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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 representatif, juga untuk menaksir risiko 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, 2009.2012).  

 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 pertanggungjawaban 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. 

 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 merupakan tindakan yang dapat menyesatkan 

pemakai laporan keuangan dengan menyajikan informasi yang tidak akurat . 

Earnings management diyakini muncul sebagai konsekuensi langsung dari upaya-
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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 misalnya penyajian laporan keuangan yang 

terdistorsi atau tidak sesuai dengan sebenarnya (Wahyudin 2003). 

 Beberapa bukti empiris menunjukkan bahwa perusahaan secara aktif 

mempraktekkan earnings management. De Fond dan Jiambalvo (1994) dalam 

Clikeman et al (2000) menyimpulkan bahwa perusahaan yang mempunyai 

masalah keuangan akan menggunakan kebijakan akrual untuk meningkatkan laba 

untuk menghindari pelanggaran kontrak hutang. 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 

 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 
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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 

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, penelitian ini mengambil topik mengenai : 

“Identifikasi Cabang Perusahaan Yang Melakukan Dan Tidak Melakukan 

Earnings Management di PT. YOMART RUKUN SELALU anak perusahaan 

dari Jogya Departemen Store” 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

 Earnings management adalah tindakan manajer yang menaikkan 

(menurunkan) laba yang dilaporkan dari unit yang menjadi tanggung jawabnya, 

yang tak mempunyai hubungan dengan kenaikan (penurunan) profitabilitas 

perusahaan untuk jangka panjang. Dengan demikian, earnings management dapat 

diartikan sebagai satu tindakan manajemen yang mempengaruhi laba dilaporkan 

dan memberikan economic advantage yang keliru kepada organisasi dan dalam 

jangka panjang akan sangat mengganggu, bahkan membahayakan (Merchant dan 

Rockness,1994 dalam Abdullah, 1999) 

Berdasarkan paparan tersebut permasalahan yang dapat penulis 

identifikasi adalah Apakah terdapat cabang perusahaan yang melakukan praktik 

earnings management  di PT. YOMART RUKUN SELALU anak perusahaan dari 

Jogya Departemen Store. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data mengenai Praktik 

earnings management  di PT. YOMART RUKUN SELALU anak perusahaan dari 

Jogya Departemen Store . 
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 Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan bukti 

empiris ada tidaknya cabang perusahaan yang melakukan earnings management 

di PT. YOMART RUKUN SELALU anak perusahaan dari Jogya Departemen 

Store . 

 

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  dan pemahaman mengenai praktik earnings 

management. 

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. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan metode penelitian dekriptif. 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. Data diperoleh baik secar primer dan 

sekunder untuk melihat  Discretionary Accruals yaitu kebijakan akuntansi yang 

memberikan keleluasaan pada manjemen untuk menentukan jumlah transaksi 

akrual secara fleksibel.  

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada cabang perusahaan yang terdaftar di PT. 

YOMART RUKUN SELALU anak perusahaan dari Jogya Departemen Store, 

sedangkan datanya diperoleh melalui kantor pusat PT. YOMART RUKUN 

SELALU yang bertempat di Jalan Jakarta. Adapun waktu penelitian dimulai pada 

bulan Juni 2008.   


