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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Tujuan pelaporan adalah menyediakan informasi melalui media laporan 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Keputusan dimaksud, adalah keputusan untuk 

membeli, mempertahankan dan menjual investasi bagi investor, dan dalam 

perusahaan, keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. 

Oleh karena itu informasi yang disampaikan dalam pelaporan keuangan harus 

mempunyai kebermanfaatan keputusan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya 

peranan laporan keuangan. Oleh karena itu dalam penyusunan laporan keuangan 

seharusnya alternatif pengukuran akuntansi dievaluasi dalam kaitan 

kemampuannya dalam untuk memprediksi peristiwa yang menjadi kepentingan 

pembuat keputusan.   

 Selain itu, pentingnya informasi laba secara tegas telah dinyatakan dalam 

Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) Nomor 2, bahwa informasi 

laba merupakan unsur utama dalam laporan keuangan dan sangat penting bagi 

pihak-pihak yang menggunakannya karena memiliki nilai prediktif (FASB, 1980), 

selain untuk menilai kinerja manajemen, juga membantu mengestimasi 

kemampuan laba yang representative, juga untuk menaksir resiko dalam investasi 

atau kredit. Menurut PSAK Nomor 1, informasi laba diperlukan untuk menilai 

perubahan potensi sumber daya ekonomis yang mungkin dapat dikendalikan di 

masa depan, menghasilkan arus kas dari sumber daya 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 dividen. Laba juga 

digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan selama 

periode tertentu yang pada umumnya menjadi perhatian pihak-pihak tertentu 

terutama dalam menaksir kinerja atas pertanggung jawaban manajemen dalam 
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pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, serta dapat 

dipergunakan untuk memperkirakan prospeknya di masa depan. Kecenderungan 

lebih memperhatikan laba inilah yang disadari oleh manajemen, dan mendorong 

manajer untuk melakukan manajemen atas laba (earnings management) atau 

memanipulasi laba (earnings manipulation).  

 Boediono (2005), dalam penelitiannya mencatat pada tahun 1998-2001 

telah terjadi banyak skandal keuangan di perusahaan-perusahaan publik dengan 

melibatkan persoalan laporan keuangan yang pernah diterbitkannya. Di Indonesia, 

salah satu contoh praktik tersebut terjadi pada perusahaaan Kimia Farma, jika 

dibandingkan keadaan sebenarnya, laporan keuangan perusahaan tersebut ternyata 

mencatat perhitungan pendapat 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. Untuk skala 

internasional, praktik tersebut juga terjadi, peristiwa World Com 

(mengkapitalisasi revenue expenditure), Global Crossing (insider trading), 

Lincoln saving & Loan (manajemen melakukan fake asset), dan Enron 

(pengakuan pendapatan yang overstated) menjadi bukti-bukti penguat terjadinya 

disfunctional behaviour yang dilakukan manajemen berkaitan dengan pelaporan 

keuntungan. 

 Leuz et al (2003) melakukan studi komparatif internasional tentang 

earnings management dan proteksi investor dengan sampel 31 negara, yang 

meliputi periode pengamatan dari tahun 1990 sampai dengan 1999. Dalam 

penelitian ini, Indonesia termasuk sebagai sampel. Tujuan penelitiannya adalah 

untuk memberikan bukti empirik adanya perbedaan earnings management di 

berbagai negara, dan perbedaan tersebut dikarenakan adanya perbedaan proteksi 

terhadap investor. Berdasarkan pada nilai rata-rata skor earnings management, 

Indonesia berada pada urutan ke 15 dari 31 negara. Artinya Indonesia berada pada 

tingkat menengah, tingkat terendah earnings management adalah Amerika 

Serikat. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN yang ikut terpilih sebagai 

sampel yaitu : Malaysia, Filipina dan Thailand, maka Indonesia adalah yang 

paling besar tingkat earnings managementnya. Untuk skor legal enforcement 
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Indonesia mendapat skor 2,9 dan merupakan skor terendah dari 31 negara, artinya 

bahwa legal enforcement di Indonesia sangat lemah dan ini berdampak terhadap 

tingkat proteksi terhadap investor. 

 Fenomena ini menunjukkan terjadinya kegagalan laporan keuangan dalam 

memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan. Laba sebagai bagian 

dalam laporan keuangan yang penting untuk dasar penilaian investasi tidak 

menyajikan fakta yang sebenarnya tentang kondisi ekonomis perusahaan sehingga 

laba yang diharapkan dapat memberikan informasi untuk mendukung 

pengambilan keputusan diragukan kualitasnya. Laba yang tidak memberikan 

informasi yang sebenarnya tentang kinerja manajemen dapat menyesatkan pihak 

pengguna laporan, khususnya investor. 

 Angka-angka akuntansi dapat dipengaruhi dengan melakukan earnings 

management. Earnings management diyakini muncul sebagai konsekuensi 

langsung dari upaya-upaya manajer atau pembuat laporan keuangan untuk 

melakukan manajemen informasi akuntansi, khususnya laba (earnings), demi 

kepentingan pribadi dan/atau kepentingan perusahaan. Beberapa peneliti 

menggunakan akrual diskresioner yaitu mendeteksi manajemen laba, begitu pula 

dengan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

perusahaan yang terindikasi melakukan praktik manajemen laba. 

 Belum ada definisi yang jelas mengenai 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 Schipper (1989;92) 

yang mengungkapkan earnings management sebagai “manajemen pengungkapan 

dalam pengertian intervensi dengan maksud tertentu dalam proses pelaporan 

eksternal, untuk memperoleh keuntungan pribadi atau perusahaan”. Dalam hal ini 

earnings management senantiasa dikaitkan dengan upaya untuk me-manage 

pendapatan atau keuntungan untuk kepentingan pribadi maupun perusahaan yang 

dilandasi oleh faktor-faktor ekonomi tertentu. 

 Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi earnings management, 

Watts dan Zimmerman membagi motivasi earning management menjadi tiga : 
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bonus plan hypothesis, debt equity hypothesis, dan political cost hypothesis. 

Mengenai motivasi ini akan dijelaskan lebih lanjut di bab 2. Yang jelas apapun 

motivasi dan alasannya, pihak manajemen memungkinkan melakukan earnings 

management, karena pihak manajemen memiliki informasi asimetrik terhadap 

pihak eksternal. Informasi asimetrik ini dapat dijelaskan melalui teori keagenan 

atau agency theory. Agency theory berbicara mengenai hubungan atau kontrak 

antara principal dan agent. Principal mempekerjakan agent untuk melakukan 

tugas demi kepentingan principal, termasuk pendelegasian otoritas pengambilan 

keputusan oleh principal kepada 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 dengan kepentingan mereka. Agency theory memiliki 

asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan 

dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan 

agent. Principal tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja agent. 

Agent memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kapasitas diri, lingkungan 

kerja dan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini yang mengakibatkan 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 dimilikinya 

untuk menyembunyikan beberapa info yang tidak diketahui oleh principal. 

Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara principal dan 

agent mendorong agent untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya 

kepada principal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan kinerja agent. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Watts dan Zimmerman;1986) secara empiris 

membuktikan bahwa hubungan principal dan agent sering ditentukan oleh angka 

akuntansi. Hal ini memicu agent untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi 

tersebut digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingan. Salah satu 

bentuk tindakan agent tersebut adalah earnings  management. 
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 Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa laba sebagai bagian dari laporan 

keuangan sangat mungkin tidak menyajikan fakta yang sebenarnya tentang 

kondisi ekonomis perusahaan sehingga laba yang diharapkan dapat memberikan 

infomasi untuk mendukung pengambilan keputusan diragukan kualitasnya. 

Padahal kualitas laba khususnya dan kualitas laporan keuangan pada umumnya 

adalah penting bagi mereka yang menggunakan laporan keuangan karena untuk 

tujuan kontrak dan pengambilan keputusan investasi (Schipper dan Vincent, 

2003). Oleh karena itu, akan ditambahkan komponen perhitungan kualitas laba 

sebagai komponen tambahan untuk memperkuat hasil yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini dan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan terhadap kualitas 

laba yang dihasilkan. 

 Selama ini penelitian dengan menggunakan proxy laba operasi, yang 

mengaitkan pengaruh earnings management terhadap laporan kinerja perusahaan 

yang penting untuk dasar pertimbangan investasi telah banyak dilakukan. 

Penelitian tersebut membuktikan bahwa praktik earnings management 

mengakibatkan laporan kinerja tidak lagi bersifat informatif dalam 

mengungkapkan kondisi operasi perusahaan sebenarnya dan laba yang dilaporkan 

tidak sesuai dengan fakta, laba menjadi tidak berkualitas dan bisa menyesatkan 

investor dalam mengambil keputusan investasi. Atau dapat diartikan, praktik 

earnings management menjadikan kualitas pelaporan laba perusahaan menurun. 

Penelitian Febrianto dan Widyastuty (2005), membuktikan tidak seluruh 

komponen biaya yang termasuk dalam perhitungan akun laba operasi ini 

merupakan biaya yang berhubungan langsung dengan penciptaan pendapatan, 

artinya ada pengakuan biaya yang overstated, dan dalam penghitungan komponen 

biayanya-pun memungkinkan terjadinya praktik earnings management, sebab 

memungkinkan pihak manajemen melakukan pemilihan kebijakan akuntansi. 

Sehingga wajar jika adanya pengaruh praktik earnings management terhadap 

kualitas pelaporan laba. Masih didalam penelitian ini, Febrianto dan Widyastuty 

membuktikan bahwa laba kotor memiliki kualitas pelaporan laba yang paling 

tinggi diantara laba perusahaan yang lain, ditandai dengan paling tingginya ERC 

(Earning Response Coefficients) laba ini. ERC adalah koefisien yang menjadi 
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proxy dalam mengukur kualitas pelaporan laba. Koefisien ini mengukur kualitas 

laba dengan menilai respon pasar. ERC laba kotor paling tinggi sebab paling 

sedikit menyertakan komponen biaya dan pendapatan, sehingga pemilihan metode 

yang bisa dilakukan manajemen makin sedikit bahkan relatif bebas dari pemilihan 

metode. Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian atas skripsi ini 

dengan judul : “Identifikasi Perusahaan Yang Melakukan Dan Tidak 

Melakukan Earnings Management di Bursa Efek Jakarta” 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

permasalahan yang dapat penulis identifikasi adalah sebagai berikut: Apakah 

terdapat perusahaan yang melakukan praktik earnings management di Bursa Efek 

Jakarta (BEJ). 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh data 

sebagai bahan analisis dalam penulisan skripsi dimana skripsi ini diajukan sebagai 

salah satu syarat untuk memenuhi ujian akhir. 

 Sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk 

mengetahui ada tidaknya perusahaan yang melakukan earnings management di 

Bursa Efek Jakarta. 

 

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 Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama.  
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2. Perusahaan 

Mengetahui secara jelas dampak dari praktik earnings management 

terhadap laporan keuangan sehingga diharapkan dalam penyusunan 

laporan keuangan, perusahaan mengambil langkah-langkah yang tepat 

agar laporan keuangan tetap informatif untuk seluruh pihak pengguna 

laporan tersebut. 

3. Investor 

Memberikan informasi mengenai perusahaan yang terindikasi melakukan 

praktik earnings management serta pengaruhnya terhadap kualitas laba 

yang dilaporkan perusahaan dalam laporan keuangan 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 yang secara 

formal wajib dipublikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak 

manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik. Laporan keuangan yang 

disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terdiri dari neraca, 

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

laporan keuangan. Laporan ini diakui oleh investor, kreditur, supplier, organisasi 

buruh, bursa efek dan para analis keuangan sebagai sumber informasi penting 

mengenai keberadaan sumber daya ekonomi perusahaan yang diharapkan berguna 

untuk pengambilan keputusan. dan informasi ini juga diharapkan menjadi 

pedoman untuk pmegang saham dan investor potensial untuk menentukan 

kepentingan investasi mereka terhadap saham emiten. 

 Pada lingkungan pasar modal, laporan keuangan yang dipublikasikan 

merupakan sumber informasi sangat penting yang dibutuhkan oleh sebagian besar 

pemakai laporan dan atau pelaku pasar serta pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan emiten untuk mendukung pengambilan keputusan. Dari beberapa 
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informasi yang diperoleh di laporan keuangan, biasanya laba menjadi pusat 

perhatian pihak pemakai. Sebab informasi laba sebagaimana dinyatakan dalam 

Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) Nomor 2 merupakan unsur 

utama dalam laporan keuangan dan sangat pentig bagi pihak-pihak yang 

menggunakannya karena memiliki nilai prediktif (FASB, 1980). Menurut PSAK 

Nomor 1, informasi laba diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya 

ekonomis yang mungkin dapat dikendalikan di masa depan, menghasilkan arus 

kas dari sumber daya 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 dividen. Laba juga digunakan 

sebagai alat untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan selama periode 

tertentu yang pada umumnya menjadi perhatian pihak-pihak tertentu terutama 

dalam menaksir kinerja atas pertanggung jawaban manajemen dalam pengelolaan 

sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, serta dapat dipergunakan untuk 

memperkirakan prospeknya di masa depan. 

 Idealnya pasar modal adalah merupakan wadah bagi terjadinya mekanisme 

transaksi saham yang fair. Namun transaksi saham yang  fair sulit tercapai karena 

adanya konflik kepentingan dan tidak transparannya laporan keuangan emiten. 

Berdasarkan pada laporan Bapepam terdapat 25 kasus pelanggaran pasar modal 

yang terjadi selama tahun 2002 sampai dengan Maret 2003. Dari 25 kasus 

pelanggaran tersebut, terdapat 13 kasus yang berkaitan dengan benturan 

kepentingan dan keterbukaan informasi. 

 Menurut Healy dan Palepu (2003), ada 3 kondisi yang menyebabkan 

komunikasi laporan keuangan tidak sempurna dan tidak transparan, yaitu : (1) 

dibandingkan dengan investor, manajer memiliki nformasi lebih banyak tentang 

strategi dan operasi bisnis yang dikelolanya, (2) kepentingan manajer tidak selalu 

selaras dengan kepentingan investor, dan (3) ketidaksempurnaan aturan akuntansi 

dan audit. Ketiga kondisi tersebut mendorong manajer melakukan praktik 

earnings management.  
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 Beberapa peneliti memberikan definisi mengenai manajemen laba 

berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Menurut Scott (2000) manajemen 

laba adalah pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer untuk mencapai tujuan 

khusus. Schipper (1989) mendefinisikan manajemen laba sebagai intervensi 

manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba untuk memperoleh 

beberapa keuntungan pribadi. Sementara itu, menurut penelitian Healy dan 

Wahlen (1999) manajemen laba adalah upaya-upaya yang dilakukan manajemen 

untuk menaikkan atau menurunkan laba perusahaan, namun tidak mempengaruhi 

tingkat profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen laba terjadi 

apabila manajemen menggunakan judgement-nya dalam menyusun laporan 

keuangan sehingga dapat menyesatkan stakeholders dalam menilai kinerja 

perusahaan atau mempengaruhi contractual outcomes yang mendasarkan pada 

laporan keuangan. 

 Telah diyakini bahwa earnings management memiliki pengaruh terhadap 

kualitas pelaporan kinerja perusahaan yang nantinya menjadi dasar pertimbangan 

investasi oleh investor. Dengan mengambil proxy laba, akan dilihat 

kecenderungan perilaku pihak manajemen dalam mempengaruhi kualitas 

pelaporan laba jika perusahaan tersebut terindikasi melakukan praktik earnings 

management. 

 Kualitas pelaporan laba dapat diindikasikan melalui kekuatan respon 

(power of response) laba tersebut pada saat diumumkan. Laba yang 

dipublikasikan dapat memberikan respon yang bervariasi, yang menunjukkan 

adanya reaksi pasar terhadap informasi laba. Reaksi yang diberikan tergantung 

dari kualitas laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Makin kuat reaksi pasar, 

menandakan laba tersebut berkualitas, sebaliknya, lemahnya reaksi pasar terhadap 

informasi laba menunjukkan laba yang dilaporkan tersebut kurang atau tidak 

berkualitas. Kualitas laba dengan menilai respon pasar tersebut diukur dengan 

koefisien respon laba, atau ERC (Earnings Response Coefficients). 
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1.6 Metodologi Penelitian 

  Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang 

dikenal dengan nama metode penelitian dekriptif. Metode deskriptif adalah 

metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu 

sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, dimana 

tujuannya adalah untuk mendapatkan deskripsi atau gambaran secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat dan hubungan antara fenomena 

yang diselidiki (Moh. Nazir, 2003;54). Metode ini bukan hanya memberikan 

gambaran terhadap fenomena tetapi juga menerangkan hubungan, menguji 

hipotesis, membuat prediksi, serta mendapatkan makna dari suatu masalah yang 

ingin dipecahkan. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta 

(BEJ), sedangkan datanya diperoleh melalui Pojok Bursa Efek Jakarta (BEJ) ITB. 

Adapun waktu penelitian dimulai pada bulan November 2007.   

 


