
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

16. Latar Belakang Penelitian 

 Dalam rangka pembangunan perekonomian Indonesia, salah satu langkah 

pemerintah adalah 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 menghasilkan neraca pembayaran yang surplus guna mencapai 

kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Harapan ini bisa 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-

perusahaan guna mendapatkan tambahan modal adalah dengan menerbitkan 

sahamnya di “bursa efek” atau biasa 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 di masa 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 instrumen 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 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 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 di masa depan. 

Karena sedemikian pentingnya, saldo laba (earnings) menjadi prioritas 

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 ialah 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 lainnya 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 keuntungan untuk kepentingan pribadi maupun 

perusahaan yang dilandasi oleh faktor-faktor ekonomi tertentu.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manajemen laba merupakan tindakan yang sering dilakukan oleh 

manajemen dengan motivasi untuk mencapai kepentingan sendiri, dengan kadar 

mulai dari sopan hingga yang termasuk ke dalam katagori fraud. Tidak jarang 

pelaku praktik earnings management harus mendapatkan konsekuensi hukum 

akibat perbuatannya ini.  

Kasus earnings management sudah terjadi sebelum Perang Dunia II, 

khususnya 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 Kraguer dan Philip Musica 

alias Frank Donald Coster 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 Kraguer melakukan juga tindakan kecurangan keuangan 

melalui mekanisme pembentukan aktiva yang bodong (fictious assets), kepada 

para investor dan kreditor. Ivar Kraguer berhasil membobol dana investor hampir 

sebesar USD 500 million. Selanjutnya, tidak kalah menarik, adalah kasus yang 

menimpa McKesson & Robins yang didalangi oleh Frank Donald Coster, dengan 

melakukan penipuan pada persediaan (inventory) dan piutang dagang (receivable) 

masing-masing sebesar USD 10 juta dan USD 9 juta. Dari kasus McKesson & 

Robin kita dapat belajar perlunya independent auditor melakukan stock opname 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

terhadap fisik barang secara hati-hati (due care) terhadap inventory yang dimiliki 

perusahaan. 

Kasus-kasus earnings management (fraudulent financial statement) juga 

terjadi di tahun-tahun berikutnya, seperti: 

The Great Salad Oil Swindle – 1963 

Manajemen melakukan rekayasa pada angka inventory oil (overstated) dimana 

persediaan oil tersebut sebenarnya tidak ada (kosong) sehingga investor dan 

kreditor mengalami kerugian sebesar USD 175 juta. 

Equity Funding Corporation – 1970 

Manajemen melakukan pengakuan pendapatan secara tidak benar sebesar USD 2 

milyar dan memiliki fake assets sebesar USD 100 juta. Stanley Goldblum sebagai 

former president dan co founder dipenjara 8 tahun. 

Welbilt Electronoc Die Corporation (Wedtech) – 1980 

Manajemen perusahaan melakukan manipulasi pada pengakuan pendapatan 

(revenue recognition) dengan percentage of completion method serta melakukan 

bribes terhadap government agency. Total kerugian yang diderita adalah USD 105 

million. 

 

 

Lincoln Saving & Laon, 1989 – 1992 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manajemen melakukan fake asset dalam bentuk junk bond dan pengambilan dana 

untuk kepentingan pribadi dan keluarga pendiri yang mengakibatkan perusahaan 

bangkrut. Tuntutan yang diajukan kepada pendiri adalah sebesar USD 1,1 billion. 

Keluarga Keating mendapatkan tuntutan untuk menyelesaikan kepada 23.000 para 

deposan. Dalam keputusan pengadilan tahun 1992 Keating dipenjara untuk jangka 

waktu 10 tahun. (junk bond adalah Obligasi yang memiliki kredibilitas rendah, 

dengan peringkat BB atau lebih rendah. Obligasi ini mempunyai rasio yang sangat 

tinggi untuk tidak dilunasi). 

Adelphia 

Adanya kemungkinan tidak mengungkapkan hutang sebesar US$ 3,1 milyar. 

Computer Associates 

Adanya kemungkinan menggelembungkan pendapatan yang fiktif dan 

memberikan imbalan jasa kepada top executive secara tidak memadai. 

Dynergy 

Adanya kemungkinan menggunakan transaksi “Project Alpha”-nya untuk 

memangkas pajak dan meningkatkan cash flow secara fiktif. 

Global Crossing 

Adanya kemungkinan menjual kapasitas telkom untuk menggelembungkan 

pendapatan kas tahun 2001 secara fiktif. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qwest Communicatios 

Adanya kemungkinan menciptakan cadangan “cookie jar” yang seharusnya 

digunakan untuk menutup beban merger, dan adanya kemungkinan untuk 

mengatur keuntungan atas akuisisi dengan cara mempercepat pengeluaran-

pengeluaran pre-merger. 

Worldcom 

Kemungkinan pemakaian metode yang dipertanyakan dalam membukukan 

penjualan, pengelompokkan aktiva dan piutang yang tidak tertagih. 

Xerox 

Didenda US$ 10 juta tanpa mengakui atau menyangkal kesalahan untuk 

menggelembungkan pendapatan dan laba dari tahun 1997 sampai 2000 dengan 

mengakui pendapatan atas kontrak-kontrak yang penerimaannya di masa 

mendatang. 

Royal Dutch Shell 

Didenda oleh SEC sebesar US$ 120 juta akibat melakukan misstatement terhadap 

persediaan minyak (reserve) yang dimilikinya. 

Royal Ahold 

Melakukan pervasive earning management terhadap laporan keuangan yang 

dilaporkan kepada SEC. 

 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.  

Sebagaimana uraian dan kasus-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 negatif terhadap perusahaan. Namun sebenarnya, 

bagaimanakah reaksi pasar yang timbul pada sekitar tanggal pengumuman laba, 

akibat dari tindakan praktik manajemen laba tersebut? Apakah meningkatkan 

harga saham yang beredar di pasar, atau justru menurunkan minat investor 

terhadap nilai perusahaan? Citra Kharisma Utami (2008) mencoba meneliti 

tentang “Pengaruh Manajemen Laba terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan 

Keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara 

manajemen laba terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Perusahaan 

yang melakukan manajemen laba cenderung melakukan pengungkapan yang 

sedikit, sebaliknya apabila pengungkapannya tinggi maka manajemen laba yang 

dilakukannya semakin kecil. Atau dengan kata lain, semakin tinggi praktik 

manajemen laba, maka semakin sedikit pengungkapan yang dilaporkan. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sebaliknya, semakin rendah praktik manajemen laba, maka semakin lengkap 

pengungkapan yang dilakukan emiten. 

Atas dasar penelitian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih 

jauh mengenai pengaruh dari praktik earnings management tersebut. Apabila 

penelitian sebelumnya menilai pengaruh antara earnings management dengan 

“Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan”, pada penelitian ini penulis 

mengganti variabel dependent-nya menjadi “Reaksi Pasar”. Penelitian 

sebelumnya menerangkan bahwa, perusahaan yang melakukan praktik earnings 

management cenderung menurunkan tingkat pengungkapan pelaporan 

keuangannya, lantas bagaimana dengan reaksi pasar yang terjadi. Apakah 

perusahaan yang melakukan praktik earnings management  reaksi pasarnya akan 

menurun juga? Apakah pasar respect dengan tingkat pengungkapan laporan 

keuangan perusahaan tersebut, yang pada akhirnya mengakibatkan investor 

membatalkan kegiatan investasinya? Ataukah investor masih hanya terfokus 

terhadap saldo laba yang ditampilkan oleh perusahaan/emiten? Penulis sangat 

tertarik untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh praktik earnings management 

terhadap reaksi pasar yang terjadi, khususnya disekitar tanggal pengumuman laba 

perusahaan. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: 

“Pengaruh praktik earnings management terhadap reaksi pasar” 

(Penelitian dilakukan pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang termasuk ke 

dalam LQ45 selama tahun 2006 – 2007) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

mengidentifikasi masalah yang diteliti yaitu: 

1. Bagaimana praktik manajemen laba pada perusahaan-perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di LQ45 

2. Bagaimana tingkat abnormal return pada masing-masing perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di LQ45 

3. Bagaimana pengaruh antara praktik manajemen laba dengan reaksi pasar pada 

perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di LQ45 

 

18. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Pada dasarnya maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk menjawab identifikasi masalah yang tercantum diatas, atau lebih 

jelasnya adalah untuk meneliti bagaimanakah pengaruh antara praktik manajemen 

laba dengan reaksi pasar pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di LQ45. 

 

19. Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian hanya pada perusahaan-

perusahaan sektor manufaktur yang termasuk ke dalam LQ45 selama tahun 2006 

– 2007 guna homogenitas dan stabilitas data-data yang diteliti.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20. Kegunaan Penelitian 

Dengan melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan hasilnya dapat 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada masalah ini : 

4 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. 

5 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. 

6 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. 

7 Pihak lain 

Menjadi tambahan pengetahuan dan menjadi bahan referensi khususnya 

mengenai topik earnings management. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

21. 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 atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

praktik manajemen laba. Manajemen laba ini diukur dengan menggunakan proxy 

Discretionary Accrual (DAC). Sedangkan yang menjadi variabel dependen 

(variabel terikat)-nya adalah reaksi pasar yang diukur dengan menghitung 

abnormal return dari sekuritas tiap-tiap perusahaan sample. 

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. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Pojok Bursa – Universitas Widyatama Bandung. 

Sedangkan waktu penelitian yang diperkirakan adalah selama 3 bulan (September 

sampai dengan November 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


