
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Laporan Keuangan 

2.1.1  Pengertian Laporan Keuangan 

 Sebagai sistem informasi keuangan, akuntansi adalah proses dari tiga 

aktivitas, yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian 

ekonomis dari suatu organisasi (bisnis atau nonbisnis) kepada pengguna informasi 

yang berkepentingan.  

Berikut ini adalah beberapa definisi laporan keuangan: 

 Menurut Kieso, Weygandt, and Warfield (2006:3):  

“Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi 

keuangan utama kepada pihak-pihak di luar korporasi.” 

 

 Menurut Meigs (1993:7): 

 “the principal means of reporting general purposes financial information 

to person outside a business organization is a set accounting reports 

called financial statement.” 

 

 Menurut Belkaoui (2006:179):  

“Financial statement result from the interaction of three groups: firms, 

users, and accounting profession.” 

 Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2007:1): 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan rugi 

laba, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam 

berbagai cara 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 

skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, 

misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta 

pengungkapan pengaruh perubahan harga.” 

 

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan 

 Menurut PSAK No.1 tujuan laporan keuangan adalah menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam 

pengambilan keputusan ekonomi, serta menunjukkan pertanggungjawaban 

(stewardship) manajemen atas sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada 

mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan 

menyajikan informasi mengenai perusahaan meliputi: 

a). Aktiva 

b). Kewajiban 

c). Ekuitas 

d). Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; dan 

e). Arus kas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Informasi tersebut diatas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam 

catatan kas laporan keuangan membantu pengguna laporan dalam memprediksi 

laporan arus kas pada masa depan, khususnya dalam hal waktu dan kepastian 

diperolehnya kas dan setara kas (IAI, 2007, paragraf 5). 

 Tujuan laporan keuangan menurut APB Statement No.4, Basic Concepts 

and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Busines 

Enterprises, mengklasifikasikan tujuan laporan keuangan ke dalam tiga bentuk 

yaitu:  

1. Tujuan utama (particular objectives); menyajikan secara wajar dan sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan, hasil operasi 

dan perubahan-perubahan dalam posisi keuangan. 

2. Tujuan umum (general objectives); menyediakan informasi yang dapat 

diandalkan mengenai sumber daya dan kewajiban perusahaan, mengenai 

perubahan dalam sumber daya bersih yang dihasilkan dari aktivitas 

perusahaan yang menguntungkan, untuk menyediakan informasi keuangan 

yang dapat digunakan untuk mengestimasi laba potensial perusahaan, untuk 

menyediakan informasi lain yang dibutuhkan mengenai perubahan dalam 

sumber daya ekonomi dan kewajiban, serta untuk mengungkapkan informasi 

lain yang relevan bagi kebutuhan pengguna laporan. 

3. Tujuan kualitatif (qualitative objectives); mengkomunikasikan informasi yang 

relevan, dapat dipahami, dapat dibuktikan, netral, tepat waktu, dapat 

dibandingkan, dan lengkap. 

 Tujuan yang dinyatakan oleh APB Statement No.4 masih memiliki 

kekurangan, yaitu tidak mengidentifikasikan kebutuhan informasional dari 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pemakai. Walaupun begitu, APB Statement No.4 telah menjadi langkah penting 

menuju pengembangan struktur akuntansi keuangan yang lebih konsisten dan 

komprehensif dari informasi keuangan yang lebih berguna. 

 Namun sebagai respon terhadap kritik diatas, maka Dewan Direksi dari 

American Institute of Certified Public Accountants membentuk kelompok studi 

yang dikenal sebagai “Komite Trueblood” yang ditugaskan untuk 

mengembangkan tujuan laporan keuangan diatas. Tim tersebut melakukan 

pertemuan dan wawancara terhadap berbagai kelompok yang berkepentingan dari 

seluruh sektor pemerintahan, masyarakat bisnis, serta para profesional. Dan pada 

akhirnya kelompok studi ini menghasilkan 12 tujuan Laporan Keuangan 

(Scott,2003), yaitu: 

No.1 : Tujuan dasar dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi 

yang menjadi dasar dari keputusan-keputusan ekonomi. 

No.2 : Tujuan dari laporan keuangan terutama adalah untuk melayani para 

pengguna yang memiliki wewenang, kemampuan atau sumber yang 

terbatas untuk memperoleh informasi dan yang mengandalkan laporan 

keuangan sebagai sumber utama informasi mereka mengenai aktivitas 

perusahaan. 

No.3 : Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang 

bermanfaat kepada para investor dan kreditor dalam meramalkan, 

membandingkan, dan mengevaluasi potensi arus kas yang mereka terima 

jika dilihat dari segi jumlah, waktu, dan ketidakpastian yang terkait. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.4 : Tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi kepada para 

pengguna yang dapat digunakan untuk meramalkan, membandingkan, dan 

mengevaluasi kekuatan menghasilkan suatu perusahaan. 

No.5 : Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memasok informasi yang 

berguna dalam menilai kemampuan manajemen dalan menggunakan 

sumber daya perusahaan secara efektif guna mencapai sasaran utama 

perusahaan. 

No.6 : Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi faktual 

dan interpretatif mengenai transaksi dan peristiwa lainnya yang berguna 

dalam peramalan, pembandingan, dan pengevaluasian kekuatan 

menghasilkan perusahaan. Asumsi-asumsi dasar sehubungan dengan 

subjek masalah interpretasi, evaluasi, prediksi, atau estimasi sebaiknya 

diungkapkan. 

No.7 : Tujuannya adalah untuk memberikan laporan posisi keuangan yang 

berguna dalam peramalan, pembandingan, dan pengevaluasian kekuatan 

menghasilkan perusahaan. Laporan ini hendaknya memberikan informasi 

yang berkaitan dengan transaksi-transaksi perusahaan dan peristiwa-

peristiwa lain yang menjadi bagian dari siklus penghasilan (earnings 

cycle) yang belum selesai. Nilai saat ini hendaknya juga dilaporkan ketika 

mereka berbeda secara cukup signifikan dengan biaya historis. Aktiva dan 

kewajiban hendaknya dikelompokkan atau dipisahkan berdasarkan 

ketidakpastian relatif atas jumlah dan waktu dari realisasi atau likuidasi 

prospektif. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.8 : Tujuannya adalah untuk memberikan laporan pendapatan periodik yang 

berguna bagi peramalan, pembandingan, dan pengevaluasian kekuatan 

menghasilkan perusahaan. Hasil akhir dari siklus penghasilan yang telah 

selesai dan aktivitas perusahaan yang mengakibatkan terjadinya kemajuan 

yang diakui ke arah penyelesaian dari siklus yang belum selesai 

hendaknya dilaporkan. Perubahan dalam nilai yang dicerminkan dalam 

laporan posisi keuangan berikutnya hendaknya juga dilaporkan, namun 

secara terpisah, karena mereka berbeda jika dilihat dari segi kepastian 

realisasinya. 

No.9 : Tujuannya adalah untuk memberikan laporan aktivitas keuangan yang 

berguna bagi peramalan, pembandingan, dan pengevaluasian kekuatan 

menghasilkan perusahaan. Laporan ini terutama melaporkan aspek faktual 

dari transaksi yang dijalankan perusahaan yang memiliki atau diharapkan 

memiliki konsekuensi kas yang signifikan. Laporan ini hendaknya 

melaporkan data yang membutuhkan pertimbangan minimal dan 

interpretasi dari pembuat laporan. 

No.10 : Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang 

berguna bagi proses peramalan. Peramalan keuangan hendaknya diberikan 

ketika mereka akan meningkatkan keandalan dari prediksi-prediksi 

pengguna. 

No.11 : Tujuan dari laporan keuangan bagi organisasi pemerintahan dan nirlaba 

adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi evaluasi efektivitas 

dari manajemen sumber daya dalam mencapai sasaran organisasi yang 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

secara umum bersifat nonmoneter. Pengukuran-pengukuran kinerja 

hendaknya dinyatakan sesuai dengan sasaran organisasi nirlaba. 

No.12 : Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk melaporkan aktivitas-aktivitas 

perusahaan yang memengaruhi masyarakat yang dapat ditentukan dan 

diuraikan atau diukur dan menjadi suatu hal yang penting bagi perusahaan 

dalam lingkungan sosialnya. 

 

 Meskipun kedua belas tujuan dalam laporan kelompok studi dimaksudkan 

memiliki kesetaraan, tapi dibuat agar terdapat kecenderungan untuk 

membedakannya menurut struktur hierarki yang nyata dari tujuan-tujuan tersebut. 

Enam tingkat tujuan “Trueblood Report” adalah 

1. Tujuan dasar. 

2. Empat tujuan (No.2, 3, 11, 12) yang menentukan pengguna dan penggunaan 

informasi akuntansi yang bermacam-macam. 

3. Dua tujuan (No.4, 5) menentukan daya pendapatan dan kemampuan 

manajemen (akuntabilitas) sebagai informasi yang dibutuhkan. 

4. Satu tujuan (No.6) yang menentukan sifat info yang dibutuhkan adalah 

berdasarkan fakta-fakta dan dapat ditafsirkan. 

5. Empat tujuan (No.7, 8, 9, 10) yang menggambarkan laporan keuangan yang 

dibutuhkan untuk memenuhi tujuan No.6. 

6. Sejumlah rekomendasi spesifik untuk laporan keuangan dibuat untuk 

memenuhi setiap tujuan yang disebutkan sebelumnya. 

 Dalam SFAC (Statement of Financial Accounting Concept) 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 

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. 

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2002,6), tujuan dari pelaporan 

keuangan (objectives of financial reporting) oleh perusahaan bisnis ialah bahwa 

pelaporan keuangan harus menyediakan informasi:  

(a) yang berguna bagi investor serta kreditor saat ini atau potensial dan para 

pemakai lainnya untuk membuat keputusan investasi, kredit, dan keputusan 

serupa secara rasional. Informasi yang disajikan kepada mereka yang memiliki 

pemahaman yang memadai tentang aktivitas-aktivitas ekonomi dan bisnis serta 

ingin mempelajari informasi tersebut secara seksama harus komprehensif. 

(b) untuk membantu investor serta kreditor-kreditor saat ini atau potensial dan 

para pemakai lainnya dalam menilai jumlah, penetapan waktu, dan 

ketidakpastian penerimaan kas prospektif dari dividen atau bunga dan hasil 

dari penjualan, penebusan, atau jatuh tempo sekuritas atau pinjaman. Karena arus 

kas investor dan kreditor berhubungan dengan arus kas perusahaan, maka 

pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang dapat membantu investor, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kreditor, serta pemakai lainnya menilai jumlah, penetapan waktu, dan 

ketidakpastian arus kas masuk bersih prospektif pada perusahaan terkait. 

(c) tentang sumber daya ekonomi dari sebuah perusahaan, klaim terhadap 

sumber daya tersebut (kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumber daya ke 

entitas lainnya dan ekuitas pemilik), dan pengaruh dari transaksi, kejadian, serta 

situasi yang mengubah sumber daya perusahaan dan klaim pihak lain terhadap 

sumber daya tersebut. (Kieso, Weygandt, and Warfield, 2006:6) 

 

2.1.3 Komponen-Komponen Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut 

ini: 

a. Neraca.  

 Menyediakan informasi mengenai nlai dan jenis investasi perusahaan, 

kewajiban perusahaan kepada kreditor dan ekuitas pemilik. Neraca dapat 

dipergunakan sebagai dasar untuk menghitung tingkat hasil pengembalian, 

mengevaluasi struktur modal perusahaan, dan memperhitungkan likuiditas dan 

fleksibilitas keuangan perusahaan. 

b. Laporan laba-rugi.  

 Menyediakan informasi bagi pemakai untuk menilai kinerja perusahaan 

pada periode yang bersangkutan. Pertama, dapat digunakan untuk mengevaluasi 

prestasi perusahaan di masa lalu. Kedua, laporan laba rugi dapat dipergunakan 

untuk menghadapi resiko yang dihadapi perusahaan. 

c. Laporan perubahan ekuitas.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Menyajikan informasi yang dapat membantu dan memperhitungkan 

prestasi secara keseluruhan dengan menyediakan informasi tambahan mengenai 

naik atau turunnya aktiva bersih dalam periode yang bersangkutan. 

d. Laporan arus kas.  

 Menyajikan informasi berupa sumber dan penggunaan kas dalam periode 

yang bersangkutan dan informasi mengenai operasi, investasi, dan aktivitas 

pendanaan perusahaan. 

e. Catatan atas laporan keuangan.  

 Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 

perusahaan. Penulisan catatan ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan dan 

penjelasan terhadap komponen-komponen tertentu dalam laporan keuangan. 

Informasi yang disajikan berhubungan dengan komponen laporan keuangan 

tertentu yang dapat dijelaskan secara kualitatif dan terkadang ditambah dengan 

data kuantitatif yang dapat membantu untuk memberikan penjelasan yang lebih 

luas atas laporan keuangan. 

 

2.1.4 Pemakai Laporan Keuangan 

 Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2007), Kerangka Penyusunan dan 

Penyajian Laporan Keuangan, pemakai laporan keuangan adalah : 

a. Investor. 

 Penanam modal 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 terutang 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. Mereka membutuhkan informasi untuk mengatur 

aktivitas perusahaan, menetapkan 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. 

 

 

2.2 Laba 

2.2.1 Pengertian Laba 

 Secara makna 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 aliran kas perusahaan (Hendriksen 

dab Van Breda, 2001:311). 

 

2.2.2 Tujuan dan Manfaat Laba 

 Menurut PSAK No.1 informasi laba diperlukan untuk menilai perubahan 

potensi sumber daya ekonomis yang mungkin dapat dikendalikan di masa depan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(IAI,2007:4). Bagi pemilik saham dan atau investor, laba berarti peningkatan nilai 

ekonomis (wealth) yang akan diterima, melalui pembagian dividen. Laba juga 

digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan selama 

periode tertentu yang pada umumnya menjadi perhatian pihak-pihak tertentu 

terutama dalam menaksir kinerja atas pertanggungjawaban manajemen dalam 

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, serta dapat 

dipergunakan untuk memperkirakan prospeknya di masa depan. 

 

 

 

 

 

2.2.3 Jenis-jenis Laba 

 PSAK No.1 menyatakan, secara implisit, bahwa laporan laba rugi harus 

memuat informasi laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Laba kotor (gross 

profit) adalah selisih dari pendapatan perusahaan dikurangi dengan cost barang 

terjual. Cost barang terjual adalah semua biaya yang dikorbankan untuk proses 

pemanufakturan, mulai dari tahap ketika bahan baku masuk ke pabrik, diolah, dan 

hingga dijual. Semua biaya-biaya langsung yang berhubungan dengan penciptaan 

produk tersebut dikelompokkan sebagai cost barang terjual. Bagi perusahaan 

dagang, cost barang terjual ini akan terdiri dari biaya-biaya: harga beli barang dan 

biaya lain yang dikeluarkan untuk menjadikan barang tersebut siap dijual. 

Angka laba operasi adalah selisih laba kotor dengan biaya-biaya operasi. 

Biaya-biaya operasi adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

operasi perusahaan. Per definisi, biaya-biaya ini adalah biaya-biaya yang sering 

terjadi di dalam perusahaan dan bersifat operatif. Selain itu, biaya-biaya ini 

diasumsikan memiliki hubungan dengan penciptaan pendapatan. Di antara biaya-

biaya operasi tersebut adalah: biaya gaji karyawan administrasi, biaya perjalanan 

dinas, biaya iklan dan promosi, dan lain-lain. 

Angka laba ketiga adalah laba bersih (net income). Laba bersih berarti 

adalah angka yang menunjukkan selisih antara seluruh pendapatan yang operatif 

maupun tidak dan seluruh biaya-operatif maupun tidak. Dengan demikian, 

sesungguhnya laba bersih ini adalah laba yang menunjukkan bagian laba yang 

akan ditahan di dalam perusahaan dan yang akan dibagikan sebagai dividen. 

2.3 Manajemen Laba (Earnings Management) 

2.3.1 Pengertian Earnings Management 

 Pada dasarnya earnings management  memiliki beberapa definisi atau 

pengertian tersendiri, antara lain: 

• Menurut Scott (2003:369): Earnings management is the choice by a 

manager of accounting policies so as to achieve some spesific objectives. 

Karena manajemen dapat memilih kebijakan akuntansi dari berbagai 

pilihan kebijakan maka wajar jika manajemen akan memilih kebijakan 

akuntansi untuk memaksimalkan utility-nya dan/atau untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan (value of the firm). 

• Menurut Ahmed Riahi dan Belkaoui (2006:74): 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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Scott (2003:368): “Given that managers can choose accounting policies 

from a set (for example, GAAP), it is natural to expect that they will choose 

policies so as to maximize their own utility and/or the market value of the firm”. 

Dari definisi tersebut earnings management merupakan pemilihan kebijakan 

akuntansi oleh manajer dari standar akuntansi yang ada dan secara ilmiah dapat 

memaksimumkan utilitas mereka dan atau nilai pasar perusahaan. Scott (2003) 

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 (Oppurtunistic Earnings Management). Kedua, dengan memandang 

earnings management dari perspektif efficient contracting (Efficient Earnings 

Management), dimana earnings management memberi manajer suatu fleksibilitas 

untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-

kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam 

kontrak. Dengan demikian, manajer dapat mempengaruhi nilai pasar saham 

perusahaannya melalui earnings management, misalnya dengan membuat 

perataan laba (income smoothing) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu. 

 

2.3.2 Motivasi Earnings Management  

 Earnings management sebagai suatu fenomena dipengaruhi oleh berbagai 

macam faktor yang menjadi pendorong timbulnya fenomena tersebut. Menurut 

Ludovicus Sensi (2008:53) dalam artikel yang dibuatnya, pada majalah “Akuntan 

Indonesia” edisi bulan Mei, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

earnings management, antara lain: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. The Bonus Plan Hypotesis 

 Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer 

perusahaan akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menggeser laba dari 

masa depan ke masa kini sehingga dapat menaikkan laba saat ini. Hal ini 

dikarenakan manajer lebih menyukai pemberian upah yang lebih tinggi untuk 

masa kini. Dalam ‘kontrak bonus’ dikenal dua istilah yaitu bogey (tingkat laba 

terendah untuk mendapatkan bonus) dan cap (tingkat laba tertinggi). Jika laba 

berada di bawah bogey, tidak ada bonus yang diperoleh manajer, sedangkan jika 

laba berad diatas cap, manajer tidak akan mendapat bonus tambahan. Jika laba 

bersih berada di bawah bogey, manajer cenderung memperkecil laba dengan 

harapan memperoleh bonus lebih besar pada periode berikutnya, demikian pula 

jika laba berada diatas cap. Jadi hanya jika laba bersih berada diantara bogey dan 

cap, manajer akan berusaha menaikan laba bersih perusahaan. 

b. The Debt to Equity Hypothesis (Debt Covenant Hypothesis) 

 Pada perusahaan yang mempunyai rasio debt to equity tinggi, manajer 

perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan 

pendapatan atau laba. Perusahaan dengan rasio debt to equity yang tinggi akan 

mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditor 

bahkan perusahaan terancam melanggar perjanjian utang (Scott,2003:379). 

c. The Political Cost Hypothesis (Size Hypothesis) 

 Pada perusahaan besar yang memiliki biaya politik tinggi, manajer akan 

lebih memilih metode akuntansi yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari 

periode sekarang ke periode masa mendatang sehingga dapat memperkecil laba 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yang dilaporkan. Biaya politik muncul dikarenakan profitabilitas perusahaan yang 

tinggi dapat menarik perhatian media dan konsumen. 

 Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-

mata termotivasi oleh kepentingan diri sendiri sehingga menimbulkan konflik 

kepentingan antara principal dan agent. Pemegang saham sebagai pihak principal 

mengadakan kontrak untuk memaksimumkan kesejahteraan dirinya dengan 

profitabilitas yang selalu meningkat. Manajer sebagai agent termotivasi untuk 

memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya antara lain 

dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Masalah 

keagenan muncul karena adanya perilaku oportunistik dari agent, yaitu perilaku 

manajemen untuk memaksimumkan kesejahteraannya sendiri yang berlawanan 

dengan kepentingan principal. Manajer memiliki dorongan untuk memilih dan 

menerapkan metode akuntansi yang dapat memperlihatkan kinerjanya yang baik 

untuk tujuan mendapatkan bonus dari principal. 

d. Perpajakan (Taxation) 

 Aspek perpajakan meruakan motivasi yang paling jelas untuk melakukan 

earnings management. Manajemen berupaya mengatur laba untuk memperoleh 

tax saving. Meskipun demikian otoritas pajak cenderung untuk menerapkan aturan 

akuntansi mereka dalam perhitungan pendapatan kena pajak sehingga mengurangi 

ruang bagi perusahaan untuk melakukan earnings management (Scott,2003:379). 

e. Pergantian Management (CEO) 

 Motivasi earnings management juga terjadi pada saat perhentian atau 

penggantian CEO. Para CEO yang akan berhenti bekerja (pension) memiliki 

insentif untuk meningkatkan laba yang dilaporkan guna memaksimalkan bonus 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

terakhirnya. Sedang bagi CEO yang memiliki kinerja buruk berusaha melakukan 

earnings management dengan meningkatkan laba agar mencegah atau menunda 

untuk diberhentikan. Alternatif lainnya adalah dengan melakukan pembebanan 

yang besar (taking a bath) untuk meningkatkan kemungkinan laba di masa 

mendatang pada saat CEO tersebut menjabat. Motivasi ini juga berlaku untuk 

CEO baru, khususnya bila write-off dalam jumlah yang besar dapat dilakukan 

dengan menyalahkan CEO sebelumnya (Scott,2003:380). 

f. Initial Public Offering (IPO) 

 penggunaan secara luas informasi akuntansi oleh investor dan analisis 

keuangan untuk membantu menilai saham dapat menciptakan insentif bagi 

manajemen untuk memanipulasi laba dalam usaha mempengaruhi harga saham 

(Scott,2003:382). 

g. Regulatory motivations 

 Beberapa industri yang terikat dengan peraturan pengawasan yang ketat 

seperti bank dan asuransi seperti pemenuhan Capital Adequacy Ratio (CAR) dan 

Solvency Margin Ratio (RBC) dapat menciptakan insentif bagi manajemen untuk 

melakukan earnings management demi kepentingan pihak regulator. Penelitian 

dari Beaver dan Engel; Ahmaed, Takeda dan Shawn serta Betty dan petroni 

ditemukan adanya indikasi bahwa manajemen bak melakukan praktek earnings 

management dalam rangka pemenuhan terhadap peraturan (regulator) dan 

investor. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut, terbukti bahwa 

manajemen melakukan earnings management karena adanya motivasi yang lebih 

bersifat opportunistic dibandingkan dengan alasan efficiency. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.3.3 Pola Earnings Management 

 Ludovicus Sensi (2008:55) dalam artikel yang dibuatnya, pada majalah 

“Akuntan Indonesia” edisi bulan Mei juga menerangkan tentang “Pola dan Teknik 

earnings management“ dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain: 

1. Taking a bath atau Big Bath 

 Pola ini terjadi pada saat perusahaan melakukan reorganisasi, termasuk 

penggantian CEO. Apabila perusahaan harus melaporkan kerugian, maka 

manajemen akan melaporkan nilai kerugian yang lebih besar dari kenyataannya. 

Hal ini ditujukan untuk meningkatkan laba dimasa datang (Scott,2003:383). 

2. Income Minimization 

 Pola ini termasuk penghapusan yang cepat atas modal aset dan modal 

tidak berwujud, pembebanan periklanan serta pembelanjaan riset dan 

pengembangan. Polamini hampir sama dengan taking a bath namun tidak 

dilaksanakan secara ekstrim dan dilakukan dengan cara memilih kebijakan 

akuntansi yang mempunyai dampak mengurangi laba (Scott,2003:383). 

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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Semakin tinggi variabilitas laba, maka semakin tinggi kemungkinan 

terjadinya pelanggaran perjanjian, akibatnya akan mendorong manajemen 

melakukan perataan laba untuk meratakan rasio perjanjian. Jika manager risk 

averse, mereka meratakan laba perusahaan (Healy,1985 dan Scott,2003) 

5. Cadangan “Cookie jar” 

 Manajemen secara bebas membentuk cadangan di masa “borning” yang 

kemudian digunakan untuk meratakan laba di masa “sulit”. Dimana cadangan 

tersebut justru cenderung diperbesar sehingga dapat digunakan pada saat 

perusahaan mengalami kerugian ataupun penurunan laba agar perusahaan tidak 

terlihat jelek. 

6. Abuse Of Materiality 

 Penyesuaian tanpa didukung dengan dokumen lengkap sering diabaikan 

oleh auditor karena jumlahnya tidak material. Walaupun jumlahnya tidak 

material, namun penyesuaian perusahaan misalnya meningkatkan laba perusahaan 

ataupun sebaliknya menurunkan laba perusahaan. 

7. Revenue Recognation 

 Perusahaan mengakui pendapatan secara premature. Penjualan periode 

dimasa datang diakui sebagai penjualan pada periode berjalan dan/atau menggeser 

biaya penjualan periode mendatang untuk menghasilkan laba yang dilaporkan 

pada tahun berjalan yang lebih tinggi dan melakukan hal sebaliknya, jika ingin 

menurunkan laba yang akan dilaporkan. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3.4 Cara-Cara Melakukan Earnings Management 

 Menurut Ayres (1994), terdapat tiga praktik yang dapat dilakukan manajer 

dalam earnings management. Praktik pertama biasanya dikaitkan dengan segala 

aktivitas yang dapat mempengaruhi aliran kas dan juga keuntungan yang secara 

pribadi merupakan wewenang dari para manajer (manajer’s discretion). Contoh 

untuk hal ini antara lain adalah dengan mempercepat atau menunda pengakuan 

pendapatan, mengangap sebagai ongkos (beban biaya) atau menganggap sebagai 

suatu biaya (amortize or capitalize of an investment) (misalnya biaya perawatan 

aktiva tidak lancar), dan perkiraan-perkiraan akuntansi lainnya, seperti misalnya 

beban piutang ragu-ragu, dan perubahan-perubahan metode akuntansi. 

 Praktik kedua berkaitan dengan keputusan manajer untuk menerapkan 

suatu kebijaksanaan akuntansi yang wajib diterapkan oleh perusahaan, yaitu 

antara menerapkannya lebih awal dari waktu yang ditetapkan atau menundanya 

sampai saat berlakunya kebijaksanaan tersebut. Di banyak negara, biasanya untuk 

suatu kebijaksanaan akuntansi baru yang wajib (mandatory accounting policiy), 

badan akuntansi yang ada (governing accounting bodies), memberikan 

kesempatan kepada perusahan untuk menerapkannya lebih awal dari waktu 

berlakunya. Para manajer tentu saja akan memilih menerapkan suatu 

kebijaksanaan akuntansi yang baru bila dengan penerapan tersebut akan 

mempengaruhi baik aliran kas maupun keuntungan perusahaan. 

 Praktik ketiga, yaitu perubahan metode akuntansi secara sukarela 

(voluntary accounting changes), biasanya berkaitan dengan upaya manajer untuk 

mengganti atau merubah suatu metode akuntansi tertentu diantara sekian banyak 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metode yang dapat dipilih yang tersedia dan diakui oleh badan akuntansi yang ada 

(generally accepted accounting principles). Bukti empiris menunjukkan bahwa 

perusahaan-perusahaan besar cenderung memilih metode akuntansi yang 

menurunkan keuntungan (biasanya berbasis pada political cost hypothesis), 

perusahaan-perusahaan yang sedang menghadapi kesulitan hutang cenderung 

untuk memilih metode akuntansi yang meningkatkan keuntungan (biasanya 

berbasis pada debt equity hypothesis) dan manajer yang bekerja di perusahaan 

yang menerapkan aturan bonus akan memilih metode akuntansi yang 

meningkatkan keuntungan (biasanya berbasis pada bonus-plan hypothesis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tabel 2.1 

Teknik Manajemen Laba 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

 

 

Sumber: Mulford dan Commiskey (2002)       

Item-item yang terdaftar di tabel 2.1 tersebut sebagian besar di bawah 

wewenang  atau  kebijaksaan (discretionary ) manajer. Item 1 sampai 3, yang 

berkaitan dengan perubahan yang berhubungan dengan depresiasi. Aktivitas di 

area ini merupakan respon terhadap perubahan ekspektasi dilihat dari pola 

produktivitas pokok, durabilitas, dan kondisi pasar asset yang digunakan. Karena 

 

1. Mengubah metode depresiasi. 

2. Mengubah umur ekonomis yang digunakan untuk tujuan depresiasi. 

3. Mengubah perkiraan sisa umur manfaat yang digunakan untuk tujuan depresiasi. 

4. Menetukan penyisihan piutang/pitang pinjaman yang tidak tertagih. 

5. Menentukan penyisihan obligasi garansi. 

6. Memutuskan penilaian penyisihan untuk pajak tangguhan. 

7. Menentukan keberadaan asset yang rusak dan kerugian akrual lain yang penting. 

8. Memperkirakan tingkat penyelesaian dari kontrak persentase penyelesaian. 

9. Memperkirakan kemungkinan realisasi dari klaim kontrak. 

10. Memperkirakan pencatatan atas investasi tertentu. 

11. Memperkirakan jumlah akrual restrukturisasi. 

12. Menentukan kebutuhan dan jumlah persediaan yang dicatat. 

13. Memperkirakan akrual kewajiban lingkungan. 

14. Membuat atau mengubah asumsi aktuaria pension. 

15. Menentukan porsi harga dari  transaksi pembelian untuk dibebankan pada riset dan 
pengembangan acquired in process. 

16. Menentukan atau mengubah periode amortisasi untuk harta tak berwujud. 

17. Memutuskan pada tingkat mana berbagai macam biaya, seperti pengembangan 
tanah, periklanan direct-response, dan pengembangan software harus dikapitalisasi. 

18. Memutuskan klasifikasi bedge yang tepat dari derivative keuangan. 

19. Menetukan apakah suatu investasi memberikan pengaruh yang signifikan atas 
perusahaan investee. 

20. Memutuskan apakah penurunan pada nilai pasar dari investasi bersifat permanen. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

itu sangat sulit untuk menentukan bahwa perilaku yang diamati pada area ini 

menyajikan manajemen laba secara sengaja. Item-item lain  merupakan aktivitas 

akuntansi rutin yang merupakan bagian penting dalam implementasi GAAP. Ini 

termasuk item 4 hingga 20, setiap aktivitas ini memiliki satu kesamaan, yaitu 

perlunya penggunaan berbagai tingkat estimasi dan pertimbangan. Dilihat dari 

item-item yang disajikan pada tabel 2.1 diatas, kebanyakan merupakan hasil 

percepatan pengakuan pendapatan dan penundaan pengakuan beban. 

 

2.3.5 Metode Pendeteksian Praktik Earnings Management 

  Pada penelitian ini, manajemen laba diukur dengan menggunakan proxy 

discretionary accruals (DAC). Penggunaan discretionary accruals dengan proxy 

manajemen laba, karena discretionary accruals merupakan komponen penting 

dari penelitian manajemen laba, selain itu pengukuran discretionary accrual saat 

ini telah dipakai secara luas untuk menguji earnings management hypothesis. 

Berdasarkan perspektif manajerial, accruals dapat menunjukkan instrumen-

instrumen yang mendukung adanya manajemen laba (earnings management). 

Pengukuran berdasarkan accrual juga secara teoritis lebih menarik karena accrual 

merupakan kumpulan sejumlah dampak bersih atas kebijakan akuntansi yang 

mencakup portfolio penentu pendapatan (income). 

Metode yang digunakan untuk pendeteksian manajemen laba mengikuti 

model yang dikembangkan oleh Jones (1991) yang dikenal sebagai The Modified 

Jones Models ini merupakan modifikasi dari The Jones Model. Model ini 

merupakan pendeteksi manajemen laba yang lebih kuat dibandingkan dengan 

model pendeteksi manajemen laba yang lainnya. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jones (1991)  mengembangkan model untuk memisahkan discretionary 

accruals dari non-discretionary accrual. Model ini dibangun atas kelemahan 

pengukuran discretionary accruals terhadap pendapatan. Dalam model ini non-

discretionary accruals adalah estimasi pada periode kejadian (event period), yaitu 

selama earning management terjadi. Model berikut ini adalah langkah-langkah 

yang digunakan oleh Jones (1991) dalam perhitungan dicretionary accruals. 

 

1. Menghitung Total Accrual (TA), dengan menggunakan rumus : 

TAC/TAt-1 =  α1(1/TAt-1) + α2(∆Salest/TAt-1) + α3(PPEt/TAt-1) 

Keterangan: 

TAC  :  Total accruals perusahaan pada periode t. 

TAt-1  :   Total Asset periode t-1. 

∆Salest :  perubahan dalam penjualan bersih perusahaan pada 

periode t. 

PPEt  :    Property, plant, and equipment perusahaan pada perode t. 

 

2. Menghitung Non Disctionary Accruals (NDATAC), dengan 

menggunakan rumus : 

NDATAC = α1(1/TAt-1) + α2(∆Salest - ∆RECt)/TAt-1 + α3(PPEt/TAt-1) 

Keterangan : 

TAC  :  Total accruals perusahaan pada periode t. 

TAt-1  :  Total Asset periode t-1. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆Salest :   perubahan dalam penjualan bersih pada periode t. 

∆RECt  :   perubahan piutang bersih pada periode t. 

PPEt  :   Property, plant, and equipment perusahaan pada perode 

t. 

α1, α2, α3 :   parameter tertentu pada periode t. 

3. Mengukur Discretionary Accrual (DA), dengan mengurangkan Total 

Accrual dengan Non Discretionary Accrual, yaitu: 

DTACt = TACt/TAt-1 – NDTACt 

Keterangan: 

DTACt : Discretionary Accrual perusahaan pada periode t. 

TACt/TAt-1 : Total Accrual perusahaan pada periode t. 

 NDTACt : Non Discretionary Accrual perusahaan pada periode t. 

 

Apabila DACt positif, manajemen laba dilakukan dengan menaikan 

laba; bila DACt negatif, manajemen laba dilakukan dengan menurunkan 

laba, bila DACt nol, maka tidak terdapat indikasi manajemen laba. 

 

 

 

 

2.Discretionary Accruals 

Discretionary accruals digunakan sebagai indikator adanya praktik 

manajemen laba,  karena manajeman laba lebih menekankan kepada keleluasaan 

atau kebijakan (discretion) yang tersedia dalam memilih dan menetapkan prinsip-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

praktik yang berlaku secara umum yang masih dapat diperdebatkan. Dengan kata 

lain, discretionary accruals merupakan accruals dimana manajemen memiliki 

fleksibilitas dalam mengkontrol jumlahnya karena discretionary accruals ada di 

bawah kebijaksanaan (discretion) manajemen 

 

2.4 Pasar Modal 

2.4.1 Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal adalah salah satu jenis pasar, di mana para investor bertemu 

untuk menjual atau membeli surat-surat berharga. Untuk setiap pembeli yang 

berhasil selalu ada penjual yang berhasil. Jika jumlah pembeli banyak maka harga 

akan makin tinggi, hal ini berlaku sebaliknya. Pasar modal memegang peranan 

yang penting bagi negara, hal ini dikarenakan pasar modal menjadi sumber dana 

alternatif bagi perusahaan. Dalam UU No.8 th.1995, pasar modal adalah kegiatan 

yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan 

publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi 

yang berkaitan dengan efek. Sementara itu dalam Kepres No.60 tahun 1988, pasar 

modal adalah bursa yang merupakan sarana untuk mempertemukan penawaran 

dan permintaan dalam jangka panjang yang berbentuk efek. Sedangkan Suad 

Husnan (1996:1) menyatakan bahwa pasar modal adalah pasar untuk berbagai 

instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam 

bentuk hutang ataupun modal sendiri baik yang diterbitkan oleh pemerintah, 

public authorities maupun perusahaan swasta.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anoraga & Pakarti (2006:12) membagi manfaat pasar modal ke dalam 

beberapa bagian, antara lain: 

1. Manfaat pasar modal bagi emiten: 

a. Jumlah dana yang dapat dihimpun bisa berjumlah besar; 

b. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai; 

c. Tidak ada “covenant” sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam 

pengelolaan dana/perusahaan; 

d. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan; 

e. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi kecil; 

f. Cash flow hasil penjualan saham biasanya lebih besar dari harga nominal 

perusahaan; 

g. Emisi saham cocok untuk membiayai perusahaan yang berisiko tinggi; 

h. Tidak ada bebas financial yang tetap; 

i. Jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas; 

j. Tidak dikaitkan degan kekayaan penjamin tertentu; 

k. Profesionalisme dalam manajemen meningkat. 

 

2. Manfaat pasar modal bagi investor: 

a. Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. 

b. Memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki/memegang saham dan 

bunga tetap atau bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. 

c. Mempunyai hak suara dalam RUPS bagi pemegang saham, mempunyai 

hak suara dalam RUPO bila diadakan bagi pemegang obligasi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi. Sehingga dapat 

meningkatkan keuntungan atau mengurangi resiko. 

e. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang 

mengurangi risiko. 

3. Manfaat pasar modal bagi lembaga penunjang: 

a. Menuju kearah profesional di dalam memberikan pelayanannya sesuai 

dengan bidang tugas masing-masing; 

b. Sebagai pembentuk harga dalam bursa parallel; 

c. Semakin memberi variasi pada jenis lembaga penunjang; 

d. Likuiditas efek semakin tinggi. 

4. Manfaat pasar modal bagi pemerintah: 

a. Mendorong laju pembangunan; 

b. Mendorong kegiatan investasi; 

c. Penciptaan lapangan kerja; 

d. Memperkecil Debt Service Ratio (DSR); 

e. Mengurangi beban anggaran bagi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat diambil suatu simpulan bahwa 

fungsi pasar modal meliputi: 

a. Bagi pemerintah (sektor pembangunan), pasar modal merupakan wahana untuk 

memobilisasi dana masyarakat (dalam negeri dan luar negeri). 

b. Bagi dunia usaha, pasar modal merupakan alternatif untuk memperoleh dana 

segar, yaitu dengan go pulic. Alternatif ini dapat dimanfaatkan untuk 

memperbaiki struktur modal perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan. 

c. Bagi investor, pasar modal merupakan suatu alat penyaluran dana (investasi). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.4.2 Pihak-Pihak Yang Terkait Dengan Pasar Modal 

  Emiten adalah pihak-pihak yang menerbitkan saham yang akan 

diperdagangkan di pasar modal. Dengan menerbitkan saham, maka perusahaan 

berharap akan memperoleh dana yang berasal dari masyarakat dengan biaya yang 

lebih murah daripada harus meminjam melalui dana perbankan. Pada pasar modal, 

seperti yang dikutip dalam Suad Husnan (1996:9-11), pihak-pihak lainnya yang 

terkait dalam pasar modal adalah: 

4 Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang berubah menjadi BAPEPAM-LK). 

  Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK 

606/KMK.01./2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, organisasi unit eselon I 

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan unit eselon I Direktorat Jenderal 

Lembaga Keuangan (DJLK) digabungkan menjadi satu organisasi unit eselon I, 

yaitu menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam 

dan Lembaga Keuangan). 

  Bapepam dan Lembaga Keuangan mempunyai tugas membina, mengatur, 

dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, 

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5 Bursa Efek 

 Bursa efek merupakan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan 

perdagangan sekuritas. Di bursa itulah bertemu pembeli dan penjual sekuritas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Akuntan Publik 

 Peran akuntan publik yang pertama adalah memeriksa laporan keuangan dan 

memberikan pendapat terhadap laporan keuangan. Di pasar modal dituntut 

pendapat wajar tanpa syarat (sekarang menjadi wajar tanpa pengecualian) 

terhadap laporan keuangan dari perusahaan yang akan menerbitkan atau yang 

telah terdaftar di bursa, pendapat wajar tanpa syarat (wajar tanpa pengecualian) 

berarti laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi 

Indonesia (PAI) tanpa suatu catatan atau kekurangan. 

7 Underwriter 

 Perusahaan yang akan menerbitkan sekuritas di bursa tentu ingin agar 

sekuritas yang dijualnya laku semua, sehingga dana yang diperlukan bisa 

diperoleh. Untuk menjamin agar penerbitan (emisi) sekuritas yang pertama kali 

tersebut terjual semua, emiten akan meminta underwriter untuk menjamin 

penjualan tersebut, kalau underwriter memberikan jaminan full commitment maka 

semua sekuritas dijamin akan terjual semua. Kalau tidak terjual, underwriter 

itulah yang akan membeli sisanya. Karena underwriter menanggung resiko harus 

membeli sekuritas yang tidak terjual, mereka cenderung berupaya untuk 

bernegosiasi dengan calon emiten supaya sekuritas yang ditawarkan tidak terlalu 

mahal harganya. Disamping itu merka juga memperoleh imbalan (dalam bentuk 

fee) dari emiten. 

8 Wali Amanat (Trustee) 

 Jasa Wali Amanat diperlukan untuk penerbitan obligasi. Wali amanat 

mewakili kepentingan pembeli obligasi. Pemikirannya adalah karena pembeli 

obligasi pada dasarnya adalah kreditor dan kredit yang diberikan tidak dijamin 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dengan agunan apapun. Untuk meminimumkan agar kredit tersebut tidak macet 

(macet berarti bahwa obligasi yang dibeli tidak dilunasi oleh perusahaan yang 

menetbitkan), maka ada pihak yang mewakili para pembeli obligasi dalam 

melakukan semacam penilaian terhadap perusahaan yang akan menerbitkan 

obligasi. Wali amanat inilah yang melakukan penilaian terhadap “keamanan” 

obligasi yang dibeli oleh para pemodal. 

9 Notaris 

 Jasa notaris diperlukan untuk membuat berita acara Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan-keputusan RUPS. 

Bagaimanapun juga keputusan untuk menjual sekuritas ke pasar modal (go public) 

merupakan peristiwa yang penting dan karenanya perlu memperoleh persetujuan 

dari para pemegang saham. Disamping itu notaris juga perlu meneliti keabsahan 

penyelenggaraan RUPS tersebut. 

10 Konsultan Hukum 

 Konsultan hukum diperlukan jasanya agar jangan sampai perusahaan yang 

menerbitkan sekuritas di pasar modal ternyata terlibat persengketaan hukum 

dengan pihak lain. Juga keabsahan dokumen-dokumen perusahaan perlu diperiksa 

oleh konsultan hukum tersebut. 

11 Lembaga clearing 

 Perdagangan sekuritas tidak mungkin dilakukan dengan melakukan 

perpindahan phisik sekuritas-sekuritas yang diperdagangkan. Sekuritas-sekuritas 

akan disimpan oleh suatu lembaga dan lembaga tersebut bertugas untuk mengatur 

“arus” sekuritas tersebut. Kegiatan lembaga ini mirip dengan kegiatan Bank 

Indonesia yang menyelenggarakan clearing uang giral. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Berbagai lembaga penunjang tersebut diperlukan agar informasi yang 

dipergunakan oleh para pemodal untuk mengambil keputusan, bisa diandalkan 

(reliable), dan transaksi dapat diselesaikan secara cepat dan murah. Kedua faktor 

tersebut diperlukan agar pasar modal dapat berfungsi dengan efisien. 

 

2.4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pasar Modal 

 Untuk menentukan seberapa baik kualitas pasar modal, dibutuhkan 

beberapa indikator sebagai pedoman penilaian. Yulianti (1996:3) menyatakan 

bahwa kualitas suatu pasar modal dapat dilihat dari empat indikator yaitu: 

a. Ketersediaan informasi (Avaibility of Information) 

  Salah satu faktor kualitas pasar modal adalah ketersediaan 

informasi. Banyaknya informasi yang dibutuhkan oleh investor baik itu 

yang bersifat keuangan maupun non keuangan. Hal ini disebabkan 

berinvestasi pada pasar modal merupakan investasi ketidakpastian, 

sehingga dapat menimbulkan kerugian. Padahal tujuan pemilik modal 

berinvestasi adalah untuk mendatangkan keuntungan. 

  Untuk memenuhi kebutuhan investor akan informasi yang 

disajikan, ada beberapa kriteria informasi yang diperlukan sehingga 

informasi tersebut dapat memberikan manfaat secara optimal, antara lain: 

1. Relevan. Informasi akan bermanfaat secara optimal apabila informasi 

tersebut relevan dengan kepentingan yang akan diambil. 

2. Akurat. Informasi yang disajikan harus bersifat ringkas, dijamin 

kebenarannya, dan mampu memenuhi keinginan publik. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Tepat waktu. Informasi yang disajikan harus merupakan informasi 

terbaru dan disajikan pada saat keputusan akan diambil. 

4. Dapat dipertanggungjawabkan. Emiten dan profesi penunjang pasar 

modal harus dapatmempertanggungjawabkan setiap informasi yang 

dikeluarkan, karena informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan 

investasi. 

b. Likuiditas (Liquidity) 

  Likuiditas menunjukkan kemampuan untuk membeli atau menjual 

sekuritas tertentu secara cepat (marketability) dan pada harga yang tidak 

terlampau berbeda dengan harga sebelumnya, dengan asumsi tidak ada 

informasi baru yang timbul (price 

continuity). Dalam pasar modal yang likuid, penjualan suatu sekuritas 

dapat dilaksanakan dengan cepat. Likuiditas suatu pasar modal dapat 

ditinjau dari beberapa faktor, diantaranya: 

1. Jumlah order pembelian atau penjualan sekuritas. Semakin banyak 

order yang ada, maka pasar akan semakin memiliki “kedalaman” 

(depth). 

2. Volume perdagangan sekuritas. Semakin besar transaksi perdagangan, 

maka pasar akan semakin memiliki “keluasan” (breadth). 

3. Reciliancy, yaitu kecepatan munculnya order baru karena masuknya 

suatu informasi baru yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan 

permintaan dan penawaran terhadap sekuritas tertentu. 

c. Efisiensi Internal (Internal Efficiency). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Pasar modal akan semakin memiliki efisiensi internal apabila biaya 

transaksi dalam perdagangan sekuritas semakin rendah. Jadi efisiensi ini 

dikaitkan dengan besarnya biaya untuk melakukan pembelian atau 

penjualan. 

d. Efisiensi Eksternal (External Efficiency). 

  Efisiensi eksternal akan semakin tinggi bila penyesuaian harga 

sekuritas terhadap informasi baru semakin cepat. Informasi tersebut antara 

lain dapat menyangkut penawaran dan permintaan sekuritas, perubahan 

faktor-faktor fundamental perusahaan dan keadaan perekonomian secara 

makro. 

 Sedangkan menurut Suad Husnan (1996:8-9) menyatakan mengenai 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pasar modal sebagai berikut 

: 

5 Supply sekuritas. Faktor ini berarti harus banyak perusahaan yang bersedia 

menerbitkan sekuritas di pasar modal. 

6 Demand akan sekuritas. Ini berarti bahwa harus terdapat anggota masyarakat 

yang memiliki jumlah dana yang cukup besar untuk dipergunakan membeli 

sekuritas-sekuritas yang ditawarkan. 

7 Kondisi politik dan ekonomi. Politik yang stabil akan ikut membantu 

pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi supply dan demand 

akan sekuritas. 

8 Hukum dan peraturan. Peraturan yang melindungi pemodal dari informasi yang 

tidak benar dan menyesatkan menjadi mutlak diperlukan.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Peran lembaga-lembaga pendukung pasar modal. Lembaga ini antara lain 

adalah: BAPEPAM (sekarang menjadi BAPEPAM LK), Bursa efek, Akuntan 

publik, underwriter, Wali Amanat, Notaris, Konsultan Hukum, lembaga 

clearing dan lain-lain. 

 

2.4.4 Efisiensi Pasar Modal 

 Pasar modal yang efisien didefinisikan sebagai pasar dengan harga 

sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan (Suad 

Husnan,1996). Sedangkan menurut Pandji Anoraga & Piji Pakarti (2006:84) yang 

dimaksud dengan pasar modal yang efisien adalah bahwa informasi yang tersedia 

secara luas dan murah untuk para investor dan semua investor yang relevan yang 

telah dicerminkan dalam harga-harga sekuritas tersebut. Atau dengan kata lain 

pasar modal yang efisien dapat ditarik asumsi sebagai berikut. 

a. Harga saham secara lengkap menggambarkan semua informasi yang tersedia. 

b. Investor akan menginterpretasikan dengan benar atas informasi yang tersedia. 

c. Pialang tidak dapat beroperasi pada skala yang cukup untuk mempengaruhi 

harga. 

 Secara umum, efisiensi pasar (market efficiency) didefinisikan oleh Beaver 

(1989) sebagai hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi. Secara 

detail, efisiensi pasar dapat didefinisikan dalam beberapa macam definisi, yaitu: 

1) Definisi Efisiensi Pasar Berdasarkan Nilai Intrinsik Sekuritas 

Konsep awal dari efisiensi pasar yang berhubungan dengan informasi 

laporan keuangan berasal dari praktek analis sekuritas yang mencoba menemukan 

sekuritas-sekuritas dengan harga yang kurang benar (mispriced). Sekuritas-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sekuritas yang dihargai kurang benar (mispriced) merupakan sekuritas-sekuritas 

yang harganya menyimpang dari nilai intrinsiknya atau nilai fundamentalnya. 

Untuk konteks seperti ini maka efisiensi pasar diukur dari seberapa jauh harga-

harga sekuritas menyimpang dari nilai intrinsiknya. Dengan demikian suatu pasar 

yang efisien menurut konsep ini dapat didefinisikan sebagai pasar yang nilai-nilai 

sekuritasnya tidak menyimpang dari nilai-nilai intrinsiknya. 

2) Definisi Efisiensi Pasar Berdasarkan Akurasi dari Ekspektasi Harga 

Fama (1970) mendefinisikan pasar yang efisien sebagai berikut: 

“Suatu pasar sekuritas dikatakan efisien jika harga-harga sekuritas 

“mencerminkan penuh” informasi yang tersedia. (a security market is efficient if 

security prices “fully reflect” the information available)” 

 Pasar dikatakan efisien menurut versi Fama jika dengan menggunakan 

informasi tersedia (information available), investor-investor secara akurat dapat 

mengekspektasi harga dari sekuritas bersangkutan. 

3) Definisi Efisiensi Pasar Berdasarkan Distribusi Informasi 

Definisi efisiensi pasar sebelumnya hanya menekankan pada akurasi harga 

akibat informasi yang tersedia dan mengabaikan distribusi dari informasinya. 

Beaver (1989) memberikan definisi efisiensi pasar yang didasarkan pada 

distribusi informasi sebagai berikut: 

“Pasar dikatakan efisien terhadap sistem informasi, jika dan hanya jika 

harga-harga sekuritas bertindak seakan-akan setiap orang mengamati sistem 

informasi tersebut. (the market is efficient with respect to some specified 

information system, if and only if security prices act as if everyone observes the 

information system)” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definisi ini mempunyai arti bahwa pasar dikatakan efisien terhadap satu 

set informasi yang spesifik (dihasilkan dari suatu sistem informasi) jika harga 

yang terjadi setelah informasi diterima oleh pelaku pasar sama dengan harga yang 

akan terjadi jika setiap orang mendapatkan set informasi tersebut. 

 

 

 

4) Definisi Efisiensi Pasar Didasarkan pada Proses Dinamik 

Definisi efisiensi pasar sebelumnya merupakan definisi yang didasarkan 

pada lingkungan pasar efisien yang statis yang tidak mempertimbangkan 

distribusi informasi yang tidak simetris dan kecepatan proses distribusinya. 

Informasi yang tidak simetris atau asimetrik informasi (information asymmetric) 

adalah suatu kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi 

sedangkan yang lainnya tidak. 

Definisi efisiensi pasar yang didasarkan pada proses dinamik 

mempertimbangkan distribusi informasi yang tidak simetris dan menjelaskan 

bagaimana harga-harga akan menyesuaikan karena informasi tidak simetris 

tersebut. Definisi yang menekankan pada kecepatan penyebaran informasi yang 

tidak simetris. Pasar dikatakan efisien jika penyebaran informasi ini dilakukan 

secara cepat (quickly) sehingga informasi menjadi simetris, yaitu setiap orang 

memiliki informasi ini. Jones (1995) memberikan definisi pasar efisien yang 

memasukkan unsur dari kecepatan penyesuaian sebagai berikut: 

“Suatu pasar yang efisien adalah pasar yang harga-harga sekuritasnya 

secara cepat dan penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia terhadap 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aktiva tersebut. (an efficient market is one in which the price of all securities 

quickly and fully reflect all available information about the assets)” 

 

 

 

2.4.5 Bentuk-bentuk Efisiensi Pasar 

 Bentuk efisiensi pasar dapat ditinjau dari segi ketersediaan informasinya 

saja atau dapat juga dilihat dari kecanggihan pelaku pasar dalan pengambilan 

keputusan berdasarkan analisis dari informasi yang tersedia. Pasar efisien yang 

ditinjau dari sudut informasi saja disebut dengan efisiensi pasar secara informasi 

(informationally efficient market). Sedangkan pasar efisien yang ditinjau dari 

sudut kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan 

informasi yang tersedia disebut dengan efisiensi pasar secara keputusan 

(decisionally efficient market). 

9.1 Efisiensi Pasar Secara Informasi 

Kunci utama untuk mengukur pasar yang efisien adalah hubungan antara 

harga sekuritas dengan informasi. Pertanyaannya adalah informasi mana yang 

digunakan untuk menilai pasar yang efisien, apakah informasi yang lama, 

informasi yang sedang dipublikasikan, atau semua informasi termasuk informasi 

privat. Fama (1970) menyajikan tiga macam bentuk utama dari efisiensi pasar 

berdasarkan ketiga macam bentuk dari informasi, yaitu informasi masa lalu, 

informasi sekarang yang sedang dipublikasikan, dan informasi privat sebagai 

berikut ini. 

a. Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari 

sekuritas tercermin secara penuh (fully reflect) informasi dari masa lalu. 

Bentuk efisiensi pasar secara lemah ini berkaitan dengan teori langkah 

acak (random walk theory) yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak 

berkaitan dengan masa sekarang. Jika pasar efisien secara bentuk lemah, 

maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga 

sekarang. Ini berarti untuk pasar yang efisien bentuk lemah, investor tidak 

dapat menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan keuntungan 

yang tidak normal (abnormal return). 

b. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semistrong form) 

Pasar dikatkan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas 

secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang 

dipublikasikan (all publicly available information) termasuk informasi 

yang terdapat di laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Jika pasar 

efisien dalam bentuk setengah kuat, maka tidak ada investor atau group 

dari investor yang dapat menggunakan informasi yang dipublikasikan 

untuk mendapatkan keuntungan tidak normal (abnormal return) dalam 

jangka waktu lama. 

c. Efisiensi pasar bentuk kuat (strong form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga 

sekuritas secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang 

tersedia termasuk informasi yang privat. Jika pasar efisien dalam bentuk 

ini, maka tidak ada individual investor atau group investor yang dapat 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

memperoleh keuntungan tidak normal (abnormal return) karena 

mempunyai informasi privat.  

9.2 Efisiensi Pasar Secara Keputusan 

Pembagian efisiensi pasar oleh Fama tersebut diatas didasarkan pada 

ketersediaan informasi, sehingga efisiensi pasar seperti ini disebut dengan 

efisiensi pasar secara informasi. Akan tetapi untuk informasi yang perlu diolah 

lenih lanjut, ketersediaan informasi saja tidak menjamin pasar akan efisien. 

Alasannya adalah karena pelaku pasar harus menginterpretasikan dan 

menganalisis informasi tersebut sebagai kabar baik atau kabar buruk. Untuk 

mengolah informasi semacam ini dengan benar, pelaku pasar harus canggih 

(sophisticated). Jika hanya sebagian saja pelaku pasar yang canggih, maka 

kelompok ini akan dapat menikmati keuntungan yang tidak normal (abnormal 

return) disebabkan mereka dapat menginterpretasikan informasi dengan lebih 

benar dibandingkan dengan kelompok pelaku pasar yang kurang atau tidak 

canggih (naive), sehingga pasar menjadi tidak efisien. 

Efisiensi pasar secara keputusan juga merupakan efisiensi pasar bentuk 

setengah kuat menutur versi Fama yang didasarkan pada informasi yang 

didistribusikannya. Perbedaannya adalah jika efisiensi pasar secara informasi 

hanya mempertimbangkan sebuah faktor saja yaitu ketersediaan informasi, maka 

efisiensi pasar secara keputusan mempertimbangkan dua buah faktor, yaitu 

ketersediaan informasi dan kecanggihan pelaku pasar. Karena melibatkan lebih 

banyak faktor dalam menentukan pasar yang efisien, maka efisiensi pasar secara 

keputusan merupakan pasar bentuk setengah kuat yang lebih tinggi dibandingkan 

efisiensi pasar bentuk setengah kuat secara informasi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasar yang efisien secara informasi belum tentu efisien secara keputusan. 

Sebagai contoh misalnya pengumuman laba yang naik dari nilai laba periode 

sebelumnya dan informasi ini tersedia bagi semua pelaku pasar pada waktu yang 

bersamaan. Peningkatan laba ini sebenarnya merupakan hasil dari praktik 

manajemen laba. Dengan meningkatkan nilai laba, emiten berusaha memberi 

sinyal bahwa telah terjadi peningkatan kinerja dan perusahaan mempunyai 

prospek yang baik di masa yang akan datang. Karena pelaku pasar kurang canggih 

sehingga menerima informasi tersebut begitu saja tanpa menganalisis lebih lanjut 

dan harga sekuritas akan mencerminkan ‘kabar baik’ ini secara penuh. Hal ini 

berarti pasar sudah efisien untuk bentuk pasar setengah kuat secara informasi 

karena harga sekuritas telah mencerminkan secara penuh (fully reflect) informasi 

yang dipublikasikan. Namun sebaliknya, pasar belum efisien secara keputusan 

karena mereka mengambil keputusan yang salah. Jika pasar efisien secara 

keputusan, maka pasar akan mengetahui bahwa sinyal tersebut adalah sinyal tidak 

benar. Akibatnya mereka menganggap informasi tersebut bukan sebagai kabar 

baik, tapi mungkin sebaliknya sebagai kabar buruk.  

 

2.4.6 Saham Sebagai Salah Satu Instrumen di Pasar Modal 

 Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat berharga 

(efek) yang umum diperdagangkan melalui pasar modal. Pengertian efek menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 butir 5 Tentang Pasar 

Modal adalah : 

       “Efek adalah setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, 

saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, setiap rights, waran, opsi, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

atau setiap derivative dari efek, atau setiap instrumen yang ditetapkan sebagai 

efek.” 

 

2.4.6.1 Jenis-Jenis Saham 

 Saham atau stock merupakan surat bukti kepemilikan bagian modal pada 

suatu perusahaan. Dalam transaksi perdagangan di bursa efek, saham merupakan 

instrumen yang dominan diperdagangkan yang dapat dibedakan sebagai berikut : 

8 Saham Biasa (Common Stock) 

 Saham biasa mencerminkan kepemilikan terhadap suatu perusahaan dengan 

beberapa keistimewaan seperti memiliki hak suara (vote) dengan Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS), mendapatkan dividen di akhir tahun, memiliki 

prioritas klaim terendah terhadap pendapatan dan aset perusahaan apabila 

likuidasi. Apabila perusahaan mengeluarkan satu kelas saham, biasanya dalam 

bentuk saham biasa. 

9 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 

(cumulative 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. 

10 Saham Treasuri (Treasury Stock) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Saham treasuri merupakan saham perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan 

dan beredar (outstanding), kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk 

disimpan ataupun dijual kembali. 

 

2.4.6.2 Indeks Harga Saham 

2.4.6.2.1 Pengertian Indeks Harga Saham 

 Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2006,167) indeks harga saham adalah 

suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham. Dengan mengetahui 

posisi indeks, maka investor dapat memperkirakan apa yang sebaiknya dilakukan 

terhadap saham-saham yang dimilikinya, apakah menjual, membeli, atau menahan 

saham tersebut. Informasi tentang posisi dan perkembangan indeks dapat 

ditemukan pada surat kabar, radio, maupun berita-berita televisi. 

 Di pasar modal, sebuah indeks diharapkan memiliki lima fungsi, yaitu: 

10.1 Sebagai indikator tren pasar. 

10.2 Sebagai indikator tingkat keuntungan. 

10.3 Sebagai tolak ukur (benchmark) kinerja suatu portofolio. 

10.4 Memfasilitasi pembentukan portofolio dengan strategi pasif. 

10.5 Memfasilitasi berkembangnya produk derivatif.   

 

2.4.6.2.2 Jenis-jenis Indeks Harga Saham 

 Indeks Harga Saham mempunyai berbagai macam variasi bentuk 

penyajian, antara lain : 

A. Indeks Harga Saham Individual 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Indeks harga saham individual menggambarkan suatu rangkaian informasi 

historis mengenai pergerakan harga saham sampai tanggal tertentu. Pergerakan 

harga saham tersebut disajikan setiap hari berdasarkan harga penutupan di bursa 

pada hari tersebut. Indeks tersebut disajikan untuk periode tertentu yang dapat 

mencerminkan suatu nilai untuk mengukur kinerja suatu saham. Harga dasar suatu 

saham adalah sebesar harga perdana, sehingga indeks saham individu pada 

awalnya sebesar 100%. IHSI pertama kali diperkenalkan pada tanggal 15 April 

1983 dan mulai dicantumkan dalam daftar kurs efek harian sejak 18 April 1983. 

B. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

 Indeks Harga Saham Gabungan atau yang dikenal sebagai IHSG 

menggunakan semua saham sebagai komponen perhitungan indeks. Indeks Harga 

Saham Gabungan pertama kali diperkenalkan pada tanggal 1 April 1983 sebagai 

indikator pergerakan harga saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hari 

dasar penghitungan IHSG adalah tanggal 10 Agustus 1982 dengan nilai 100 

dengan jumlah saham tercatat pada waktu itu sebanyak 13 Saham.  

C. Indeks Harga Saham Sektoral 

  Indeks harga saham sektoral menggunakan sampel semua semua saham 

yang termasuk dalam masing-masing sektor. Indeks sektoral BEI merupakan sub 

indeks dari IHSG. Semua saham yang tecatat di BEI diklasifikasikan ke dalam 

sembilan sektor menurut klasifikasi industri yang telah ditetapkan BEI, yang 

diberi nama JASICA (Jakarta Stock Exchange Industrial Classification). 

Kesembilan sektor tersebut adalah diantaranya: Pertanian, Pertambangan, Industri 

Dasar dan Kimia, Aneka Industri, Industri Barang Konsumsi, Properti dan Real 

Estate, Transportasi dan Infrastruktur, Keuangan, dan Perdagangan Jasa dan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investasi. Indeks sektoral diperkenalkan pada tanggal 2 Januari 1996 dengan nilai 

awal indeks 100 untuk setiap sektor dengan hari dasar tanggal 28 Desember 1995. 

D. Indeks LQ45 

  Indeks ini hanya terdiri dari 45 saham yang terpilih melalui beberapa 

kriteria pemilihan sehingga terdiri dari saham-saham dengan likuiditas (LiQuid) 

tinggi, mempertimbangkan Kapitalisasi Pasar Saham tersebut, dan disesuaikan 

setiap enam bulan (setiap awal bulan Februari dan Agustus). Dengan demikian 

saham yang terdapat dalam indeks ini dapat berubah-ubah. Indeks LQ45 dihitung 

mundur hingga tanggal 13 Juli 1994 sebagai hari dasar, dengan nilai dasar 100, 

sehingga memiliki data historis yang panjang. Untuk seleksi awal digunakan data 

pasar dari Juli 1993 – Juni 1994, hasilnya terpilih 45 emiten yang meliputi 72% 

dari total kapitalisasi pasar dan 72,5% nilai transaksi di pasar reguler. 

E. Indeks Syariah atau JII (Jakarta Islamic Index) 

  Merupakan indeks yang terdiri atas 30 saham, yang mengakomodasi 

syariah investasi dalam Islam atau Indeks yang berdasarkan syariah Islam. 

Dengan kata lain, dalam Indeks ini dimasukkan saham-saham yang memenuhi 

kriteria investasi dalam syariah Islam. Saham-saham yang masuk dalam Indeks 

Syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah, 

seperti: 

• Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang 

dilarang. 

• Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan 

asuransi konvensional. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan 

dan minuman yang tergolong haram. 

• Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-

barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. 

F. Indeks Papan Utama dan Papan Pengembangan 

 Yaitu Indeks harga saham yang secara khusus didasarkan pada kelompok 

saham yang tercatat di BEI, yaitu kelompok papan utama dan papan 

pengembangan. 

 

2.4.6.2.3 Cara menghitung Indeks Harga Saham 

 Ada beberapa pendekatan atau metode penghitungan yang digunakan 

untuk menghitung indeks: 

• Menghitung rata-rata (arithmatic mean) harga saham yang masuk dalam 

anggota indeks. 

• Menghitung rata-rata geometris (geomatric mean) dari indeks individual 

saham yang masuk anggota indeks. 

• Menghitung rata-rata tertimbang nilai pasar. 

 Umumnya semua indeks harga saham gabungan (composite) 

menggunakan metode rata-rata tertimbang, termasuk di BEI. 

 Seperti halnya penghitungan indeks di bursa lainnya, perhitungan indeks 

di BEI menggunakan rata-rata tertimbang dari nilai pasar (market weighted 

average index).  

Rumus dasar penghitungan indeks adalah: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

dimana; NP : Nilai Pasar, yaitu kumulatif jumlah saham hari ini dikali 

harga pasar hari ini (kapitalisasi pasar) 

ND : Nilai Dasar, yaitu kumulatif jumlah saham pada hari dasar 

dikali harga dasar pada hari dasar (10 Agustus 1982) 

 Nilai dasar dapat disebut juga dengan nilai yang dihitung berdasarkan 

harga perdana dari masing-masing saham atau berdasarkan harga yang telah 

dikoreksi jikia perusahaan melakukan kegiatan yang menyebabkan jumlah saham 

yang tercatat di bursa berubah. Penyesuaian dilakukan agar indeks benar-benar 

mencerminkan pergerakan harga saham. 

 

2.5. Reaksi Pasar 

2.5.1 Studi Peristiwa 

 Studi peristiwa (event study) merupakan studi yang mempelajari reaksi 

pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai 

suatu pengumuman. Event study dapat digunakan untuk menguji kandungan 

informasi (information content) dari suatu pengumuman dan dapat juga digunakan 

untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. 

 Pengujian kandungan informasi dan pengujian efisiensi pasar merupakan 

dua pengujian yang berbeda. Pengujian kandungan informasi dimaksudkan unruk 

melihat reaksi dari suatu pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi 

(information content), maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu 

pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

adanya perubahan dari sekuritas yang bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur 

dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau dengan 

menggunakan abnormal return. Jika digunakan abnormal return, maka dapat 

dikatakan bahwa suatu pengumuman yang mempunyai kandungan informasi akan 

memberikan abnormal return kepada pasar. Sebaliknya yang tidak mengandung 

informasi tidak memberikan abnormal return kepada pasar. 

 Pengujian kandungan informasi hanya menguji reaksi dari pasar, tetapi 

tidak menguji seberapa cepat pasar itu bereaksi. Jika pengujian melibatkan 

kecepatan reaksi dari pasar untuk menyerap informasi yang diumumkan, maka 

pengujian ini merupakan pengujian efisiensi pasar secara informasi 

(informationally efficient market) bentuk setengah kuat. Pasar dikatakan efisien 

bentuk setengah kuat jika investor bereaksi dengan cepat (quickly) untuk 

menyerap abnormal return untuk menuju ke harga keseimbangan baru. Jika 

investor menyerap abnormal return dengan lambat, maka pasar dikatakan tidak 

efisien bentuk setengah kuat secara informasi. Namun bila pengumuman peristiwa 

tersebut tidak menimbulkan abnormal return, maka kesimpulan pasar efisiennya 

menjadi tidak jelas dan tidak terjawab. 

 Pengujian untuk efisiensi pasar secara informasi ini tidak memperhatikan 

kecanggihan dari pelaku pasar di dalam menginterprestasikan dan menganalisis 

informasi lebih lanjut. Pelaku pasar yang canggih akan dapat membedakan 

pengumuman yang bernilai ekonomis dan yang tidak bernilai ekonomis. Lebih 

lanjut, pelaku pasar akan menganalisis lebih dalam informasi yang diterima 

supaya mereka dapat mengambil keputusan yang tepat sehingga tidak dibodohi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oleh pasar. Efisiensi pasar seperti ini disebut dengan efisiensi pasar secara 

keputusan (decisionally efficient market). 

 Efisiensi pasar secara keputusan lebih tinggi tingkatannya dibandingkan 

dengan efisiensi pasar secara informasi. Ini berarti pasar yang efisien bentuk 

setengah kuat secara informasi belum tentu efisien secara keputusan. Sebaliknya 

pasar yang efisien secara keputusan juga merupakan pasar yang efisien secara 

informasi.  

  

2.5.2 Metode Pendeteksian Reaksi Pasar 

 Studi peristiwa menganalisis abnormal return dari sekuritas yang mungkin 

terjadi di sekitar pengumuman dari suatu peristiwa. Abnormal return atau excess 

return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return 

normal. Return normal merupakan return ekspektasi (return yang diharapkan oleh 

investor), dengan demikian abnormal return adalah selisih antara return 

sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi. 

 Perhitungan abnormal return pada penelitian ini didasarkan pada model 

disesuaikan-pasar (market-adjusted model). Model ini menganggap bahwa 

penduga yang terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah return 

indeks pasar pada saat tersebut. Dengan menggunakan model ini, maka tidak 

perlu menggunakan periode estimasi untuk membentuk model estimasi, karena 

return sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan return indeks pasar 

(Jogiyanto:2003). 

 

2.6 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 perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas 

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

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

mengenai keberadaan sumber daya ekonomi perusahaan yang diharapkan berguna 

untuk pengambilan keputusan. Dan informasi ini juga diharapkan menjadi 

pedoman untuk pemegang saham dan investor potensial untuk menentukan 

kepentingan investasi mereka terhadap saham emiten. 

Pada lingkungan pasar modal, laporan keuangan yang dipublikasikan 

merupakan sumber informasi penting yang dibutuhkan oleh sebagian besar 

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

dengan emiten untuk mendukung pengambilan keputusan. Dari beberapa 

informasi yang diperoleh di laporan keuangan, biasanya laba menjadi pusat 

perhatian pihak pemakai. Menurut PSAK Nomor 1 informasi laba diperlukan 

untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomis yang mungkin dapat 

dikendalikan di masa depan (IAI,2007:4). Bagi pemilik saham dan/atau investor, 

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

pembagian dividen. Laba juga digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja 

manajemen perusahaan selama periode tertentu, sebagai pertanggungjawaban 

manajemen dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, 

dan sebagai alat untuk memperkirakan prospeknya di masa depan. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namun pihak manajemen sangatlah memungkinkan untuk melakukan 

fraud (kecurangan) karena pihak manajemen memiliki informasi asimetrik 

terhadap pihak eksternal. Informasi asimetrik ini dapat dijelaskan melalui 

pendekatan teori keagenan atau agency theory. Menurut Anthony dan Govinda 

Rajan (1955:565) agency theory berbicara mengenai hubungan atau kontrak 

antara principal dan agent. Principal mempekerjakan agent untuk melakukan 

tugas demi kepentingan principal, termasuk pendelegasian otoritas pengambilan 

keputusan dari principal ke agent. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas 

saham, pemegang saham bertindak sebagai principal, dan CEO (Chief Executif 

Officer) sebagai agent mereka. Pemegang saham mempekerjakan CEO untuk 

bertindak sesuai dengan kepentingan principal. 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 tentang kinerja agent, sedangkan 

agent memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kapasitas diri, lingkungan 

kerja dan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini yang menyebabkan adanya 

ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh principal dan agent. 

Ketidakseimbangan inilah yang disebut dengan asimetri informasi. Adanya 

asumsi bahwa individu bertindak untuk memaksimalkan dirinya sendiri 

mengakibatkan agent memanfaatkan adanya asimetri informasi yang dimilikinya 

untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal. 

Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara principal dan 

agent mendorong agent untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hal ini memicu agent untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi tersebut 

dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingan. Salah satu 

bentuk tindakan agent tersebut adalah earnings management.  

Beberapa peneliti memberikan definisi mengenai manajemen laba 

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

manajemen laba adalah pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer untuk 

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

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

dapat memilih kebijakan akuntansi dari berbagai pilihan kebijakan maka wajar 

jika manajemen akan memilih kebijakan akuntansi untuk memaksimalkan utility-

nya dan/atau untuk memaksimalkan nilai perusahaan (value of the firm).  

Menurut berbagai penelitian yang telah dilakukan selama ini, aktivitas 

manajemen laba dapat di deteksi dan di ukur dengan menggunakan proxy 

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

melakukan manajemen laba dengan menggunakan pola income increasing. 

Sedangkan apabila DAC negatif maka perusahaan melakukan manajemen laba 

dengan pola income decreasing. Apabila nilai DAC adalah nol berarti perusahaan 

tidak melakukan manajemen laba. Dalam penelitian ini nilai discretionary 

accruals di asumsikan sebagai angka mutlak, karena nilai discretionary accruals 

positif atau negatif telah mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut melakukan 

manajemen laba dan yang membedakannya hanya pola manajemen laba yang 

dilakukannya.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktik memanipulasi saldo laba ini dilakukan oleh manajemen semata-

mata untuk mempengaruhi pasar pada saat pengumuman laba dilakukan. Reaksi 

pasar ini dapat diukur dengan menggunakan proxy abnormal return. Abnormal 

return sendiri  pada dasarnya merupakan kelebihan dari return yang 

sesungguhnya terjadi terhadap normal return. Jika terdapat abnormal return, 

maka dapat dikatakan bahwa pengumuman tersebut mempunyai kandungan 

informasi (information content) bagi pasar yang pada akhirnya dapat 

menghasilkan sebuah transaksi. 

Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk meneliti apakah praktik 

manajemen laba income increasing yang dilakukan manajemen mempunyai 

pengaruh terhadap reaksi pasar, yang tercermin melalui pergerakan harga saham. 

Apabila perusahaan melakukan praktik manajemen laba income increasing, 

dimana laba dilaporkan lebih besar, maka seharusnya harga saham untuk 

perusahaan yang bersangkutan akan bereaksi positif (harga saham naik). Dan 

sebaliknya, apabila perusahaan melakukan praktik manajemen laba income 

decreasing, dimana laba dilaporkan lebih kecil, maka seharusnya harga saham 

untuk perusahaan yang bersangkutan akan bereaksi negatif (harga saham turun). 

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ho  : Terdapat pengaruh yang signifikan antara praktik manajemen laba 

terhadap reaksi pasar 

 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran 
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