatu saham meningkat maka harga saham akan 

menurun. 

 

 



2.7.2 Hubungan antara perataan laba dengan tingkat pengembalian saham  (return) 

Beattie et.al (1994) mengemukakan bahwa perataan laba dilakukan untuk 

mengurangi risiko perusahaan dan manager yang bertindak untuk memaksimalkan utility-nya 

sangat tergantung pada nilai perusahaan, fluktuasi laba dan tidak dapat diprediksinya laba 

merupakan sebab penentu ukuran risiko saham, sedangkan yang menentukan nilai saham 

adalah rasio pembayaran dividen. Menurut Ashari et.al (1994) mengatakan bahwa risiko 

bisnis perusahaan perata laba lebih rendah dibandingkan risiko bisnis perusahaan non perata. 

Menurut Scott (2000) informasi akuntansi berguna bagi investor untuk membantu 

mereka dalam mengestimasi nilai yang diharapkan dan risiko dari return sekuritas. Adanya 

keinginan investor untuk melakukan analisis kesehatan suatu saham dikarenakan adanya 

keinginan investor atau calon investor akan hasil atau imbal (return) dalam hal ini adalah 

tingkat pengembalian saham yang layak dari suatu investasi saham. Barnea (1976) 

mengemukakan bahwa dengan laba yang rata investor mudah untuk memprediksi return dan 

risiko sekuritas untuk masa yang akan datang. 

Di Indonesia, hasil penelitian yang dilakukan Asih dan Godono (2000) menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan atas abnormal return sekitar tanggal pengumuman 

laba perusahaan perata laba dengan bukan perata laba. Perataan laba adalah tindakan yang 

dilakukan secara sengaja untuk mengurangi variabilitas laba yang dilaporkan agar dapat 

meningkatkan harga pasar perusahaan, yang selanjutnya peningkatan tersebut diharapkan 

dapat memberikan keuntungan bagi para investor. Manajemen mengharapkan dengan 

tindakan perataan laba (income smoothing) ini pasar akan bereaksi lebih kuat terhadap 

perusahaan yang melakukan perataan laba dengan meningkatnya harga saham yang 

selanjutnya investor pun mengharapkan tingkat pengembalian saham yang sesuai. 

        

 

 

 

 

  


