
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam rangka pembangunan perekonomian Indonesia, salah satu langkah 

pemerintahan dengan menetapkan dasar-dasar baru guna mengatasi krisis agar tidak 

berkepanjangan. Badan usaha di Indonesia diharapkan dapat menjadi tulang 

punggung untuk menjadi penggerak sektor riil, untuk meningkatkan pendapatan 

serta menghasikan neraca pembayaran yang surplus guna mencapai kesejahteraan 

seluruh rakyat Indonesia. Harapan ini tercapai jika badan usaha dapat mengatasi 

tantangan serta cepat bereaksi atas peluang yang terjadi akibat adanya globalisasi. 

Globalisasi menyebabkan setiap informasi terutama informasi perekonomian 

menjadi transparan, sehingga persaingan semakin ketat. Setiap perusahaan yang 

tidak sanggup menghadapi globalisasi akan tersisihkan dari pasarnya. Globalisasi 

sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diperlukan modal yang 

tidak sedikit. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan guna mendapatkan 

tambahan modal adalah dengan menerbitkan sahamnya di bursa efek atau bisa 

disebut sebagai pasar modal. 

Pasar modal adalah tempat bertemunya berbagai perusahaan dengan pihak 

yang memiliki dana, yaitu investor dan kreditor. Bagi kreditor (dalam hal ini ialah 

perusahaan), pasar modal merupakan salah satu wadah untuk memperoleh dana 

dengan cepat, sedangkan bagi investor pasar modal merupakan wadah untuk 

menginvestasikan dana yang dimilikinya melalui pembelian saham, obligasi, dan 

berbagai pilihan investasi lainnya. 

Keputusan investasi investor ditentukan oleh pengharapan dimasa yang akan 

datang mereka atas kesuksesan suatu usaha. Mereka bersedia menanamkan dana jika 

mereka menganggap prospek suatu investasi tersebut menguntungkan. Investor akan 

mengevaluasi situasi ekonomi secara makro, kondisi industri dari suatu usaha 

tertentu, serta menganalisis kondisi perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, 



investor membutuhkan informasi mengenai perusahaan sebelum mengambil 

keputusan untuk berinvestasi. 

Laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu sumber informasi bagi 

investor. Melalui laporan keuangan perusahaan, investor dapat mengetahui kinerja 

perusahaan, dan umumnya earnings (laba setelah pajak) merupakan salah satu 

instrument dalam laporan keuangan yang paling menarik perhatian investor. 

Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan earnings yang tinggi 

memberi kesan bahwa kinerja bisnis perusahaannya baik dan memiliki kemampuan 

untuk menghasilkan aliran dana yang stabil, bahkan cenderung meningkat. 

Sebagaimana dinyatakan dalam PSAK Nomor 1, informasi laba diperlukan 

untuk menilai perubahan potensi sumberdaya ekonomis yang mungkin dapat 

dikendalikan di masa depan, menghasilkan arus kas dari sumberdaya yang ada, dan 

untuk perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan 

tambahan sumber daya (IAI, 2007). Bagi pemilik saham dan atau investor, laba 

berarti peningkatan nilai ekonomis (wealth) yang akan diterima, melalui pembagian 

deviden. Oleh karena itu, laba selalu digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja 

manajemen perusahaan selama periode tertentu, sebagai pertanggungjawaban 

manajemen dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, dan 

sebagai alat untuk memperkirakan prospeknya dimasa depan. 

Karena sedemikian pentingnya, saldo laba (earnings) menjadi priorotas 

utama manajemen terutama pada saat mereka akan melaporkan kinerjanya. Sehingga 

apabila dalam keadaan mendesak, karena adanya asimetri informasi maka ada 

kemungkinan timbulnya disfunctional behavior (perilaku yang tidak semestinya) 

oleh pihak manajemen, yang salah satu contohnya adalah praktik manajemen laba 

(earnings management).  

Earnings management dapat diartikan macam-macam tergantung dari sisi 

mana kita melihatnya. Dalam dunia akuntansi masing-masing peneliti memberikan 

definisinya, namun penulis disini akan mengutip definisi dari Ahmed Riahi dan 

Belkaoui terlebih dahulu karena lebih mudah dipahami, sedangkan definisi lainya 

akan diuraikan di bab selanjutnya. Ahmed Riahi dan Belkaoui (2006) 

mengungkapkan “manajemen laba (earnings management) yaitu suatu kemampuan 



untuk ‘memanipulasi’ pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang 

tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang diharapkan”. Dalam hal ini, earnings 

management senantiasa dikaitkan dengan upaya untuk me-manage pendapatan atau 

keutungan untuk kepentingan pribadi maupun perusahaan yang dilandasi oleh 

factor-faktor ekonomi tertentu. 

Manajemen laba merupakan tindakan yang sering dilakukan oleh manajemen 

dengan motivasi untuk mencpai kepentingan sendiri, dengan kadar mulai dari sopan 

hingga yang termasuk kedalam fraud. Tidak jarang pelaku praktiknya earnings 

management harus mendapat konsekuensi hukum akibat perbuatannya ini. 

Kasus earnings management sudah terjadi sebelum Perang Dunia II, 

khusunya tahun 1929 dan 1932, seperti kasus yang terjadi pada International Power 

yang melakukan cooking the books agar harga sahamnya tidak jatuh di bursa saham. 

Kemudian dilanjutkan lagi dengan kasus Swindles, Con Artist dan Philip Musica 

yang didalangi oleh Charles Ponzi, Ivar Krauger dan Philip Musica alias Frank 

Donald Coaster yang menyebabkan investor dan bondholders menderita kerugian 

yang sangat besar. Charles Ponzi terkenal dengan melakukan Ponzi Scheme yaitu 

menjanjikan return yang besar bagi para investor yang mau menanamkan uang 

dalam perusahaannya. Selanjutnya berkat jasa konsultan keuangan, The Boston Lobe 

terbongkar dan Ponzi dipenjara 10 tahun. 

selanjutnya Ivan Krauger melakukan juga tindakan kecurangan keuangan 

melalui mekanisme aktiva yang bodong (fictious assets), kepada para investor dan 

kreditor. Ivar Krauger berhasil membobol dana investor hamper sebesar USD 500 

million. Selanjutnya, tidak kalah menarik, adalah kasus yng menimpa Mc Kessin & 

Robins yang didalangi oleh Frank Donald Coaster, dengan melakukan penipuan 

pada persediaan (inventory) dan piutang dagang (receivable) masing-masing sebesar 

USD 10 juta dan USD 9 juta. Dasi kasus McKesson & Robin kita dapat belajar hati-

hati (deu care) terhadap inventory yang dimiliki perusahaan. 

 Sedangkan di Indonesia, dalam tahun 2000-2005 paling tidak terdapat 

beberapa skandal akuntansi yang menjadi sorotan publik dan media massa, antara 

lain kasus Kimia Farma. Pada perusahaan Kimia Farma, jika dibandingkan keadaan 

sebenarnya, laporan keuangan tersebut ternyata mencatat perhitungan pendapatan 



yang lebih besar (overstated) dan sebaliknya untuk beban dicatat lebih kecil 

(understated). Akibatnya laba bersih pada tahun buku 2001 diakui 32,669 milyar 

lebih besar dari keadaan sebenarnya. Selain kasus Kimia Farma tersebut masih 

terdapat kasus Indo Farma, Bank Global, Great River, dan PT Kereta Api Indonesia, 

dan mungkin masih banyak lagi yang belum terungkap ke permukaan. 

 Efisiensi pasar diuji dengan melihat return tidak normal (abnormal return) 

yang terjadi. Pasar dikatakan tidak efisien jika suatu ata beberapa pelaku pasar dapet 

menikmati return yang tidak normal dalam jangka waktu yang cukup lama. Selisih 

dari return normal dengan return sesungguhnya ini merupakan return tidak normal 

(abnormal return) atau disebut juga dengan return yang berlebihan. 

 Sebagaimana uraian dan kasus tersebut, jelas bahwa manajemen melakukan 

manajemen laba untuk mempengaruhi para pemakai laporan keuangan (khususnya 

para investor) guna mendapatkan keuntungan ekonomis tertentu daripadanya. 

Walaupun demikian, efek jangka panjang dari praktik manajemen laba tersebut akan 

berakibat negative terhadap perusahaan. Namun sebenarnya, bagaimanakah tingkat 

abnormal return yang timbul pada sekitar tanggal pengumuman laba, akibat dari 

tindakan praktik manajemen laba tersebut? Apakah earning management 

berpengaruh tehadap jumlah penjualan saham yang beredar di pasar, atau justru 

menurunkan minat investor untuk membeli saham? Yogi Brilliana Gahara (2009) 

mencoba meneliti tentang “Pengaruh Praktik Earnings Management Terhadap 

Reaksi Pasar”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap perusahaan-

perusahaan manufaktur yang tergolong ke dalam LQ45 selama tahun 2006-2007, 

kesimpulan yang didapat yaitu bahwa praktik manajemen laba tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap reaksi pasar. Atas dasar penelitian tersebut maka penulis 

tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pengaruh dari praktik earnings 

management tersebut. Apabila penelitian sebelumnya membahas tentang pengaruh 

earning management terhadap tingkat reaksi pasar, maka pada penelitian ini penulis 

mengganti variable dependen-nya menjadi “tingkat abnormal return saham”. Oleh 

karena itu, penulis sangat tertarik untuk mengetahui bagaimanakah pengeruh praktik 

earnings management terhadap tingkat abnormal return saham yang terjadi, 



khususnya disekitar tanggal pengumuman laba perusahaan. Penelitian ini akan 

dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: 

Pengaruh praktik earnings management terhadap tingkat abnormal return 

saham” 

(Penelitian dilakukan pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang termasuk dalam 

LQ45 di BEI selama tahun 2007 – 2008) 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

mengidenifikasi masalah yang diteliti yaitu: 

1. Bagaimana praktik manajemen laba pada perusahaan-perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI, 

2. Bagaimana tingkat abnormal return pada masing-masing perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI, 

3. Bagaimana pengaruh praktik manajemen laba terhadap tingkat abnormal 

return saham masing-masing perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1 Untuk mengetahui praktik manajemen laba pada perusahaan-perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI, 

2 Untuk mengetahui tingkat abnormal return pada masing-masing perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI, 

3 Untuk mengetahui pengaruh antara praktik manajemen laba terhadap tingkat 

abnormal return. 

 

 

 

 



1.4 Kegunaan Penelitian 

Dengan melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan hasilnya dapat 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada masalah ini : 

1. Penulis 

Memberikan wawasan bagi penulis mengenai earnings management dan 

merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana pada 

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Widyatama. 

2. Emiten 

Mengetahui secara jelas dampak praktik earnings management terhadap 

reaksi publik, sehingga diharapkan dalam penyusunan laporan keuangan, 

perusahaan mengambil langkah-langkah yang tepat agar laporan keuangan 

tetap informatif untuk seluruh pihak pengguna laporan keuangan tersebut. 

3. Investor 

Memberi informasi mengenai praktik earnings management serta 

pengaruhnya terhadap keandalan informasi yang dilaporkan perusahaan 

dalam laporan keuangannya sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat 

berkaitan dengan keputusan investasi. 

4. Pihak lain 

Menjadi tambahan pengetahuan dan menjadi bahan referensi khususnya 

mengenai topik earnings management. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi secara formal 

wajib dipublikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap 

pengelolaan sumberdaya pemilik. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan 

perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan ini 

diakui oleh investor, kreditur, supplier, organisasi buruh, bursa efek, dan para analis 

keuangan sebagai sumber informasi renting mengenai keberadaan sumberdaya 



ekonomi perusahaan yang diharapkan menjadi pedoman untuk pemegang saham dan 

investor potensial dan untuk menentukan kepentingan investasi mereka terhadap 

sistem emiten. 

Pada lingkungan pasar modal, laporan keuangan yang dipublikasikan 

merupakan sumber informasi penting yang dibutuhkan oleh sebagian besar pemakai 

laporan dan/atau pelaku pasar serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan emiten 

untuk mendukung pengambilan  keputusan. Dari beberpa informasi yang diperoleh 

di laporan keuangan, biasanya laba menjadi pusat perhatian pihak pemakai. Menurut 

PSAK Nomor 1 informasi laba diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber 

daya ekonomis yang mungkin dapat dikendalikan di masa depan (IAI,2007:4). Bagi 

pemilik saham dan/atau investor, laba berarti peningkatan nilai ekonomis (wealth) 

yang akan diterima, melalui pembagian dividen. Laba juga digunakan sebagai alat 

untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan selama periode tertentu, sebagai 

pertanggungjawaban manajemen dalam pengelolaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka, dan sebagai alat untuk memperkirakan prospeknya di 

masa depan. 

Namun pihak manajemen sangatlah memungkinkan untuk melakukan fraud 

(kecuranaga) karena pihak manajemen memiliki informasi asimetrik terhadap pihak 

eksternal. Menurut Anthony dan Govinda Rajan (1955:565) agency theory berbicara 

mengenai hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Principal 

mempekerjakan agent untuk melakukan tugas demi kepentingan principal, termasuk 

teori pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari principal ke agent. Pada 

perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai 

principal, dan CEO (Chief Executive Officer) sebagai agent mereka. Pemegang 

saham mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai kepentingan principal. Agency 

theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-semata termotivasi 

oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara 

principal dan agent. Principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja 

agent, sedangkan agent memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kapasitas 

lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan adanya 



ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh principal dan agent. 

Ketidakseimbangan inilah yang disebut dengan asimetri informasi. Adanya asumsi 

bahwa individu bertindak untuk memaksimalkan dirinya sendiri mengakibatkan 

agent memanfaatkan adanya asimetri informasi yang dimiliki untuk 

menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal. Asimetri 

informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara principal dan agent 

mendorong agent untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada 

principal. Hal ini memicu agent untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi 

tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingan. Salah 

satu bentuk tindakan agent tersebut adalah earnings management. 

Beberapa penelitian memberikan definisi mengenai manajemen laba 

berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Menurut Scott (2003:369) 

Manajemen laba adalah pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer mencapai 

tujuan khusus. “Earnings management is the choice by a manager of accounting 

policies so as to achieve some spesific objectives”. Karena manajemen dapat 

memilih kebijakan akuntansi untuk memaksimalkan utility-nya dan/atau untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan (value of the firm). 

Menurut berbagai penelitian yang telah dilakukan selama ini, aktivitas 

manajemen laba dapat di deteksi dan di ukur dengan menggunakan proxy 

Discretionary Accrual (DAC). Jika nilai DAC positif artinya perusahaan melakukan 

manajemen laba dengan menggunakan pola income creasing. Sedangkan apabila 

DAC negative maka perusahaan menggunakan pola income decreasing. Apabila 

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

penelitian ini nilai discretionary accruals diasumsikan sebagai angka mutlak, karena 

nilai discretionary accruals positif atau negatif telah mengindikasikan bahwa 

perusahaan tersebut melakukan manajemen laba dan yang membedakannya hanya 

pola manajemen laba yang dilakukannya. 

Praktik memanipulasi saldo laba ini dilakukan oleh manajemen semata-mata 

untuk mempengaruhi pada saat pengumuman laba dilakukan. Abnormal return 

sendiri pada dasarnya merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi 

terhadap normal return. Jika terdapat abnormal return, maka dapat dikatakan bawha 



pengumuman tersebut mempunyai kandungan informasi (information content) bagi 

pasar yang pada akhirnya dapat menghasilkan sebuah transaksi. 

Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk meneliti apakah praktik 

manajemen laba income increasing yang dilakukan manajemen mempunyai 

pengaruh terhadap tingkat abnormal return saham, yang tercermin melalui 

pergerakan harga saham. Apabila perusahaan melakukan praktik manajemen laba 

income increasing, dimana laba dilaporkan lebih besar, maka seharusnya tingkat 

abnormal return saham untuk perusahaan yang bersangkutan akan bereaksi positif 

(harga saham naik). Dan sebaliknya, apabila perusahaan melakukan praktik 

manajemen laba income decreasing, dimana laba dilaporkan lebih kecil, maka 

seharusnya tingkat abnormal return  untuk perusahaan yuang bersangkutan akan 

bereaksi negative (harga saham turun). 

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

Ho  : Terdapat pengaruh yang signifikan antara praktik manajemen laba 

terhadap abnormal return saham 



 

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran agency theory 

Sumber: Anthony dan Govinda Rajan (1955:565) 
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1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode asosiatif, yang bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Melalui metode ini maka 

akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, 

meramalkan, dan mengontrol satu gejala (Sugiyono, 2004:11). Hubungan yang 

timbul antara variabel dalam penelitian ini adalah hubungan kausal atau sebab 

akibat. 

Penentuan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada metode purposive 

sampling, dimana sampel perusahaan yang dipilih didasarkan pada kesesuaian 

karakteristik dengan kriteria sampel yang ditentukan. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah praktik manajemen laba. 

Manajemen laba diukur dengan menggunakan indikator discretionary accruals 

sebagai indikator manajemen laba karena pengukuran discretionary accruals saat ini 

telah dipakai secara luas untuk menguji earnings management hypotesis. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah abnormal return saham. 

Abnormal return saham diukur dengan menghitung abnormal return harian. 

Abnormal Return (AR) ini merupakan selisih antara return sesungguhnya yang 

terjadi dengan return ekspektasi 

Pengujian statistik yang digunakan penulis untuk menguji hipotesis 

penelitian ini terdiri dari beberapa langkah antara lain, uji normalitas data, analisis 

regresi linier sederhana, analisis korelasi produk moment, koefisien determinasi, dan 

uji t. 

 

1.7 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Pojok Bursa – Universitas Widyatama Bandung. 

Sedangkan waktu penelitian yang diperkirakan adalah selama 3 bulan (juni sampai 

dengan september 2009). 

 

 

 


