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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Perseroan Terbatas 

 Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan diatur dalam 

Undang-Undang No. 1 tahun 1995. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 

1995 memberikan pengertian bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya disebut 

perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, 

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 

saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan 

peraturan pelaksanaannya. Perjanjian pendirian perseroan dinyatakan dihadapan 

Notaris dalam bentuk akta pendirian perseroan yang memuat sekaligus Anggaran 

Dasar yang telah disepakati yang dibuat Notaris dalam bahasa Indonesia. Sejak 

ditandatanganinya akta pendirian perseroan oleh para pendiri maka perseroan 

telah berdiri, dan hubungan antara para pihak adalah hubungan kontraktual karena 

perseroan belum memperoleh status badan hukum. Status badan hukum perseroan 

diperoleh setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman (pasal 7 

ayat 6). Berarti setelah diperolehnya status badan hukum, perseroan adalah badan 

yang mandiri dan hubungan antara pendiri tidak lagi merupakan hubungan 

kontraktual dan pendiri sebagai pemegang saham perseroan tidak 

bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan 

dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang 

telah diambilnya (pasal 3 ayat 1).Walaupun demikian dalam hal-hal tertentu tidak 

tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut. Yang dimaksud 

dengan hal-hal tertentu antara lain apabila terbukti bahwa terjadi pembauran harta 

kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan sehingga 

perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham 

untuk memenuhi tujuan pribadinya. 
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Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh 

Menteri, tatacara pengajuan permohonan pengesahan dan persetujuan Menteri 

menurut pasal 9 Undang-undang menyatakan: untuk memperoleh pengesahan, 

para pendiri bersama-sama atau kuasanya mengajukan permohonan tertulis 

dengan melampirkan akta pendirian perseroan. Pengesahan diberikan oleh 

Menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak 

permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang 

diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah permohonan diterima 

atau dalam hal permohonan ditolak dalam jangka waktu yang sama harus 

diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasannya. Dalam akta pendirian 

selain dimuat anggaran dasar yang telah diperjanjikan harus dimuat pula 

keterangan mengenai: 

- nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan 

kewarganegaraan pendiri; 

- susunan, nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan 

kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali 

diangkat 

- pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah 

saham dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang 

ditempatkan dan disetor pada saat pendirian (pasal 8 ayat 1).  

Ciri dan Sifat Perseroan Terbatas : 

- kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi 

- modal dan ukuran perusahaan besar 

- kelangsungan hidup perusahaan Perseroan Terbatas ada di tangan pemilik  

  saham 

- dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham 
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- kepemilikan mudah berpindah tangan 

- mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan / pegawai 

- keuntungan dibagikan kepada pemilik modal / saham dalam bentuk  

  dividen 

- kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham 

- sulit untuk membubarkan PT 

- pajak berganda pada pajak penghasilan / pph dan pajak deviden 

 
 

2.1.1 Saham  

2.1.1.1 Jenis-Jenis Saham 

 Saham atau stock merupakan surat bukti kepemilikan bagian modal pada 

suatu perusahaan.Saham merupakan instrumen yang dominan diperdagangkan 

yang dapat dibedakan sebagai berikut: 

a. Saham Biasa (Common Stock) 

Saham mencerminkan kepemilikan terhadap suatu perusahaan dengan 

beberapa keistimewaan memiliki hak suara (vote) dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS), mendapatkan dividen pada akhir tahun, 

memiliki klaim terendah terhadap pendapatan dan aset perusahaan apabila 

likuidasi. Apabila perusahaan mengeluarkan satu kelas saham, biasanya 

dalam bentuk  saham biasa.  

b. Saham Preferen (Preferred Stock) 

Saham preferen merupakan saham dengan keistimewaan seperti memiliki 

prioritas pertama terhadap dividen dan klaim aset setelah pelunasan 

kewajiban perusahaan apabila terjadi likuidasi. Saham preferen ada yang 

bersifat kumulatif (cummulative preferred stock), jenis ini akan 

memberikan hak kepada pemiliknya atas pembagian dividen yang bersifat 

kumulatif dalam jumlah tertentu. Pemegang saham preferen tidak 

memiliki hak suara dalam RUPS. 
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c. Saham Treasuri (Treasury Stock) 

Saham treasuri merupakan saham perusahaan yang sudah pernah 

dikeluarkan dan beredar (outstanding), kemudian dibeli kembali oleh 

perusahaan untuk disimpan yang dapat dijual kembali. 

 

2.2 Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Sebagai sistem dari informasi keuangan, akuntansi adalah proses dari tiga 

aktivitas, yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian 

ekonomis dari suatu organisasi (bisnis atau non bisnis) kepada pengguna 

informasi yang berkepentingan. Dalam proses akuntansi, hanya informasi yang 

relevan dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan mampu 

memberikan gambaran secara layak mengenai keadaan keuangan pada suatu saat 

serta hasil usaha yang dicapai oleh perusahaan selama jangka waktu tertentu, yang 

disajikan dalam bentuk laporan keuangan (financial statements).  

 Menurut Komite Terminologi dari American Institute of Certified Public 

Accountants yang dikutip oleh Belkaoui dan diterjemahkan oleh Akbar & 

Risnawati (2004;50): 

“Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan 
pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, 
transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian, yang paling tidak sebagian 
diantaranya memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya menginterpretasikan 
hasilnya.” 
 
FASB mendefinisikan akuntansi secara umum adalah : 

“Accounting is the body knowledge and functions concered with 
systematic originating, recording, classifying, processing, summerizing, 
analyzing, interpreting and supplying of dependable and significant 
information covering, transaction, and event wich are, in part at least, of 
financial character, required for the management and operation of an 
entity 
and for report that have to be submitted there on to meet fiduciary and 
other responsibilities”. 

 
 



Bab II Tinjauan Pustaka 
 

Universitas Widyatama 
 

11

Definisi selanjutnya terdapat pada APB No. 4 yang dapat menjelaskan 

akuntansi sebagai suatu aktivitas jasa yang memiliki fungsi menyediakan 

informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang satuan-satuan 

ekonomi yang dapat bermanfaat dalam menetapkan pilihan-pilihan yang logis 

diantara berbagai tindakan alternatif. Definisi tersebut adalah : 

“Accounting is a service activity. Its function is to provide quantitative 
information, primarily financial in nature, about economics entities that is 
intended to be useful in making economic decision, in making reasons 
choices among alternatives course of action”. 
Dan dapat disimpulkan bahwa 

 a) akuntansi menyediakan jasa yang penting di dalam lingkungan bisnis    

     untuk membantu pengambilan keputusan alokasi sumber daya yang  

     terbatas;  

b) informasi yang disediakan akuntansi bersifat kuantitatif yang dapat  

    digunakan dengan evaluasi kualitatif dalam pengambilan keputusan  

    ekonomi;  

c) meskipun akuntansi melaporkan apa yang telah terjadi tetapi berguna  

    untuk pengambilan keputusan di masa mendatang (Smith, dkk, 1997). 

 
 

Produk akhir dari ketiga aktivitas tersebut adalah laporan keuangan 

(financial statements), yang merupakan alat utama dimana informasi keuangan 

dikomunikasikan kepada pihak-pihak di luar perusahaan.  

 Laporan keuangan menyediakan gambaran mengenai status perusahaan 

saat ini dan mengarah pada pengembangan kebijakan dan strategi di masa 

mendatang, sehingga sudah semestinya pihak manajemen bertanggung jawab 

dalam menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan sebelum didistribusikan 

ke pemakai harus diverifikasi terlebih dahulu oleh auditor untuk memastikan 

kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

 Bagi para analis, laporan keuangan merupakan media yang paling penting 

untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomi suatu perusahaan. Laporan keuangan 

merupakan hasil akhir proses akuntansi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan 

atau entity. Proses akuntansi tersebut diidentifikasikan sebagai transaksi atau 
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peristiwa ekonomi yang dilakukan/dialami oleh perusahaan melalui pengukuran, 

pencatatan, penggolongan atau pengklasifikasian, dan pengikhtisaran. 

Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan 

(2012;3) adalah: 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba 
rugi, laporan peubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam 
berbagai cara  seperti, 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 informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut.” 
 

 Menurut Kieso dkk (2005;69), pengertian laporan keuangan adalah: 

“Financial statements are the principal means through which financial 
information Is communicated to those outside an enterprises. The financial 
statement most frequently provided are (1) the balance sheet, (2) the 
income statement, (3) the statement of cash flow, and (4) the statement of 
owners or stockholder’s equity. In addition, note disclosure are an 
integral par of each financial statement.”  
 

 Sedangkan menurut Harahap (2007;105), pengertian laporan keuangan 

adalah: 

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha 

suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.” 

 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi 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-pihak 

yang berkepentingan.  
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2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

 Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012;4), 

adalah: 

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

 

 Sedangkan menurut Chapter 4 of APB Statement No. 4, Basic Concepts 

and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Business 

Enterprises, mengklasifikasikan tujuan laporan keuangan ke dalam tiga bentuk 

yaitu tujuan utama (particular objectives), umum (general objectives), dan 

kualitatif (qualitative objective) dan kemudian menempatkannya ke dalam 

serangkaian batasan. Tujuan tersebut dirangkum sebagai berikut:  

”Particular objectives of financial statements are to present fairly, are in 
conformity with generally accepted accounting principles, financial position, 
result of operations, and other changes in financial position. The general 
objectives of financial statements are a) to provide reliable information about the 
economic resources and obligations of a business enterprise, b) to provide 
reliable information about changes in net resources resulting from a business 
enterprise’s profit directed activities, c) to provide financial information that can 
be used to estimated the earnings potential of the firm, d) to provide other needed 
information about changes in economics resources and obligations and e) to 
disclose other information relevant to statement user’s needs. The qualitative 
objectives of financial accounting are relevance, understandability, verifiability, 
neutrality, timeliness, comparability, and completeness.” (Belkaoui, 2004;181) 
  

Pernyataan di atas menunjukan bahwa tujuan laporan keuangan terbagi 

atas tujuan utama yaitu menyajikan laporan keuangan secara tepat posisi 

keuangan dan hasil operasi, tujuan umum yaitu menyajikan informasi sumber 

daya dan saham perusahaan  dan tujuan kualitatif laporan keuangan harus relevan, 

netral, tepat waktu dan lengkap. 

 Dalam SFAC (Statement of Financial Accounting Concepts) No. 1 

Objectives of Financial Report by Business Enterprises, tujuan laporan keuangan 

dinyatakan dalam lingkup yang lebih luas yakni dalam bentuk pelaporan 

keuangan. SFAC No. 1, dinyatakan bahwa pelaporan keuangan termasuk tidak 
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hanya laporan keuangan, tetapi juga cara lain mengkomunikasikan informasi yang 

berhubungan secara langsung maupun tidak, dengan informasi yang disediakan 

oleh sistem akuntansi yaitu informasi tentang sumber daya perusahaan, hutang 

perusahaan, laba perusahaan, dan lain – lain. Contoh di dalamnya termasuk surat 

pimpinan atau jadwal tambahan dalam laporan tahunan perusahaan, prospektus, 

laporan-laporan yang diarsipkan dengan agen pemerintah, pengumuman berita, 

ramalan manajemen, dan deskripsi tentang pengaruh sosial dalam lingkungan 

perusahaan.  

 Tujuannya dinyatakan sebagai berikut: 

“Financial reporting should provide information : a) that is useful to present and 
potential investors and creditors and other users in making rational investment, 
credit and similar decisions, b) to help present potential investors and creditors 
and other users in making in assessing the amount, timing and uncertainty of 
prospective cash receipts from dividends or interests and the proceeds from sale, 
redemption, or maturity of securities or loans, c) about the economic resources of 
an enterprises, the claim to those resources (obligations of the enterprise to 
transfer resources to other entities and owner’s equity) and the effect of 
transactions, events and circumstances that changes it resources and claim to 
those resources.” (Kieso dkk, 2005;5) 
 Pernyataan diatas menunjukan bahwa Laporan Keuangan harus dapat 

memberikan informasi yang potensial untuk para investor, kreditor dan pengguna 

lain dalam mengambil keputusan rasional dalam investasi, dapat membedakan 

klaim sumber daya milik perusahaan dan milik pemilik serta bagaimana akibat 

dari transaksi, peristiwa yang dapat merubah sumber daya dan pengakuan 

terhadap sumber daya tersebut 

 
 

2.2.3 Komponen-Komponen Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan yang lengkap menurut Standar Akuntansi Keuangan 

(2007;12), terdiri dari: 

1. Laporan posisi keuangan 

2. Laporan laba-rugi 

3. Laporan perubahan ekuitas 

4. Laporan arus kas 

5. Catatan atas laporan keuangan 
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 Komponen-komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Laporan Posisi Keuangan 

Untuk dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada saat 

tertentu, neraca mempunyai tiga unsur keuangan, yaitu aktiva, kewajiban 

dan ekuitas. Masing-masing unsur ini dapat disubklasifikasikan sebagai 

berikut: 

1) Aktiva, yang merupakan sumber daya yang dikuasai perusahaan 

mempunyai manfaat cukup pasti di masa depan yang berasal dari 

transaksi masa lalu dapat disubklasifikasikan lebih jauh menjadi lima 

sub-klasifikasi aktiva, yaitu: 

a. Aktiva lancar, yaitu yang manfaat ekonominya diharapkan akan 

diperoleh dalam waktu satu tahun kurang (atau siklus operasi 

normal mana yang lebih pendek), misalnya kas, surat berharga, 

persediaan, piutang dan persekot biaya. 

b. Investasi jangka panjang, yaitu penanaman modal yang biasanya 

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan tetap atau 

untuk menguasai perusahaan lain dan jangka waktunya lebih dari 

satu tahun, misalnya investasi saham, investasi obligasi. 

c. Aktiva tetap, yaitu aktiva yang memiliki substansi (wujud) fisik, 

digunakan dalam operasi normal perusahaan (tidak dimaksudkan 

untuk dijual) dan memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu 

tahun. Termasuk dalam sub-klasifikasi aktiva ini antara lain tanah, 

gedung, kendaraan dan mesin serta peralatan. 

d. Aktiva yang tidak berwujud, yaitu aktiva yang tidak mempunyai 

substansi fisik dan bisanya berupa hak atau hak istimewa yang 

memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan untuk jangka 

waktu lebih dari satu tahun. Termasuk dalam sub-klasifikasi aktiva 

ini misalnya patent, goodwill, royalty, copyright (hak cipta), trade 

name/trade mark (merk/nama dagang), franchise dan license 

(lisensi). 
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e. Aktiva lain-lain, yaitu aktiva yang tidak dapat dimasukkan ke 

dalam salah satu dari empat sub-klasifikasi tersebut, misalnya 

beban ditangguhkan, piutang kepada direksi, deposito, pinjaman 

karyawan. 

2) Kewajiban, yang merupakan utang perusahaan masa kini dapat 

disubklasifikasi lebih jauh menjadi tiga sub-klasifikasi, yaitu: 

a. Kewajiban lancar, yaitu kewajiban yang penyelesaiannya 

diharapkan akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya 

perusahaan (yang memiliki manfaat ekonomi) dalam jangka waktu 

satu tahun atau kurang (atau siklus operasi normal). Termasuk 

dalam kategori kewajiban ini misalnya utang dagang, utang wesel, 

utang gaji dan upah, utang pajak, dan utang biaya atau beban 

lainnya yang belum dibayar. 

b. Kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban yang penyelesaiannya 

diharapkan akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya 

perusahaan (yang manfaat ekonomi) dalam jangka waktu lebih dari 

satu tahun. Termasuk dalam kategori kewajiban ini, misalnya utang 

obligasi, utang hipotik, dan utang bank atau kredit investasi. 

c. Kewajiban lain-lain, yaitu kewajiban yang tidak dapat 

dikategorikan ke dalam salah satu sub-klasifikasi kewajiban 

tersebut, misalnya utang pada direksi, utang kepada pemegang 

saham. 

3) Ekuitas, yaitu merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yang 

merupakan selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada. Unsur ekuitas 

ini dapat disubklasifikasikan lebih jauh menjadi dua sub-klasifikasi, 

yaitu: 

a. Ekuitas yang berasal dari setoran para pemilik, misalnya modal 

saham (termasuk agio saham bila ada), dan 

b. Ekuitas yang berasal dari hasil operasi, yaitu laba yang tidak  

dibagikan kepada pemilik, misalnya dalam bentuk dividen 

(ditahan). 
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2. Laporan Laba-Rugi 

Untuk dapat menggambarkan informasi mengenai potensi (kemampuan) 

perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu (kinerja), 

laporan laba-rugi mempunyai dua unsur, yaitu penghasilan dan beban, 

yang dijelaskan sebagai berikut: 

1) Penghasilan (income) yang diartikan sebagai kenaikan manfaat 

ekonomi dalam bentuk pemasukan atau peningkatan aktiva atau 

penurunan kewajiban (yang menyebabkan kenaikan ekuitas selain 

yang berasal dari kontribusi pemilik) perusahaan selama periode 

tertentu dapat disubklasifikasikan meliputi: 

a. Pendapatan (revenues), yaitu penghasilan yang timbul dalam 

pelaksanaan aktivitas yang biasa dan yang dikenal dengan sebutan 

yang berbeda, seperti misalnya penjualan barang dagang, 

penghasilan jasa (fees), pendapatan bunga, pendapatan dividen, 

royaltis dan sewa. 

b. Keuntungan (gains), yaitu pos lain yang memenuhi definisi 

penghasilan dan mungkin timbul atau tidak timbul dalam 

pelaksanaan aktivitas perusahaan yang rutin misalnya pos yang 

timbul dalam pengalihan aktiva lancar, revaluasi sekuritas, 

kenaikan jumlah aktiva jangka panjang. 

2) Biaya (expense) yang diartikan sebagai penurunan manfaat ekonomi 

dalam bentuk arus keluar, penurunan aktiva, atau kewajiban (yang 

menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian 

kepada pemilik) perusahaan selama periode tertentu dapat 

disubklasifikasikan menjadi: 

a. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang 

biasa (yang biasanya arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti 

kas persediaan, aktiva tetap), yang meliputi misalnya harga pokok 

penjualan, gaji dan upah, penyusutan. 

b. Kerugian, yang mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi 

beban yang timbul atau tidak timbul dari aktivitas perusahaan yang 
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jarang terjadi, seperti misalnya rugi karena bencana kebakaran, 

banjir atau pelepasan aktiva tidak lancar. 

 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai 

komponen laporan keuangan yang menunjukkan: 

a. Rugi atau laba bersih periode yang bersangkutan. 

b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta 

jumlahnya yang berdasarkan SAK terkait diakui secara langsung 

dalam ekuitas. 

c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan 

terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam SAK terkait. 

d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. 

e. Saldo akumulasi rugi dan laba pada awal dan akhir periode serta 

perubahannya. 

f. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis model 

saham, agio, dan cadangan pada awal adan akhir periode yang 

mengungkapkan secara terpisah setiap perubahannya. 

 

4. Laporan Arus Kas 

Perusahaan harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan 

dalam  pernyataan ini dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai 

bagian yang tidak terpisah (integral) dari laporan keuangan untuk setiap 

periode penyajian laporan keuangan. 

 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos 

dalam neraca, laporan laba-rugi dan laporan arus kas harus berkaitan 

dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. 

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan: 
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a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan 

akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi 

yang penting. 

b. Informasi yang diwajibkan dalam SAK tetapi tidak disajikan di neraca, 

laporan laba-rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. 

c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan 

tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. 

 

2.2.4 Pemakai Laporan Keuangan 

 Menurut Standar Akuntansi Keuangan, Kerangka Penyusunan dan 

Penyajian Laporan Keuangan, pemakai laporan keuangan adalah: 

a. Investor 

 Penanam modal beresiko dan penasihat mereka 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. 

b. 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 dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan 

kesempatan kerja. 

c. Pemberi Pinjaman 

 Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar 

pada saat jatuh tempo. 

d. Pemasok dan Kreditor Usaha lainnya 

 Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang 
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akan dibayar pada  saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada 

perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi 

pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada 

kelangsungan hidup perusahaan. 

e. Pelanggan 

 Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan atau tergantung pada perusahaan. 

f. Pemerintah 

 Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan 

dengan aktivitas perusahaan, menerapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar 

untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

g. Masyarakat 

 Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. 

Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada 

perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan 

perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat 

membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) 

dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian 

aktivitasnya. 

 

2.3 Laba 

2.3.1 Pengertian Laba 

 Laba dapat diartikan sebagai suatu peningkatan dalam ekuitas pemilik 

yang dihasilkan dari operasi perusahaan yang menguntungkan, sedangkan 

penurunan ekuitas pemilik yang dihasilkan operasi perusahaan yang tidak 

menguntungkan disebut rugi. Banyak orang mengaitkan laba dengan kelebihan 

pendapatan atas biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.  
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Pengertian laba menurut SAK (2007;par 25) adalah sebagai berikut: 

”Laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari suatu 
perusahaan selama satu periode tertentu. Informasi tentang kinerja suatu 
perusahaan, terutama tentang profitabilitas dibutuhkan untuk mengambil 
keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola oleh suatu 
perusahaan di masa yang akan datang. Informasi tersebut juga 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.” 

  

 Dan menurut FASB Statement yang dikutip oleh Harahap (2007;113) 

mendefinisikan: 

”Accounting Income atau laba akuntansi sebagai perubahan dalam equity 
(net asset) dari suatu entity selama suatu periode tertentu yang diakibatkan 
oleh transaksi dan kejadian atau peristiwa yang berasal dari bukan pemilik. 
Dalam  income termasuk seluruh perubahan, dalam equity selain dari 
pemilik dan pembayaran kepada pemilik.” 

 

 Secara pragmatik SFAC No. 1 menyatakan bahwa laba akuntansi adalah 

alat ukur yang baik untuk mengukur kinerja perusahaan dan bahwa laba akuntansi 

bisa digunakan untuk meramalkan arus kas perusahaan (Hendriksen dan Van 

Breda, 2001;311).  

 Menurut PSAK Nomor 1 informasi laba diperlukan untuk menilai 

perubahan potensi sumberdaya ekonomis yang mungkin dapat dikendalikan 

dimasa depan, menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, dan untuk 

perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan 

tambahan sumber daya (IAI, 2004). 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, kinerja manajemen perusahaan 

baik maka laba yang diperoleh akan tinggi dan bagi pihak manajemen ini juga 

merupakan peningkatan kemakmuran yang akan diterima, melalui kenaikan gaji 

atau bonus.. 
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2.3.2 Tujuan dan Manfaat Laba 

 Laba merupakan pos penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki 

kegunaan dalam berbagai konteks. Salah satu tujuan utama dalam pelaporan 

keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai kinerja keuangan 

perusahaan, seperti yang dinyatakan FASB:”The primary focus of financial 

reporting is information about an enterprises performance provided by measures 

of earnings and its components”. (Kieso & Weygandt, 2005;34) 

 

 Menurut Hendriksen (2005) : 

“Tujuan utama dari pelaporan laba adalah memberikan informasi yang 
berguna bagi mereka yang paling berkepentingan dalam laporan keuangan. 
Sedangkan salah satu tujuan dasar yang diasumsikan paling penting untuk 
semua pemakai laporan keuangan adalah kebutuhan untuk membedakan 
antara  modal yang diinvestasikan dan antara saham serta arus kas sebagai 
proses  deskriptif dan akuntansi.” 

 

 Perhitungan laba pada umumnya mempunyai dua tujuan, yaitu: 

1. Tujuan Intern 

Tujuan ini berhubungan dengan usaha pimpinan untuk mengarahkan aktivitas 

perusahaan pada kegiatan yang menguntungkan. Informasi tentang laba dapat 

digunakan pimpinan untuk mengevaluasi aktivitas operasi perusahaan pada 

periode yang lalu dan melakukan analisis guna memperbaikinya agar 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba meningkat. 

2. Tujuan Ekstern 

 Tujuan ini ditujukan kepada pertanggungjawaban manajemen kepada para 

pemegang saham/investor, kreditor, untuk keperluan pajak, dan keperluan 

lainnya. 

 Sedangkan menurut Statement of Financial Accounting Concepts No. 1, 

manfaat informasi laba dinyatakan sebagai berikut: 

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

kinerja manajemen dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada 

mereka, serta dapat dipergunakan untuk memperkirakan prospeknya di masa 

depan dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan 

 
 
2.3.3 Jenis-Jenis Laba 

 Jenis-jenis laba dalam kaitannya dengan perhitungan laba-rugi terdiri dari 

beberapa jenis, diantaranya adalah: 

1. Laba Kotor, merupakan selisih antara hasil penjualan dengan harga pokok 

penjualan. 

2. Laba Operasi, merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk ke 

dalam rencana perusahaan, kecuali jika ada perubahan-perubahan besar dalam 

ekonomi yang diharapkan dapat dicapai dalam tahun tersebut. Angka ini 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang 

pantas sebagai balas jasa terhadap pemilik modal. 

3. Laba Sebelum Pajak, merupakan laba operasi ditambah hasil-hasil dan 

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

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

karena menyatakan laba yang pada akhirnya dicapai perusahaan. 

4. Laba Sesudah Pajak atau Laba Bersih, merupakan laba sebelum pajak 

dikurangi dengan pajak. 

 

Menurut Hendriksen Laba terbagi menjadi dua yaitu : 

1. Laba Operasi yaitu memusatkan pada pengukuran efisiensi perusahaan bisnis, 

efisiensi berkaitan dengan pemanfaatan secara efektif sumber daya perusahaan 

dalam mengoperasikan perusahaan dan menghasilkan laba 

2. Laba All Inclusive (Comprehensif) yaitu total perubahan dalam modal yang 

diakui dengan mencatat transaksi atau revaluasi perusahaan selama suatu 

periode tertentu kecuali pembagian dividen dan transaksi modal. 
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Hasil operasi perusahaan pada umumnya dirangkum dalam satu bagian utama, 

yaitu laba bersih. Tetapi walaupun demikian, laba bersih ini belum dianggap 

ringkas, oleh karena itu digunakan indikator lainnya yang lebih ringkas, yaitu 

Earnings per Share.  

 

2.3.4 Kualitas Laba 

 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 perusahaan. Makin baik suatu 

kualitas laba yang dilaporkan, maka reaksi pasar terhadap informasi laba tersebut 

semakin kuat. 

 Sehingga kualitas laba dapat diartikan sebagai kemampuan suatu laba 

menghasilkan respon pasar yang kuat yang diakibatkan dari kandungan informasi 

yang dimilikinya (Scoot ; 2006). Kualitas laba akan turun jika terdapat indikasi 

manajer, sebagai agen penghasil informasi, mengendalikan informasi untuk 

mereka khususnya jika kepentingan tersebut akan merugikan pemegang saham. 

 Kualitas laba perusahaan diukur dengan menggunakan Earnings Response 

Coefficients, ERC. (Scott, 2006; Lee dan Park, 2000). Scott (2006) menyatakan 

bahwa ERC mengukur seberapa besar return saham dalam merespon angka laba 

yang dilaporkan oleh perusahaan yang mengeluarkan sekuritas tersebut. Dengan 

kata lain, ERC adalah reaksi atas laba yang diumumkan (published) oleh 

perusahaan. Dan tinggi rendahnya ERC sangat ditentukan kekuatan responsif 

yang tercermin dari informasi (good/bad news) yang terkandung dalam laba. ERC 

merupakan salah satu ukuran atau proksi yang digunakan untuk mengukur 

kualitas laba 

 

2.3.5 Metode Pendeteksian EQ 

 Koefisien respon laba merupakan koefisien yang diperoleh dari regresi 

antara proksi harga saham dan laba akuntansi.  Proksi harga saham yang 

digunakan adalah CAR, sedangkan proksi laba akuntansi adalah UE. Sesuai 
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dengan Wolk, Dodd dan Tearney (2004) koefisien respon laba diestimasi dengan 

model regresi sebagai berikut: 

CARj(t1,t2) = α0 + α1 UEj,t + ε 

Dalam hal ini : 

CARj(t1,t2) = akumulasi return tidak normal perusahaan j yang disebabkan  

   oleh peristiwa pengumuman laba. 

UEj,t  = laba kejutan untuk perusahaan i pada pengumuman laba. 

 

 Persamaan di atas diestimasi untuk masing-masing perusahaan 

berdasarkan kurun waktu data kuartalan. α1 adalah ERC, menunjukkan 

keinformatifan informasi laba dan arah reaksi pasar terhadap pengumuman. 

 

2.3.5.1 Cumulative Abnormal Return (CAR) 

 Variabel dependen dalam perhitungan koefisien respon pasar adalah reaksi 

pasar yang di proksi dengan akumulasi abnormal return (CAR). Abnormal return 

merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap normal 

return.  

Dengan demikian, 

ARj,t = Rj,t – E(Rj,t) 

Rj,t = return yang sesungguhnya terjadi (actual return) untuk sekuritas ke-j   

   pada  periode peristiwa ke-t 

E(Rj,t) = return yang diharapkan (expected return) untuk sekuritas ke-j pada  

   periode peristiwa ke-t 

 

Dengan  

Rj,t = 
1

1





t

tt

P
PP

 

Pt = harga saham pada periode t 

Pt-1 = harga saham pada periode t-1 
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 Pengujian abnormal return dalam penelitian ini dilakukan sekitar periode 

tanggal tertentu yang disebut dengan periode peristiwa. Periode peristiwa disebut 

juga dengan periode pengamatan/jendela peristiwa. Lamanya periode jendela 

tergantung dari jenis peristiwa. Lamanya periode jendela tergantung dari jenis 

peristiwa. Jika peritiwanya merupakan peristiwa yang nilai ekonomisnya seperti 

dapat ditentukan dengan mudah oleh investor (misal pengumuman laba), periode 

jendela dapat pendek, disebabkan investor yang dapat bereaksi secara cepat. 

Pengujian adanya abnormal return dalam model ini tidak dilakukan untuk tiap-tiap 

sekiritas, tetapi dilakukan secara agregat dengan menguji rata-rata abnormal 

return seluruh saham secara cross sectional untuk tiap-tiap hari di periode 

peristiwa. Studi ini digunakan dengan asumsi pasar adalah efisien. Return tidak 

normal terjadi karena adanya informasi baru mengubah ekspektasi return investor. 

Akumulasi return abnormal didefinisikan: 

CARj(t1,t2) = tj

t

tt
AR ,

2

1
  

Dalam hal ini: 

t1, t2 adalah panjang interval pengamatan return saham atau periode akumulasi 

dari t1 hingga (termasuk) t2 

 

2.3.5.2 Unexpected Earnings (UE) 

 Unexpected Earnings (UE) atau laba kejutan (Cho dan Jung ;1991) 

digunakan dengan pertimbangan bahwa model laba ekspektasi bisa mengisolasi 

komponen kejutan yang ada di dalam laba dengan komponen yang diantisipasi. 

ERC tergantung pada hubungan antara return saham dengan laba kejutan (laba 

yang tidak di ekspektasi). Di dalam pasar modal yang efisien, komponen yang 

diantisipasi tidak berkorelasi dengan return. Laba yang tidak diekspektasi 

menggunakan model langkah acak sehingga laba yang tidak diekspektasi 

didefinisikan sebagai: 

UEj,t = 
1,

1,,





tj

tjtj

AE

AEAE
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Dalam hal ini: 

AEj,t = laba aktual perusahaan j pada periode t 

AEj,t-1 = laba aktual perusahaan j pada periode t-1 

 

2.4 Earnings Management 

2.4.1 Pengertian Earnings Management 

 Terdapat beberapa istilah umum (common label) yang sering digunakan 

oleh praktisi dan kalangan bisnis tentang earnings management antara lain 

creative accounting practices, income smoothing, income manipulation, agresive 

accounting, financial numbers game dan masih banyak istilah lainnya yang dapat 

digunakan secara bergantian. Istilah terakhir yang banyak digunakan di kalangan 

pasar modal di Amerika (US SEC) adalah financial shenanigans, yaitu earnings 

management yang kadarnya mulai dari tingkatan sopan dan tidak berbahaya 

(benign) sampai dengan tingkatan kotor (penipuan) dan membahayakan publik 

atau lebih dikenal dengan istilah fraudulent financial statement (Howart Schilit, 

2002). 

 Earnings management merupakan kecenderungan yang umum dilakukan 

oleh pihak manajemen, seringkali juga diartikan dengan manipulasi laba, meski 

kedua istilah tersebut tidak dapat dikatakan sama. Manajemen laba dilakukan 

untuk memenuhi kepentingan manajemen dengan memanfaatkan kelemahan dari 

kebijakan akuntansi dan tidak berada dalam koridor GAAP (Generally Accepted 

Accounting Principles). Sedangkan manipulasi laba berarti melakukan 

pelanggaran terhadap GAAP untuk menghasilkan kinerja keuangan perusahaan 

sesuai dengan kepentingannya. Manajemen laba akan membuat laba tidak sesuai 

dengan realitas ekonomi yang ada, ini berarti kualitas laba yang dilaporkan 

menjadi rendah. Laba yang disajikan mungkin tidak mencerminkan realitas 

ekonomi, tetapi lebih karena keinginan manajemen untuk memperlihatkan 

sedemikian rupa/menutupi realitas yang ada. 

  

 

 



Bab II Tinjauan Pustaka 
 

Universitas Widyatama 
 

28

Menurut Belkaoui (2004;74) manajemen laba merupakan: 

“Suatu kemampuan untuk memanipulasi pilihan-pilihan yang tersedia dan 

mengambil pilihan yang tepat untuk mencapai tingkat laba yang 

diharapkan.“ 

 

 Menurut Scott (2000), pengertian earnings management adalah: 

“Earnings management is the choice by a manager of accounting policies  

so as to achieve some spesific objectives“. 

 

 Sugiri (1998) membagi definisi earnings management menjadi dua, yaitu: 

a) Definisi sempit  
 Earnings management dalam artian sempit ini didefinisikan sebagai perilaku 

manajer untuk “bermain” dengan komponen discretionary accruals dalam 
menentukan besarnya earnings. 

 
b) Definisi luas 
 Earnings management merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan atau 

mengurangi laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit dimana manajer 
bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan atau penurunan 
profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut. 

   

Scott (2000) membagi cara pemahaman atas earnings management 

menjadi dua. Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk 

memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak 

utang, dan political costs (Opportunistic Earnings Management). Kedua, dengan 

memandang earnings management dari perspektif efficient contracting (Efficient 

Earnings Management), dimana earning management memberi manajer suatu 

fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi 

kejadian-kejadian yang tak terduga untuk kepentingan pihak-pihak yang terlibat 

dalam kontrak. Dengan demikian, manajer dapat mempengaruhi nilai pasar saham 

perusahaannya melalui earning management, misalnya dengan membuat perataan 

laba (income smoothing) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu. 
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas, earnings management dapat 

dipahami sebagai suatu upaya yang dilakukan Manajer untuk me-manage 

pendapatan atau keuntungan untuk kepentingan pribadi maupun perusahaan yang 

dilandasi oleh faktor-faktor ekonomi tertentu. 

 

2.4.2 Motivasi Earnings Management 

 Earnings management sebagai suatu fenomena dipengaruhi oleh berbagai 

macam faktor yang menjadi pendorong timbulnya fenomena tersebut. Terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi earnings management dirumuskan oleh 

Watts and Zimmerman (1986) adalah: 

1. Bonus Scheme 

 Manajer mempunyai informasi laba bersih sebelum dilaporkan dalam laporan 

keuangan, sementara pihak luar tidak bisa mengetahuinya sampai mereka 

membaca laporan keuangan. Karenanya manajer akan berusaha untuk mengatur 

laba bersih tersebut sehingga dapat memaksimalkan bonus mereka berdasarkan 

compensation plans perusahaan. Healy (1985) dalam Abdullah (1999), yang 

mendasarkan risetnya pada teori akuntansi positif, yang menjelaskan dan 

memprediksi kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih manajer dengan maksud 

memaksimalkan laba periode berjalan, membuktikan bahwa keinginan untuk 

memperoleh bonus merupakan salah satu faktor pendorong manajemen 

melakukan earnings management. Dalam kontrak bonus dikenal dua istilah, yakni 

bogey (tingkat laba minimum untuk memperoleh bonus) dan cap (tingkat laba 

tertinggi). Bogey akan selalu ada dalam setiap kontrak bonus, sedangkan cap 

tidak. Jika laba berada dibawah bogey, maka tidak ada bonus yang diperoleh 

manajer. Sedangkan jika laba di atas cap, ada tidaknya bonus tergantung pada 

kontrak yang dibuat. Jika laba bersih berada di antara bogey dan cap, maka 
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jumlah bonus yang diperoleh sama dengan laba berada diatas cap. Jika laba di 

bawah bogey, maka manajer cenderung akan memperkecil laba dengan harapan 

kemungkinan akan memperoleh bonus yang lebih besar pada periode berikutnya. 

Inilah yang disebut dengan taking bath. Begitu pula bila laba bersih berada di atas 

cap, maka manajer akan cenderung memilih kebijakan dan prosedur akuntansi 

yang memperkecil laba. Jadi, hanya jika laba bersih berada di antara bogey dan 

cap manajer akan “menaikkan” laba bersih perusahaan. 

 Menurut Healy (1985) dalam Abdullah (1999) manajer dalam mengendalikan 

laba  ada dua pendekatan yang ditempuh, yakni (1) mengendalikan accruals,yang 

meliputi penghasilan (revenues) dan beban (expenses) dalam perhitungan laba 

rugi yang tidak mempengaruhi cash flows, dan (2) dengan merubah kebijakan 

akuntansi.   

2. Debt Covenant 

 Kontrak hutang jangka panjang (debt covenant) merupakan perjanjian untuk 

melindungi pemberi pinjaman (lender atau kreditur) dari tindakan-tindakan 

manajer terhadap kepentingan kreditur, seperti dividen yang berlebihan, pinjaman 

tambahan, atau membiarkan modal kerja dan kekayaan pemilik berada di bawah 

tingkat yang telah ditentukan, yang mana semuanya menurunkan keamanan (atau 

menaikkan resiko) bagi kreditur yang telah ada. 

 Kontrak ini juga didasarkan pada teori akuntansi positif, yakni hipotesis 

debt covenant, yang menyatakan bahwa semakin dekat suatu perusahaan ke 

pelanggaran perjanjian hutang, manajer akan  cenderung memilih prosedur 

akuntansi yang dapat “memindahkan” laba periode mendatang ke periode 
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berjalan. Alasannya adalah, dengan menaikkan laba bersih akan mengurangi 

kemungkinan perusahaan mengalami technical default.  

3.     Political Motivation 

 Aspek politik tak dapat dilepaskan dari perusahaan, khususnya perusahaan 

besar dan industri strategis, karena aktivitasnya melibatkan hajat hidup orang 

banyak. Perusahaan yang berkecimpung dalam bidang minyak bumi dan gas, 

telepon, listrik, dan air bersih, secara politis akan mendapat perhatian dari 

pemerintah dan masyarakat. Perusahaan seperti ini cenderung menurunkan 

labanya untuk mengurangi visibilitasnya, misalnya dengan menggunakan praktik 

dan prosedur akuntansi, khususnya selama periode kemakmuran tinggi (high 

prosperity). 

4. Taxation Motivation  

 Perpajakan merupakan salah satu alasan utama mengapa perusahaan 

mengurangi laba bersih yang dilaporkan. Sebagai contoh, untuk persediaan, 

perusahaan akan memilih metode LIFO (terakhir masuk, pertama keluar) yang 

menghasilkan laba bersih paling rendah dibanding metode lainnya (catatan: 

peraturan perpajakan di Indonesia dan beberapa negara lain tidak 

memperbolehkan penggunaan metode selain metode FIFO dan rata-rata untuk 

tujuan perpajakan). 

5. Pergantian CEO 

 Beragam motivasi timbul di sekitar waktu pergantian CEO. Sebagai contoh, 

CEO yang mendekati masa akhir penugasan atau pensiun akan melakukan strategi 

memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonusnya. Demikian juga dengan CEO 
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yang kurang berhasil memperbaiki kinerja perusahaan akan cenderung 

memaksimalkan laba untuk mencegah atau membatalkan pemecatannya. 

Karenanya, CEO kemungkinan akan melakukan take a bath untuk memperbesar 

kemungkinan memperoleh laba yang tinggi pada periode berikutnya. Motivasi ini 

juga sering dilakukan oleh CEO baru, di mana write-offs yang tinggi dapat 

diartikan sebagai kesalahan dari CEO sebelumnya. 

6. Initial Public Offering (IPO) 

 Pada hakikatnya, perusahaan yang baru pertama sekali menawarkan 

sahamnya di pasar modal belum mempunyai harga pasar sehingga menjadi 

masalah bagaimana menetapkan nilai saham yang akan ditawarkan. Oleh sebab 

itu, untuk tawar menawar, informasi keuangan yang terdapat dalam prospektus 

merupakan sumber informasi yang sangat berguna. 

Secara analitikal, informasi seperti laba bersih dapat dipakai sebagai sinyal kepada 

investor tentang “nilai” perusahaan (Hughes,1986 dalam Abdullah,1999). 

Clarkson Dontoh, Richardson, dan Sefeik (1992) dalam Abdullah (1999) 

menemukan bukti empiris adanya respon pasar yang positif terhadap earning 

forecast sebagai sinyal dari nilai perusahaan. Jadi, ini memunculkan kemungkinan 

bahwa manajer perusahaan yang going public melakukan earning management 

untuk memperoleh harga yang lebih tinggi atas sahamnya.         
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2.4.3 Pola Earnings Management 

 Scott (2000;306-307) mengatakan pola earnings management berupa: 

1. Taking a Bath 
 Terjadi pada periode tekanan operasional termasuk saat pengangkatan 

pimpinan baru. Pola manajemen ini dilakukan apabila dirasa manajemen harus 
melaporkan kerugian. Sehingga ini akan meningkatkan probabilitas 
keuntungan yang dilaporkan di masa yang akan datang. 

 
2. Income Minimization 
 Pola ini termasuk penghapusan yang cepat atas modal aset dan modal tidak 

berwujud, pembebanan periklanan serta pembelanjaan riset dan 
pengembangan. 

 
3. Income Maximization 
 Terjadi pada saat penerimaan bonus, untuk menghindari pelanggaran 

perjanjian, juga pada periode penawaran saham perdana. Pola ini dilakukan 
dengan mengakui pendapatan terlebih dahulu, menunda pengakuan beban, dan 
lain-lain. 

 
4. Income Smoothing 
 Contohnya adalah pada periode perjanjian hutang. Semakin tinggi variabilitas 

laba perusahaan, maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya pelanggaran 
perjanjian. Hal ini mendorong untuk melakukan perataan laba untuk 
meratakan rasio perjanjian. Perusahaan juga dapat meratakan laba untuk 
tujuan pelaporan eksternal. Ini dapat membawa informasi kepada pasar, 
dengan memungkinkan perusahaan untuk mengkomunikasikan pertumbuhan 
laba yang diharapkan di masa datang, dapat mengurangi cost of capital. 

Dari Paparan di atas, dapat dilihat bahwa Pola Earnings Management 

dilakukan berdasarkan kapan Earnings Management dilakukan. 

 

2.4.4 Metode Pendeteksian Earnings Management (EM) 

 Pada umumnya pendeteksian manajemen laba dilakukan dengan 

pendekatan accruals. Pendekatan ini akan menggunakan pengukuran berbasis 

accruals dalam mendeteksi ada tidaknya manipulasi. Salah satu kelebihan dari 

pendekatan ini adalah adanya potensi untuk mengungkap cara-cara untuk 

menurunkan atau menaikkan keuntungan, karena cara-cara tersebut kurang 

mendapat perhatian untuk diketahui pihak luar. DeAngelo (1986) dalam Gumanti 

(2001) menjelaskan bahwa accounting accruals mencerminkan keputusan 
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manajemen, antara lain untuk menghapuskan asset, pengakuan atas pendapatan, 

atau menganggap biaya atau modal suatu pengeluaran.  

 Pada penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan total 

accruals. Pendekatan yang dikembangkan dalam penelitian ini sejalan dengan 

model awal yang dikembangkan oleh Healy (1985) dan DeAngelo (1986) dalam 

Gumanti (2001). Mereka berpendapat bahwa total accruals terdiri dari 

discretionary dan non-discretionary accruals, dimana total accruals digunakan 

sebagai proxy dari discretionary accruals karena discretionary accruals tidak 

mudah untuk diobservasi. Discretionary accruals merupakan pengakuan akrual 

laba atau beban yang bebas tidak diatur dan merupakan pilihan kebijakan 

manajemen, sedangkan non-discretionary accruals adalah sebaliknya, pengakuan 

laba yang wajar yang tunduk pada suatu standar atau prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. Oleh karena non-discretionary accruals merupakan akrual yang 

wajar, dan apabila dilanggar maka akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan, 

maka non-discretionary accruals tiak relevan dalam obyek penelitian ini. Oleh 

karena itu bentuk discretionary accruals yang merupakan akrual yang tidak 

normal dan merupakan pilihan kebijakan manajemen dalam pemilihan metode 

akuntansi. 

 Discretionary accruals digunakan sebagai indikator adanya praktik 

manajemen laba karena manajemen laba lebih menekankan kepada keleluasaan 

atau kebijaksanaan yang tersedia dalam memilih dan menerapkan prinsip-prinsip 

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

yang berlaku secara umum yang masih dapat diperdebatkan. Pengukuran 

discretionary accruals secara matematis dinyatakan dalam persamaan sebagai 

berikut : 

DACpt = (TACpt/SALEpt) – (TACpd/SALEpd) 

 

Dimana DACpt  = discretionary accruals pada periode tes 

  TACpt  = total accruals pada periode tes 

  SALEpt = penjualan pada periode tes 

  TACpd  = total accruals pada periode dasar 
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  SALEpd = penjualan pada periode dasar 

 

 Di dalam melakukan pendeteksian adanya manipulasi laba, Sulistyanto 

dan Wibisono (2003:134) mengemukakan bahwa pada umumnya akan ditemukan 

dua jenis discretionary accruals, yaitu  accruals positif dan discretionary 

accruals negatif. Discretionary accruals positif mencerminkan manipulasi yang 

dilakukan manajer berpola income increasing, sedangkan discretionary accruals 

negatif mencerminkan manipulasi income decreasing. Indikasi bahwa telah terjadi 

earnings management ditunjukkan oleh koefisien DAC positif sebaliknya apabila 

nilai DAC cenderung negatif berarti tidak ada indikasi bahwa manajemen telah 

melakukan upaya untuk menaikkan keuntungan melalui income increasing. 

 Bentuk discretionary accruals tersebut harus disesuaikan dengan motivasi 

yang dilakukan oleh manajemen. Misalnya apabila manajemen bermaksud untuk 

memaksimalkan imbalan bonus, jika ditemukan nilai discretionary positif, berarti 

dapat dikatakan bahwa manajemen melakukan manipulasi laba dengan pola 

income increasing. Namun apabila ditemukan discretionary accruals negatif, 

maka hal tersebut menunjukkan bahwa manipulasi laba tidak terjadi. Bukan 

berarti bahwa manjemen laba dilakukan dengan pola income decreasing, karena 

bonus yang hendak dicapai oleh manajemen tergantung oleh semakin besarnya 

laba bukan sebaliknya. 

 

2.4.4.1 Discretionary Accruals 

 Menurut Friedlan (1994) yang dikutip oleh Sulistyanto & Wibisono 

(2003;133) : 

“Discretionary accruals yaitu kebijakan akuntansi yang memberikan 
keleluasaan pada manajemen untuk menentukan jumlah transaksi akrual 
secara fleksibel. Atau dengan kata lain, metode discretionary accruals 
memberi peluang kepada manajer untuk memperbaiki profit laba sesuai 
dengan keinginannya.” 
 

 Subrahmanyan (1996) yang dikutip oleh Ardiyanti (2003;408) 

menemukan bahwa akrual diskresioner (discretionary accruals) berhubungan 

dengan harga saham, laba yang akan datang dan aliran kas, dan menyimpulkan 
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bahwa manajer memilih akrual untuk meningkatkan informasi laba akuntansi. 

Disamping itu, akrual memungkinkan manajer mengkomunikasikan informasi 

pribadi mereka dan oleh karena itu meningkatkan kemampuan laba untuk 

mencerminkan nilai ekonomis perusahaan.  

 

2.5 Hubungan antara Earnings Management terhadap Kualitas Pelaporan 

Laba 

 Earnings management sering terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan 

masing-masing individu terhadap laporan keuangan, menyebabkan timbulnya 

konflik kepentingan diantara mereka. Pihak manajemen yang paling banyak 

memiliki informasi mengenai kondisi perusahaan dibanding pemegang saham 

termotivasi untuk melakukan modifikasi laba jika ternyata laba yang dihasilkan 

tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Upaya manajemen inilah 

yang disebut dengan earnings management, praktik ini seringkali dikaitkan 

dengan upaya untuk memanage pendapatan atau keuntungan untuk kepentingan-

kepentingan pribadi dan perusahaan yang dilandasi oleh faktor-faktor tertentu. 

Pihak manajemen dalam melakukan praktik earnings management biasanya 

memanfaatkan pemilihan kebijakan akuntansi dalam modifikasi laba agar 

informasi laba memberikan keuntungan pribadi pihak manajemen tersebut 

ataupun perusahaan. Pilihan kebijakan akuntansi banyak ditemukan di dalam 

penyusunan laporan keuangan, termasuk di dalam penyusunan laporan laba rugi, 

berkaitan dengan revenue recognition. 

 Sehingga semakin banyak pilihan kebijakan akuntansi yang bisa dilakukan 

oleh manajemen, mengakibatkan semakin luas kemungkinan pihak manajemen 

melakukan praktik tersebut, dan mengakibatkan semakin rendah pula kualitas 

laba. 

 Berdasarkan hasil penelitian Defond and Park (1997) dalam Lobo and 

Zhou (2001) menyatakan bahwa manajemen laba memiliki hubungan negatif 

dengan kinerja kini (current industry relative performance) dan memiliki 

hubungan positif dengan kinerja masa depan (future industry relative 

performance). Hal ini dikarenakan jika laba tahun berjalan lebih besar daripada 
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tahun sebelumnya, maka manajemen akan menyimpan labanya untuk periode 

yang akan datang melalui negative discretionary accruals. Jika laba tahun depan 

diprediksi lebih besar daripada tahun berjalan maka manajemen akan menggeser 

laba masa mendatang ke masa kini melalui positive discretionary accruals. Praktik 

manajemen laba akan mengakibatkan kualitas laba yang dilaporkan menjadi rendah. 

Earnings dapat dikatakan berkualitas tinggi apabila earnings yang dilaporkan dapat 

digunakan oleh para pengguna (users) untuk membuat keputusan yang terbaik, dan 

dapat digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi harga dan return saham 

(Bernard dan Stober, 1998).  

 

 

 


