
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Laporan Keuangan 

2.1.1. Pengertian laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir proses akuntansi yang 

dilaksanakan oleh suatu perusahaan atau entiti. Proses akuntansi yang dimaksud 

meliputi proses pengumpulan dan pengolahan data keuangan perusahaan tersebut 

dalam satu periode akuntansi. Dalam proses akuntansi tersebut didefinisikan 

berbagai transaksi/peristiwa ekonomi yang dilakukan atau dialami oleh 

perusahaan melalui pengukuran, pencatatan, penggolongan/pengklasifikasian, dan 

pengikhtisaran sedemikian rupa, sehingga hanya informasi yang relevan, yang 

mana saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya serta mampu 

memberikan gambaran secara layak tentang keandalan keuangan dan hasil-hasil 

yang telah dicapai oleh perusahaan yang akan digabungkan dan disajikan dalam 

laporan keuangan. 

Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuanga 

(2004:2) adalah: 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba 
rugi, 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.” 
 

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2005:2), pengertian laporan 

keuangan adalah:  

“Financial statement are the principal means trough which financial 
informations is communicated to those outside an enterprise. These 
statement provide the company’s history quantified in money terms. The 
financial statement most frequently provide are (1) the balance sheet, (2) 
the income statement, (3) the statement of cash flows, (4) the statement of 
owners’ or stockholders’ equity. In addition, note disclosure are an 
integral part of each financial statement.”   
 



Jadi berdasarkan penjelasan di atas, laporan keuangan merupakan hasil 

akhir dari suatu proses pelaporan keuangan yang berisi mengenai informasi-

informasi keuangan dan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam satuan 

moneter, yang menjelaskan tentang posisi keuangan, kinerja, serta perubahan 

posisi keuangan suatu perusahaan dan disajikan kepada pihak luar.  

 

2.1.2. Manfaat dan tujuan laporan keuangan. 

Laporan keuangan mengandung informasi yang sangat bernilai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi bagi para investor, kreditor, dan pemakai 

lainnya. Keberadaan laporan keuangan yang memiliki karakteristik kualitatif 

antara lain dapat dipahami (understandability), relevan (relevance), dapat 

diandalkan (reliability), serta dapat diperbandingkan (comparability), sangatlah 

bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan oleh 

para pemakai laporan keuangan (users) dalam rangka pencapaian tujuannya, baik 

perorangan maupun organisasi. 

Manfaat laporan keuangan bagi pemakainya terdapat pada 

penginterpretasian angka-angka yang telah dianalisis dari sebuah laporan 

keuangan, sehingga dapat diketahui bagaimana posisi keuangan, kinerja yang 

dicapai, dan perubahan posisi keuangan perusahaan tersebut. 

Tujuan laporan keuangan menurut SFAC (Statement of Financial 

Accounting Concept) No. 1 adalah: 

“Financial reporting should profide information that: a) is useful to 
present and potential investors and creditors and other users in making 
rational investment, credit, and similar decision; b) helps present and 
potential investors, creditors, and other users assess the amounts, timing, 
and uncertainty of prospective cash receipts from dividends or interest and 
the proceeds from the sale, redemption, or maturity of securities or loans; 
c) clearly portrays the economic resources of an enterprise, the claims to 
those resources (obligations of the enterprise to transfer resources to other 
entities and owners’ equity), and the effects of transactions, events, and 
circumstances that change its resources and claims to those resources.” 
(Kieso, Weygandt, dan Warfield, 2005:5) 
 

 

 



Sebuah laporan keuangan harus mampu menyajikan informasi: 

1. yang berguna bagi para investor dan kreditor yang sekarang dan yang 

potensial serta pemakai lainnya, dalam rangka pengambilan keputusan 

investasi, kredit, dan semacamnya yang rasional. Informasi tersebut harus 

dapat dimengerti oleh mereka yang mempunyai cukup pemahaman atas 

aktivitas bisnis dan ekonomi, serta yang ingin mempelajari informasi 

tersebut dengan rajin; 

2. untuk membantu para investor dan kreditor yang sekarang dan potensial 

serta pemakai lainnya, di dalam memprediksi jumlah, waktu, dan 

ketidakpastian dari prospek penerimaan kas di masa yang akan datang, 

yang berasal dari pendapatan dividen atau pendapatan bunga, serta dari 

hasil penjualan, penarikan, atau jatuh tempo dari sekuritas atau pinjaman. 

Karena arus kas investor dan kreditor berkaitan dengan arus kas 

perusahaan, maka pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang 

relevan dalam membantu para investor, kreditor, dan pihak lain tersebut 

untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari prospek arus 

masuk kas bersih ke perusahaan tersebut di masa yang akan datang; 

3. mengenai sumber daya ekonomi dari suatu perusahaan, klaim atas sumber 

daya tersebut (kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumber daya 

kepada kesatuan lain dan ekuitas pemilik), dan pengaruh dari transaksi, 

kejadian, dan situasi yang mengubah sumber daya serta klaim atas sumber 

daya tadi. 

 

Jadi, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang 

posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan yang 

bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam rangka membuat 

keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban 

(stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka. 

 
 
  



2.1.3. Bagian-bagian laporan keuangan. 

Laporan keuangan yang lazim disajikan oleh suatu perusahaan terdiri atas 

neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta 

catatan atas laporan keuangan. Kelima laporan keuangan ini merupakan bagian 

yang integral dan tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, karena 

semua bagian tersebut dibutuhkan oleh para users dalam proses pengambilan 

keputusan ekonomi (investasi, kredit, dll.). Namun, untuk sektor tertentu ada 

kewajiban untuk menambahkan bentuk laporan keuangan lainnya sesuai dengan 

kebutuhan para users (misalnya, laporan kontinjensi untuk industri perbankan). 

Berikut gambaran umum mengenai kelima bagian laporan keuangan 

seperti yang telah disebutkan di atas: 

1. Neraca (Balance Sheet) 

Laporan yang menyediakan informasi mengenai aktiva, nilai, dan jenis 

investasi perusahaan, kewajiban perusahaan kepada kreditor, dan ekuitas 

perusahaan/pemilik. Neraca dapat dipergunakan sebagai dasar untuk 

menghitung tingkat hasil pengembalian (return), mengevalusai struktur 

modal perusahaan, serta memperhitungkan likuiditas dan fleksibilitas 

keuangan perusahaan.  

2. Laporan Laba Rugi (Income Statement) 

Laporan yang menyediakan informasi bagi pemakai (users) untuk 

meramalkan profitabilitas dan arus kas perusahaan di masa yang akan 

datang, mengevalusai kinerja perusahaan, serta untuk mempelajari risiko 

yang dihadapi perusahaan. 

3. Laporan Perubahan Ekuitas (The Statement of Owners’ or 

Stockholders’ Equity) 

Laporan yang menyajikan informasi yang dapat membantu dalam 

memperhitungkan prestasi perusahaan secara keseluruhan dengan 

menyediakan informasi tambahan mengenai naik turunnya aktiva bersih 

perusahaan dalam periode yang bersangkutan. Pada hakekatnya, laporan 

ini merupakan titik temu antara perincian neraca dan perhitungan laba rugi.  

 



4. Laporan Arus Kas (The Statement of Cash Flow) 

Laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan kas 

dalam periode yang bersangkutan, baik yang berkaitan dengan aktivitas 

operasi, aktivitas investasi, maupun aktivitas pendanaan. 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan (Notes to Financial Statement) 

Bagian integral dari laporan keuangan secara keseluruhan yang 

memberikan penekanan dan penjelasan terhadap akun-akun dan 

komponen-komponen tertentu dalam laporan keuangan, sehingga 

diharapkan para users bisa mendapatkan informasi yang cukup 

komprehensif mengenai laporan keuangan perusahaan dalam rangka 

pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan. 

 

2.1.4. Pemakai laporan keuangan. 

Pada dasarnya, pemakai laporan keuangan dapat dibedakan menjadi dua 

kelompok besar, yaitu: 

1. Pihak Internal, adalah para pemakai yang berkaitan langsung dalam 

perencanaan, pengorganisasian dan pengoperasian kegiatan usaha 

perusahaan. Misalnya para manajer perusahaan, karyawan perusahaan dan 

direksi perusahaan. 

2. Pihak Eksternal, adalah para pemakai di luar pihak intern perusahaan 

yang mengambil keputusan yang berkaitan dengan perusahaan, seperti para 

investor, kreditor, pemerintah, konsumen, analis keuangan. 

 

Standar Akuntansi Keuangan (2004) menjelaskan bahwa pemakai 

laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, 

pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, 

serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Mereka memiliki kepentingan 

terhadap laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing yang 

mana berbeda satu sama lain. 

 

 



Kebutuhan pihak-pihak tersebut di atas antara lain sebagai berikut: 

1. Investor 

Merupakan penanam modal berisiko dan penasihat mereka yang 

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. 

2. 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. 

3. Pemberi Pinjaman 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta 

bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 

4. Pemasok dan Kreditor Usaha Lainnya 

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha lainnya berkepentingan 

pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada 

pemberi pinjaman, kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka 

tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan. 

5. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat perjanjian jangka 

panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan. 

 



6. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu, 

berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan 

informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan 

pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan 

statistik lainnya. 

7. Masyarakat 

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. 

Laba merupakan suatu peningkatan dalam ekuitas pemilik (owners’ or 

stockholders’ equity) yang dihasilkan dari operasi perusahaan yang 

menguntungkan, sedangkan sebaliknya, penurunan dalam ekuitas pemilik tersebut 

yang dihasilkan dari operasi perusahaan yang tidak menguntungkan disebut rugi. 

Menurut PSAK No. 25 (2004:1), pengertian laba adalah sebagai berikut: 

“Laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari suatu 
perusahaan selama satu periode tertentu. Informasi tentang kinerja suatu 
perusahaan, terutama tentang profitabilitas, dibutuhkan untuk mengambil 
keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola oleh suatu 
perusahaan di masa yang akan datang. Informasi tersebut juga seringkali 
digunakan untuk memperkirakan kemampuan suatu perusahaan untuk 
menghasilkan kas dan aktiva yang disamakan dengan kas di masa yang 
akan datang. Informasi tentang kemungkinan perubahan kinerja juga 
penting dalam hal ini.”  
 

Banyak orang mengartikan laba sebagai kelebihan pendapatan atas biaya 

yang dikeluarkan untuk pendapatan tersebut. Laba atau penghasilan (income) 

yang dimaksud dalam pembahasan mengenai perataan laba (income smoothing), 

yang termasuk dalam penelitian ini, adalah laba operasional karena laba operasi 



lebih mencerminkan kinerja operasi perusahaan yang betul-betul murni tanpa 

dipengaruhi faktor-faktor non-operasi.  

 

2.2.2. Jenis-jenis laba. 

Dalam perhitungan laba rugi, laba terdiri dari berbagai jenis, diantaranya 

yaitu: 

1. Laba Kotor adalah selisih antara hasil penjualan dengan harga pokok 

penjualan. 

2. Laba Operasi adalah hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk ke dalam 

rencana perusahaan, kecuali jika ada perubahan-perubahan besar dalam 

ekonomi yang diharapkan dapat tercapai dalam tahun tersebut. Laba ini 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba 

yang pantas sebagai balas jasa terhadap pemilik modal. 

3. Laba Sebelum Pajak adalah laba operasi ditambah hasil-hasil dan 

dikurangi biaya-biaya diluar operasi normal perusahaan. Bagi pihak-pihak 

tertentu terutama dalam hal pajak, angka ini merupakan bagian terpenting 

karena menyatakan laba yang pada akhirnya dicapai perusahaan. 

4. Laba Sesudah Pajak atau Laba Bersih adalah laba sebelum pajak 

dikurangi dengan pajak. 

 

2.2.3. Tujuan dan manfaat laba. 

Berdasarkan asumsi pasar modal yang efisien, penelitian empiris 

mendukung bahwa laba mengandung isi yang informasional (Ball dan Brown, 

1968). Sejalan dengan temuan tersebut, FASB Statement of Financial Accounting 

Concept No. 1 juga menyatakan bahwa sasaran utama pelaporan keuangan adalah 

informasi tentang prestasi perusahaan yang disajikan melalui pengukuran laba dan 

komponennya. 

 

 

 



Mengenai tujuan pelaporan laba, Hendriksen (2000:130) menyatakan 

bahwa: 

“Tujuan utama pelaporan laba adalah untuk memberikan informasi yang 
berguna bagi mereka yang paling berkepentingan dengan laporan 
keuangan. Tetapi, tujuan yang lebih khusus harus dirinci untuk lebih 
memahami pelaporan laba. Salah satu tujuan dasar pelaporan laba yang 
paling penting bagi semua pemakai laporan keuangan adalah untuk 
membedakan antara modal yang diinvestasikan dan laba – antara stok dan 
arus keuangan – sebagai bagian dari proses akuntansi deskriptif. Tujuan 
yang lebih khusus meliputi penggunaan laba sebagai pengukuran efisiensi 
manajemen, penggunaan angka laba historis untuk membantu meramalkan 
keadaan usaha dan distribusi dividen di masa yang akan datang, 
penggunaan laba sebagai pengukuran keberhasilan serta sebagai pedoman 
pengambilan keputusan manajerial di masa yang akan datang.” 
 

Mengenai manfaat informasi laba, PSAK No. 25 (2004:1) menyatakan 

bahwa informasi tentang kinerja suatu perusahaan, terutama tentang profitabilitas, 

dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang dikelola 

oleh suatu perusahaan di masa yang akan datang. Informasi tersebut juga 

seringkali digunakan untuk memperkirakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan kas dan aktiva yang disamakan dengan kas di masa yang akan 

datang. Informasi tentang kemungkinan perubahan kinerja juga penting dalam hal 

ini.   

 

2.3. Manajemen Laba (Earnings Managemen) 

2.3.1. Pengertian earnings management. 

Salah satu skandal yang menghebohkan dunia pada akhir tahun 2001 

adalah kasus Enron. Dari kasus ini kita dapat melihat bahwa laba yang besar 

belum tentu mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan yang baik. 

Semakin rinci dan jelas data-data keuangan yang diperoleh dengan realita 

yang ada maka semakin tinggi kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan 

sehingga informasi tersebut semakin berguna dalam pengambilan keputusan 

keuangan. Beberapa hal yang dapat memberikan kesempatan kepada pihak 

manajemen dalam mempengaruhi hasil dari pelaporan earnings yang tidak 



mewakili realita ekonomi yang sebenarnya dalam suatu badan usaha adalah 

sebagai berikut (Fraser, 2001): 

1. Pilihan akuntansi, perkiraan, dan penyesuaian. 

2. Perubahan asumsi dan metode akuntansi. 

3. Pengeluaran yang bersifat discretionary. 

4. Transaksi yang bersifat nonrecurring. 

5. Keuntungan dan kerugian dari kegiatan non-operasi. 

6. Pengakuan pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan arus kas. 

 

Quality of earnings ini sangat berkaitan dengan earnings manajement 

karena earnings management mempunyai efek negatif pada quality of earnings. 

Menurut Kieso (2004:126), “earnings management ini biasanya didefinisikan 

sebagai perencanaan waktu dalam mengakui revenues, expenses, gains, dan losses 

untuk menjaga kestabilan earnings perusahaan. Pada banyak kasus, umumnya 

earnings management ini digunakan untuk meningkatkan income pada periode 

sekarang. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga dapat digunakan untuk 

menurunkan income pada periode sekarang dan meningkatkan income pada 

periode mendatang.” 

Earnings management dapat dilihat dari sudut pandang perjanjian dan 

pelaporan keuangan. Dari sudut pandang perjanjian, earnings management dapat 

digunakan sebagai cara menurunkan biaya untuk melindungi perusahaan dari 

terjadinya keadaan sulit tak terduga dan perjanjian yang belum selesai. 

 

2.3.2. Motivasi earnings management. 

Penelitian terhadap earnings management umumnya memfokuskan pada 

deteksi ada tidaknya earnings managemen dan kapan earnings management 

terjadi. Secara umum, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Scott 

(1997), Healy dan Wahlen (1999), Defond and Jiambalvo (1994), Beatty et all 

(2002), Gaver and Gaver (1998), Jones (1991), Han and Wang (1998), Ramesh 

and Revshine(2001), Abody, Kznik et all (2000), Riedl (2004), Wyatt (2004) dan 

Cheng dan Warfield (2005), yang dikutip oleh Ludovikus Sensi W. (2007) 



menunjukan bahwa tindakan manajemen untuk melakukan earnings management 

didorong oleh motivasi berikut ini: 

1. Bonus scheme motivations (bonus hyphotesis) 

Kompesasi atau bonus yang didasarkan pada besarnya laba yang 

dilaporkan akan memotivasi manajemen mengatur laba secara oportunistik 

untuk memaksimalkan bonus mereka. Manajemen akan memilih prosedur 

akuntansi yang dapat melaporkan laba yang lebih tinggi (income 

increasing) guna memaksimalkan imbalan atau bonus yang akan 

diterimanya. 

2. Debt covenant hypothesis 

Lending contracts yaitu kontrak pinjaman jangka panjang yang memiliki 

kewajiban (covenants) untuk memproteksi kreditor dari tindakan 

manajemen yang dapat merugikan mereka, seperti pembagian dividen yang 

berlebihan, pinjaman tambahan, dan tindakan lainnya yang membahayakan 

kepentingan kreditor. Oleh karena itu pelanggaran atas debt covenants 

dapat menimbulkan biaya yang besar bagi perusahaan sehingga 

memotivasi perusahaan untuk melakukan earnings management untuk 

menghindari pelanggaran tersebut. 

3. Political atau size hypothesis 

Motivasi earnings management biasanya terjadi juga pada perusahaan-

perusahaan yang sangat besar karena aktivitasnya berkaitan langsung 

dengan publik. Disamping itu, dapat juga terjadi pada perusahaan-

perusahaan yang merupakan industri strategis, seperti minyak dan gas dan 

public utility lainnya, terutama yang erat kaitannya dengan isu monopoli. 

Perusahaan-perusahaan tersebut cenderung menggunakan kebijakan dan 

prosedur akuntansi yang bertujuan untuk menurunkan laba (income 

decreasing). Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi sorotan publik. 

4. Perpajakan (Taxation) 

Aspek perpajakan merupakan 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. 

5. Pergantian Management (CEO) 

Motivasi earnings management juga terjadi pada saat penghentian atau 

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

memiliki insentif untuk meningkatkan laba yang dilaporkan guna 

memaksimalkan bonus terakhirnya. Sedangkan 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. 

6. 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.  

7. Regulatory Motivations 

Beberapa industri yang terkait 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.  

 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut, terbukti 

bahwa manajemen melakukan earnings manajement karena adanya motivasi yang 

lebih bersifat opportunistic dibandingkan dengan alasan efficiency. Pada dasarnya 

rewards yang diperoleh oleh manajemen dengan melakukan earnings 



management adalah harga saham perusahaan yang semakin baik (share price 

effect), biaya modal yang lebih rendah (borrowing cost effect), manajemen 

insentif yang tinggi (bonus plan effect) dan biaya politis yang rendah (political 

cost effect). 

 

2.3.3. Pola earnings management. 

Berikut ini pola-pola earnings management menurut Scott (2004): 

1. Taking Bath 

Pola ini terjadi selama ada tekanan dari organisasi pada saat pergantian 

manajemen baru yaitu dengan mengakui kegagalan yang ada sebagai 

kesalahan manajemen lama sehingga manajemen baru mempunyai peluang 

yang lebih besar untuk memperoleh laba. Konsekuensinya manajemen 

melakukan pembersihan diri dengan membebankan perkiraan biaya dimasa 

yang akan datang. 

2. Income Minimization 

Pola ini hampir sama seperti taking bath namun tidak dilaksanakan secara 

ekstrim dan dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi yang 

mempunyai dampak mengurangi laba (income decresing). Pola ini 

dilakukan saat profitabilitas perusahaan tinggi agar tidak mendapat 

perhatian pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

3. Income Maximization 

Pola ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh bonus yang lebih 

besar, dimana laba yang dilaporkan masih berada di atas batas bawah dan 

jika ada, di bawah batas atas dari yang ditetapkan.   

4. Income Smoothing 

Bentuk earnings management ini merupakan yang paling digemari oleh 

manajer. Jika manajer termasuk tipe risk-averse, maka mereka lebih suka 

mengurangi variabilitas bonus sehingga cenderung melakukan perataan 

laba. Perusahaan mungkin juga akan melakukan perataan laba bersihnya 

untuk pelaporan eksternal. Hal ini ditujukan untuk penyampaian informasi 

ke pasar dalam meramalkan pertumbuhan laba jangka panjang perusahaan. 



2.4. Perataan Laba (Income Smoothing) 

2.4.1. Pengertian perataan laba (income smoothing). 

Perataan laba adalah salah satu hipotesis yang digunakan untuk 

menjelaskan manajemen laba. Perataan laba adalah tindakan menormalisasi laba 

untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan untuk mencapai tingkat tertentu 

yang diinginkan perusahaan atau yang dianggap normal oleh perusahaan.  

Definisi income smoothing menurut Beidelman yang dikutip oleh 

Belkaoui (2000:49) yaitu:  

“Smoothing or reported earnings may be defined as the international 
dampening or fluctuations about some level of earnings that is currently 
concidered to be normal for a firm. In this sense smoothing represents an 
attempt on the part of the firm’s management to reduce abnormal 
variations in earnings to the extent allowed under sound accounting and 
management principles”. 
 

Jadi, income smoothing merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan 

sengaja oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi fluktuasi earnings sampai 

dengan batas yang diijinkan oleh prinsip akuntansi dan manajemen. 

 

2.4.2. Motivasi tindakan perataan laba. 

Pada permulaan tahun 1953, Hepworth menyatakan bahwa motivasi di 

belakang smoothing adalah berhubungan dengan pihak kreditur, investor, dan 

pekerja. Sedangkan Gordon menyebutkan bahwa (Belkaoui:2000): 

1. Kriteria yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam memilih 

prinsip-prinsip akuntansi adalah yang dapat memaksimalkan kesejahteraan 

perusahaan. 

2. Kesejahteraan tersebut merupakan fungsi dari keamanan kerja, level, dan 

tingkat pertumbuhan gaji serta level dan tingkat pertumbuhan ukuran 

perusahaan. 

3. Kepuasan dari pemegang saham terhadap kinerja perusahaan akan 

meningkatkan status dan penghargaan bagi manajer. 

4. Kepuasan yang sama tergantung pada tingkat pertumbuhan dan kestabilan 

income perusahaan. 



Dari motivasi tersebut kita dapat melihat: 

1. Adanya asumsi bahwa earnings yang stabil menunjukan tingkat deviden 

yang lebih tinggi daripada earnings yang berfluktuasi. Sebagai akibatnya, 

earnings yang stabil akan meningkatkan nilai saham perusahaan dan 

menurunkan risiko saham perusahaan. 

2. Income Smoothing merupakan usaha untuk menetralkan keadaan 

lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian dengan cara mengurangi 

fluktuasi dari earnings dalam kondisi yang baik maupun buruk. 

 

Menurut Hepworth (1953) yang didukung Ashari, dkk. (1994) dan 

Zuhroh (1996), bahwa:  

“tindakan perataan penghasilan bersih/laba merupakan tindakan yang logis 
dan rasional bagi manajer untuk meratakan laba dengan menggunakan cara 
atau metode akuntansi tertentu, alasannya antara lain pertama, rekayasa 
untuk mengurangi laba dan menaikkan biaya pada periode berjalan dapat 
mengurangi hutang pajak. Kedua, tindakan perataan penghasilan 
bersih/laba dapat meningkatkan kepercayaan investor, karena mendukung 
kestabilan penghasilan dan kebijakan deviden sesuai dengan keinginan. 
Ketiga, tindakan perataan penghasilan bersih/laba dapat mempererat 
hubungan antara manajer dan karyawan, karena dapat menghindari 
permintaan kenaikan upah/gaji oleh karyawan/pekerja. Dan keempat, 
tindakan perataan penghasilan bersih/laba memiliki dampak psikologis 
pada perekonomian, di mana kemajuan dan kemunduran dapat 
dibandingkan dengan gelombang optimisme dan pesimisme dapat 
ditekan.” 
 

Beidleman (1973) mengemukakan bahwa:  

“tindakan manajer meratakan laba adalah untuk membuat arus penghasilan 

stabil dan mengurangi kovarian return dengan pasar.” 

 

Kesempatan manajemen mendistorsi laba timbul karena alasan-alasan 

berikut: 

1. Kelemahan yang inhern dalam akuntansi sendiri di mana metode akuntansi 

memberi peluang bagi manajemen untuk mencatat suatu fakta tertentu 

dengan cara yang berbeda, dan memberikan peluang bagi manajemen 

untuk melibatkan subjektivitas dalam menyusun estimasi. 



2. Asimetri informasi antara manajer dengan pihak luar dimana manajer 

relatif mempunyai lebih banyak informasi dibandingkan dengan pihak luar 

(investor). 

 

2.4.3. Dimensi, instrumen, dan sasaran perataan laba. 

Dimensi dari smoothing merupakan dasar untuk membedakan sejumlah 

income smoothing lainnya. Descher dan Malcolm membedakan antara real 

smoothing dengan artificial smoothing. Real smoothing menunjuk pada transaksi 

aktual yang dilakukan atau tidak dilakukan yang berdasarkan pada efek smoothing 

terhadap income. Sedangkan artificial smoothing menunjuk pada prosedur 

akuntansi yang dilakukan untuk memindahkan biaya dan atau pendapatan dari 

satu periode ke periode berikutnya. 

Menurut Barnea et al (1976) yang dikutip dalam Belkaoui (2000:59) 

smoothing memiliki tiga dimensi, yaitu: 

1. Perataan melalui terjadinya peristiwa dan/atau pengakuan (smoothing 

through event’s occurance and/or recognition), manajemen dapat 

menentukan waktu terjadinya transaksi sedemikian rupa sehingga efek 

transaksi tersebut terhadap income akan cenderung memperkecil variasinya 

dari waktu ke waktu. Waktu terjadinya peristiwa yang direncanakan 

(misalnya riset dan pengembangan) sebagian besar akan merupakan fungsi 

dari aturan akuntansi yang mengatur tentang pengakuan akuntansi terhadap 

peristiwa tersebut. 

2. Perataan melalui alokasi dari waktu ke waktu (smoothing trough allocation 

over time), berkaitan dengan terjadinya dan pengakuan suatu peristiwa, 

manajemen memiliki kebebasan yang lebih untuk mengendalikan 

penentuan periode yang dipengaruhi oleh kuantifikasi peristiwa tersebut. 

3. Perataan melalui klasifikasi (smoothing trough clasification), manajemen 

berkeinginan untuk mengurangi variasi dalam operating income, maka 

item-item yang mempengaruhi operating income tersebut akan 

dimasukkan dalam non-operating income.  

 



Berikut adalah jenis-jenis angka laba yang dianggap menjadi sasaran 

perataan laba oleh manajemen menurut para peneliti dalam penelitian-penelitian 

empiris mereka terdahulu mengenai perataan laba: 

 

Tabel 2.1 

Jenis-jenis Laba Yang Menjadi Sasaran Perataan Laba 

Nama Peneliti 
No 

(Tahun) 
Sasaran Laba 

1 Copeland 
(1968) Net income 

2 Cushing 
(1968) Earnings per share 

Barnea, 
Ronen, • Income (before extraordinary items) per share 

And Sadan • Operating income per share (before period charges and 3 

(1976, 1977) extra ordinary items) 
Givoly and Earnings per share (before extra ordinary items), adjusted for 

3 
Ronen (1981) stock splits and dividen 
  • Earnings per share 
Koch (1981) • Operating income   4 
  • Ordinary income 

• Full diluted earnings per share 
• Net income 
• Net income before extraordinary items 
• Operating income 

6 Imhoff (1981) 

• Gross margin 
Albrecht and • Operating income 
Richardson • Income for operations 
(1990) • Income before extraordinary items 

7 

  • Net income 
Beattie et.al. 

8 
(1994) 

Reported profit after-tax, but before extraordinary items 

Ashari, Koh, • Income for operations 
Tan, and 
Wong • Income bifore extraordinary items 9 

(1994) • Net income after tax 
 

 



Tabel 2.1 (lanjutan) 

Nama Peneliti 
No 

(Tahun) 
Sasaran Laba 

Michelson, • Operating income after depreciation 
Jordan-
Wagner, • Pre-tax income 

And Wooton • Income before extraordinary items 
10 

(1995) • Net Income 
Salno dan • Laba operasi 

11 
Gudono (2000) • Laba setelah pajak 
Salno dan • Penghasilan operasi (PO) 
Bardiwan 
(2000) • Penghasilan sebelum pajak (PSP) 12 

  • Penghasilan bersih setelah pajak (PBSP) 
Sumber: Berbagai sumber, diolah kembali 

 

Menurut Simpson (1969), Bartov (1993), Beattie (1994) Rekening yang 

secara potensial dapat digunakan untuk melakukan perataan laba adalah: 

• Dividen yang diterima dari anak perusahaan yang belum dikonsolidasi. 

• Penjualan aktiva tetap dan investasi jangka panjang. 

• Investment tax credit. 

• Unusual gains or losses. 

• Investment in the common stock of other firm. 

• Transaksi investasi dari nonsubsidiaries investment. 

• Discretionary accrual. 

• Extraordinary item. 

 

Menurut Liauw She Jin dan Mas’ud Machfoedz (1998) instrumen yang 

digunakan dalam perataan laba antara lain: 

• Pendapatan. 

• Dividen. 

• Perubahan dalam kebijakan akuntansi. 

• Biaya pensiun. 



• Pos luar biasa. 

• Kredit pajak investasi. 

• Depresiasi dan biaya tetap. 

• Peredaan mata uang. 

• Klasifikasi akuntansi dan pencadangan. 

 

2.4.4. Teknik untuk merekayasa laba. 

Foster (1986) mengatakan bahwa unsur-unsur laporan keuangan yang 

sering dipakai untuk perataan laba adalah: 

1. Unsur Penjualan 

a. Saat pembuatan faktur 

Misal: penjualan yang sebenarnya untuk periode yang akan datang 

pembuatan fakturnya dilakukan pada periode ini dan dilaporkan 

sebagai penjualan pada periode ini. 

b. Pembuatan pesanan atau penjualan fiktif. 

c. Downgarding (penurunan) produk, misalnya dengan cara 

mengklasifikasikan produk yang belum rusak ke dalam kelompok 

produk rusak dan selanjutnya dilaporkan telah terjual dengan harga 

lebih rendah dari sebenarnya. 

2. Unsur Biaya 

a. Memecah-mecah faktur 

Misal faktur untuk sebuah pembelian atau pesanan dipecah menjadi 

beberapa pembelian/pesanan dan selanjutnya dibuatkan beberapa faktur 

dengan tanggal yang berbeda kemudian dilaporkan dalam beberapa 

periode akuntansi. 

b. Mencatat biaya dibayar dimuka (prepayment) sebagai biaya. 

Misalnya melaporkan biaya advertensi dibayar dimuka untuk tahun 

depan sebagai biaya advertensi tahun ini. 

 

 



Dalam Ilya Avianti (2002) disebutkan bahwa teknik untuk merekayasa 

laba dapat dilakukan dengan cara: 

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi cara 

manajemen mempengaruhi laba melalui judgement terhadap estimasi 

akuntansi antara lain: estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun 

waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi 

biaya garansi, dll. 

2. Mengubah metode akuntansi. 

Contoh: merubah metode depresiasi aktiva tetap dari metode depresiasi 

angka tahun ke metode depresiasi garis lurus. 

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan. 

Contoh: rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: 

• Mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian sampai periode 

akuntansi berikutnya. 

• Mempercepat/menunda pengeluaran untuk promosi sampai periode 

akuntansi berikutnya. 

• Kerjasama dengan vendor untuk mempercepat/menunda pengiriman 

tagihan sampai periode akuntansi berikutnya. 

• Mempercepat/menunda pengiriman produk ke pelanggan. 

• Menjual investasi sekuritas untuk memanipulasi tingkat laba. 

• Mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak dipakai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.5. Metode pendeteksian perataan laba. 

Adapun metode untuk mendeteksi perataan laba dapat dilakukan dengan 

tiga cara yaitu: 

Tabel 2.2 

Metode Pendeteksian Perataan Laba 

Nama Peneliti 
No 

(Tahun) 
Metode Pendeteksian 

1. Mendapatkan informasi langsung dari manajemen melalui 
interview, kuesioner, atau pengamatan. 

2. Menanyakan kepada pihak lain yang mempunyai hubungan 
dengan perusahaan (misal: akuntan publik perusahaan yang 
bersangkutan). 

1 Gordon (1968) 

3. Melakukan analisis terhadap laporan keuangan dan atau 
laporan kepada lembaga pemerintah (ex-post data) 

Imhoff menetapkan sales sebagai variabel independen dengan 
asumsi bahwa sales bukan merupakan objek perantara. Imhoff 
meregresikan income dan sales berdasarkan waktu dimana: 

Income = α + β (time) dan 
Sales  = α + β (time) 

Inhoff kemudian menetapkan variabilitas sebagai ukuran dari 
R2 untuk setiap regresi tersebut di atas. Inhoff menentukan 
keberadaan perilaku income smoothing berdasarkan kriteria-
kriteria sebagai berikut: 
a Aliran laba yang stabil dan asosiasi yang lemah antara sales 

dan income. 

2 Imhoff (1977) 

b Terdapat suatu aliran income yang stabil dan aliran sales 
yang berubah-ubah. 

Membandingkan variabilitas laba dengan variabilitas 
penjualan, dimana jika kovarian (CV) laba lebih kecil atau 
kurang dari kovarian (CV) penjualan, maka perusahaan yang 
bersangkutan dikategorikan sebagai Income Smoothers 
(melakukan Income smoothing) jika sebaliknya maka 
perusahaan tersebut dikategorikan sebagai Non-Income 
Smoothers (tidak melakukan income smoothing) 
CV∆i < CV∆s = Income Smoothers 

3 Eckel (1981) 

CV∆i > CV∆s = Non-Income Smoothers 
 

 
Dari ketiga model tersebut di atas, yang paling umum dan banyak 

digunakan oleh para peneliti dari berbagai negara, untuk mengklasifikasikan 

perusahaan kedalam kelompok income smoothers (melakukan income smoothing) 



atau non-income smoothers (tidak melakukan income smoothing) dalam penelitian 

mengenai income smoothing  adalah Model Eckel (1981). Model Eckel ini 

membandingkan Kovarian Laba (CV∆i) dengan Kovarian Penjualan (CV∆s), mana 

yang lebih besar. Suatu perusahaan dikategorikan sebagai income smoother jika 

Kovarian Labanya lebih kecil dari Kovarian Penjualannya (CV∆i < CV∆s). ∆i 

merupakan perubahan laba dalam satu periode. ∆s merupakan perubahan 

penjualan dalam satu periode. CV merupakan koefisien variasi dari variabel, yaitu 

standar deviasi ∆i atau ∆s dibagi dengan rata-rata ∆i atau ∆s. 

 

2.5. Investasi 

2.5.1. Pengertian investati. 

Investor biasanya menginvestasikan dananya melalui wahana yang 

diharapkan dapat memberikan return yang memadai dan pasar modal merupakan 

wahana alternatif bagi para investor. Penginvestasian pada pasar modal dalam hal 

ini adalah penempatan dana dalam bentuk saham-saham perusahaan. 

Definisi investasi secara umum adalah penundaan konsumsi pada saat ini 

dengan tujuan untuk mendapatkan pengembalian berdasarkan preferensi waktu 

penundaan tingkat biaya oportunitas yang dimiliki investor atas satuan uang yang 

mereka miliki. 

Menurut Frank K. Keilly & Keith C. Brown (2003:4), investasi adalah: 

 “This trade off present consumption for a higer level of future 

consumption in the reason for saving. What you do with the savings to 

make them increase over time is investment”. 

 

Dan menurut Zvie Bodie, Alex Kane, dan Alan J. Marcus (2004:4) 

adalah:   

“Investment is commitment of current resources in the expectation of 

deriving greather resources in the future”. 

 

Investasi adalah komitmen terhadap sumber daya yang ada saat ini dengan 

harapan untuk memperoleh hasil yang lebih besar di masa yang akan datang. Dari 



pernyataan-pernyataan di atas kita bisa menangkap adanya unsur yang sangat 

penting untuk diperhatikan dalam investasi yaitu unsur risiko dan tingkat hasil 

pengembalian (rate of return). 

 

2.5.2. Pengertian return dan expected return. 

Pengertian umum dari return adalah suatu hasil pengembalian yang 

diperoleh dari suatu dana atau modal yang ditanamkan pada suatu investasi, baik 

berupa asset riil (real asset) maupun aset keuangan (financial asset). Untuk 

pengertian lebih lanjut mengenai hasil pengembalian atau return ini dijelaskan 

melalui beberapa pernyataan berikut ini: 

Gitman (2006:226) 

“The return is the total gain or loss experienced on investment over a given 
period of time, calculated by divinding the asset’s cash distribution during 
the period, plus change in value, by its beginning of period investment 
value”. 
 

(Jogiyanto,2000) dalam jurnal Eko Prasetio, Sriastuti, dan Agung 

Wiryawan. 

“Return merupakan selisih dari harga investasi sekarang dan harga periode 
yang lalu jika investasi sekarang (Pt) lebih tinggi dari harga investasi 
periode lalu (Pt-1). Ini berarti terjadi keuntungan modal (capital gain), 
sebaliknya jika harga investasi sekarang (Pt) lebih rendah dari harga 
investasi yang lalu (Pt-1) terjadi kerugian modal (capital loss). Hasil 
pengembalian (return) ini sendiri terdiri dari dua komponen, yang pertama 
adalah yield, yaitu cash flow atau pendapatan periodik yang diterima dari 
investati tersebut seperti misalnya: bunga, ataupun dividen, dan yang 
kedua adalah capital gain/ loss, yaitu perubahan harga dari surat berharga 
tersebut selama beberapa periode.” 
 

Perihal mengenai return perlu dibedakan sebelumnya antara Realized 

Return dan Expected Return, seperti apa yang dijelaskan oleh Stephen H. 

Penman (2001:69) di bawah ini: 

“Many future return outcomes are possible but the amount you expect to 

earn, the average of the possible returns is called expected return”. 

“Returns that have occurred called actual, realized, or ex post returns”. 

 



2.5.3. Rate of return saham. 

Rate of return adalah ukuran tingkat pertumbuhan suatu investasi yang 

biasanya dinyatakan dengan presentasi terhadap nilai investasinya. Untuk 

investasi yang dilakukan dalam bentuk kepemilikan saham, investor memperoleh 

return berupa dividen dan capital gain seperti apa yang dinyatakan oleh Bodie, 

Kane, dan Marcus (2002:45). 

“Total return to an investor comes from dividen and capital gain, or 

appreciation in the value of the stock”. 

 

Menurut James C. Van Horne (2002:28) 

“The benefit associate with ownership include the cash dividens paid 

during the year together with an appreciation in market price, or capital 

gain, realized at the end of the year”. 

 

Dividen adalah bagian keuntungan dari perusahaan yang dibagikan kepada 

pemegang saham dalam satu periode tertentu, sedangkan capital gain/loss dalam 

satu periode merupakan selisih harga saham awal dengan harga saham pada akhir 

periode. Bila harga saham pada akhir periode lebih tinggi daripada harga awalnya, 

maka dikatakan investor memperoleh capital gain. Jika yang terjadi adalah 

sebaliknya, maka investor dikatakan memperoleh capital loss. 

 

2.5.4. Rate of return portopolio. 

Portofolio adalah kombinasi atau sekumpulan dua atau lebih investasi baik 

berupa aset riil (real assets) maupun aset keuangan (financial assets), dalam 

hubungannya dengan saham portofolio merupakan sekumpulan saham dari 

beberapa perusahaan yang dimiliki seseorang. 

Teori portofolio ini menekankan pada usaha-usaha untuk mencari 

kombinasi investasi optimal yang memberikan tingkat hasil pengembalian (rate of 

return) yang maksimal pada suatu tingkat risiko tertentu. 

Pembentukan portofolio ini menyangkut identifikasi aset-aset mana yang 

akan dipilih dan berapa proporsi dana yang akan ditanamkan pada masing-masing 



aset tersebut. Tingkat hasil pengembalian yang diharapkan dari suatu portofolio 

ini merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat hasil pengembalian yang 

diharapkan masing-masing saham yang membentuk portofolio tersebut. 

 

Brigham (2004:182) mendefinisikannya sebagai berikut: 

“Expected return on portofolio is the weighted average of the expected 
returns on the assets held in the portofolio”. 
“Realized return on portofolio is the return that was actually earned 
during some past period. The actual return usually turns out to be different 
from the expected returns except for riskless asset”. 
 

Menurut Bodie, Kane, dan Marcus (2002:163) 

“Expected rate of return on portofolio is weighted averaged of the 

expected rate of return on each component asset”. 

 

2.6. Risiko Saham 

Gitman (2000) menyatakn bahwa: “In the most basic sense, risk can be 

defined as the chance of financial loss”. Hal ini berarti bahwa risiko adalah 

peluang terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. 

Sedangkan menurut Jones (2000): “Risk is defined here as the chance that 

actual return on investment will be different from its expected return”. Dari 

pernyataan ini kita dapat melihat bahwa semakin tinggi tingkat kemungkinan 

untuk memperoleh tingkat pengembalian yang negatif, maka semakin tinggi pula 

risiko yang terkandung dalam investasi tersebut. 

Ada beberapa sumber risiko yang bisa mempengaruhi besarnya risiko 

suatu investasi. Sumber-sumber tersebut menurut Jones (2000) antara lain: 

1. Interest rate risk, merupakan variabilitas pada tingkat hasil sekuritas yang 

disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga yang berlaku. 

2. Market risk, merupakan variabilitas pada tingkat hasil sekuritas yang 

disebabkan oleh fluktuasi pada pasar secara keseluruhan. Misalnya: 

keadaan resesi, perang, perubahan struktur ekonomi, dan perubahan 

preferensi konsumen. 



3. Inflation risk, merupakan risiko yang terjadi sebagai akibat dari perubahan 

daya beli masyarakat yang menurun karena harga barang yang semakin 

naik. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan tingkat suku bunga naik 

sehingga tingkat keuntungan yang diharapkan dari saham juga semakin 

tinggi. 

4. Business risk, merupakan risiko yang timbul akibat melakukan bisnis pada 

suatu industri tertentu. 

5. Financial risk, merupakan risiko yang timbul karena perusahaan 

mengambil kebijakan pembiayaan dengan menggunakan utang. Semakin 

besar proporsi aktiva yang dibiayai dengan untang maka semakin besar 

pula variabilitas tingkat hasil pada perusahaan tersebut. 

6. Liquidity risk, merupakan risiko yang terkait dengan pasar sekunder 

dimana sekuritas tersebut diperdagangkan, yaitu berkaitan dengan tingkat 

kepastian atas waktu dan harga. Semakin cepat sekuritas diperdagangkan 

dan perubahan harga yang terjadi relatif kecil, maka semakin likuid. 

Sebaliknya jika semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memperjual 

belikan sekuritas tersebut, maka semakin besar pula risiko likuiditasnya. 

7. Exchange rate risk/Currency risk, merupakan variabilitas tingkat hasil 

sekuritas yang terjadi karena adanya fluktuasi nilai tukar mata uang suatu 

negara. 

8. Country risk, merupakan risiko yang berhubungan dengan keadaan politik 

suatu negara. Misalnya: stabilitas ekonomi dan kelangsungan hidup suatu 

negara. 

 

Rao (1989) menjelaskan bahwa risiko total dari suatu aktiva dapat dibagi 

menjadi dua komponen yaitu risiko yang tidak dapat dieliminasi dengan 

diversifikasi (undiversiable risk) dan risiko yang dapat dieliminasi dengan 

diversifikasi (diversiable risk). 

Dalam hubungannya antara sumber-sumber risiko dan jenis risiko kita 

dapat melihat bahwa business risk, financial risk, dan liquidity risk merupakan 

unsystematic risk karena hanya terjadi pada satu badan usaha dan bisa dihilangkan 



melalui diversifikasi. Sedangkan interest risk, market risk, inflation risk, exchange 

rate risk, dan country risk merupakan systematic risk karena merupakan risiko 

pasar yang mempengaruhi semua badan usaha dan tidak bisa dihilangkan melalui 

diversifikasi. (Jogiyanto,2000) dalam jurnal Eko Prasetio, Sriastuti, dan 

Agung Wiryawan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


