
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 entitas. Dalam laporan keuangan tersebut

akan terlihat data kuantitatif dari harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya-biaya

dari perusahaan. Laporan keuangan inilah yang menjadi salah satu sumber

informasi bagi para pemakainya, termasuk investor dalam hal pengambilan

keputusan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan biasanya terdiri dari

angka-angka dan sedikit penjelasan untuk memperoleh gambaran yang jelas

mengenai kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban

jangka pendek, struktur modal perusahaan, distribusi aktiva, keefektivan

penggunaan aktiva, dan hasil usaha yang telah dicapai. Dalam penyusunannya,

laporan keuangan harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip akuntansi yang

berlaku umum (Prinsip Standar Akuntansi Keuangan).

 Laporan keuangan setidaknya disusun dan disajikan pada satu periode

akuntansi  untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan informasi,

serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam menentukkan kebijakan-kebijakan

yang akan diambil. Selain itu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan laporan

keuangan juga merupakan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya

yang dipercayakan kepadanya.

 Menurut Kieso et. al. (2005, 2), pengertian laporan keuangan adalah:

“Financial statements are the principal means through which financial

information is communicated to those outside an enterprise. These

statements provide the company s history quantified in money terms. The

financial statements most frequntly provided are (1) the balance sheet, (2)

the income statement, (3) the statement of cash flows, and (4) the

statement of owner s or stockholders  equity. In addition note disclosure

are an integral part of each financial statement.”



Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan

(2007, 1-2) 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.”

Warren et. al. (2001, 16) menerangkan bahwa:

After transactions have been recorded and summarized, reports are

prepared for users. The accounting reports that provides this information

are called financial statements .

 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.  Tujuan Laporan Keuangan

 Laporan keuangan merupakan sarana utama dalam mengkomunikasikan

informasi keuangan yang disediakan oleh proses pelaporan keuangan.

Karakteristik kualitatif yang dimiliki oleh laporan keuangan, yaitu dapat dipahami

(understandability), relevan (relevance), dapat diandalkan (reliability), dan dapat

diperbandingkan (comparability) sangat memudahkan para pemakai laporan

keuangan dalam proses pengambilan keputusan.

Prinsip Akuntansi Indonesia (1984) menjelaskan bahwa tujuan laporan

keuangan adalah:



1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai

aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.

2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perusahaan

dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang

timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba.

3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai

laporan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.

4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam

aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai

aktivitas pembiayaan dan investasi.

5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan

dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebijakan akuntansi yang

dianut perusahaan.

 Sedangkan tujuan laporan keuangan menurut SFAC (Statement of

Financial Accounting Concept) No.1, Kieso et. al. (2005, 5) adalah:

“Financial reporting should provide information that: a) is useful to

present and potential investors and creditors and other users in making

rational investment, credit, and similar decisions; b) helps present and

potential investors, creditors, and other users assess the amounts, timing,

and uncertainty of prospective cash receipts from devidens or interest and

the proceeds from the sale, redemption, or maturity of securities or loans;

c) clearly portrays the economic recources (obligations of the enterprise

to  transfer resources to other entities and owners  equity), and the effect

of transactions, events, and circumstances that change its resources and

claims to those resources.”

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, didalam memprediksi jumlah, waktu, dan

ketidakpastian dari prospek penerimaan kas di masa yang akan dating,

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 klaim atas sumber daya

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.  Komponen 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 kontijensi 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 dasar untuk menghitung

tingkat hasil pengembalian (return), mengevaluasi 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 dari arus kas perusahaan di masa yang akan

datang, mengevaluasi kinerja perusahaan, serta untuk mempelajari resiko

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

 Pemakai laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan

(2007) meliputi:

1. Investor

Investor membutuhkan informasi untuk membantu menentukkan apakah

harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang

saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk

menilai kemampuan perusahaan untuk membayar deviden.

2. Karyawan

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan untuk menilai

kemampuan perusahan 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 terutang

akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada

perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi

pinjaman kecuali bila sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada

kelangsungan hidup perusahaan.



5. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan

hidup perusahaan terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka

panjang dengan perusahaan.

6. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaannya

berkepentingan dengan alokasi sumber daya, dan oleh karenanya

berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Selain itu mereka juga

membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan dalam

menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik

pendapatan nasional dan statistik lainnya.

7. Masyarakat

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara.

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan

informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran

perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

Standar Akuntansi Keuangan (2007) 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.

Manfaat dari suatu laporan keuangan dirasakan oleh para pihak

yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan suatu

perusahaan. Adapun pihak yang berkepentingan tersebut adalah:

1. Pemilik perusahaan, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang

pimpinannya diserahkan kepada orang lain, karena dengan laporan

tersebut perusahaan akan dapat menilai sukses tidaknya manajer dalam

memimpin perusahaannya dan kesuksesan seorang manajer biasanya

diukur dengan laba yang diperoleh perusahaan.



2. Manajer atau pimpinan perusahaan, dengan mengetahui posisi

keuangan perusahaannya periode yang baru selanjutnya akan dapat

menyusun rencana yang lebih baik, memperbaiki sistem pengawasan yang

menentukan sejumlah kebijakan yang tepat.

3. Para investor, berkepentingan terhadap prospek keuntungan di masa

mendatang dan perkembangan perusahaan selanjutnya, serta mengetahui

jaminan investasinya dan kondisi kerja atau kondisi keuangan jangka

pendek perusahaan tersebut.

4. Para kreditur dan banker, kreditur jangka panjang disamping ingin

mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutang dan beban-

beban bunganya, juga untuk mengetahui apakah kredit yang akan di

berikan itu cukup mendapat jaminan dari perusahaan tersebut, yang

digambarkan atau terlihat pada kemampuan perusahaan untuk

mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang.

5. Pemerintah, berkepentingan selain untuk menentukkan besarnya pajak

yang harus ditanggung oleh perusahaan juga untuk melihat perkembangan

keuangan dan hasil-hasil operasinya, para buruh akan dapat menentukan

langkah-langkah yang harus dilakukan sehubungan dengan kelangsungan

kerjanya.

2.2. Laporan Keuangan Bank

Menurut Kasmir (2003, 239) laporan keuangan bank adalah:

“Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara

keseluruhan. Dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi bank

sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Laporan

ini juga menunjukkan kinerja manajemen bank selama satu periode”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan bertujuan

untuk memberikan informasi keuangan perusahaan (bank), baik kepada pemilik,

manajemen , maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan tersebut.

Kemudian laporan keuangan juga memberikan informasi tentang hasil-hasil usaha



yang diperoleh bank dalam suatu periode tertentu dan biaya-biaya atau beban

yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil tersebut.

Menurut Kasmir (2003,  235) terdapat enam jenis laporan keuangan bank,

yaitu :

1. Neraca

2. Laporan Laba Rugi

3. Laporan Komitmen dan kontijensi

4. Laporan Arus Kas

5. Catatan atas Laporan Keuangan

6. Laporan Keuangan Gabungan atau Konsolidasi

2.2.1. Tujuan Laporan Keuangan Bank

Pembuatan masing-masing laporan keuangan memiliki tujuan tersendiri.

Menurut Kasmir (2003,  240) secara umum tujuan pembuatan laporan keuangan

adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva dan jenis aktiva

yang dimiliki.

2. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis-jenis

kewajiban baik jangka pendek (lancar) maupun jangka panjang.

3. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis-jenis

modal bank pada waktu tertentu.

4. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah

pendapatan yang diperoleh dan sumber-sumber pendapatan bank tersebut.

5. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah-jumlah biaya yang

dikeluarkan berikut jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam periode

tertentu.

6. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam

aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank.

7. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode

dari hasil laporan keuangan yang disajikan.



Dengan demikian laporan keuangan disamping menggambarkan kondisi

keuangan suatu bank juga untuk menilai kinerja manajemen bank yang

bersangkutan. Penilaian kinerja manajemen akan menjadi patokan apakah

manajemen berhasil atau tidak dalam menjalankan kebijakan yang telah

digariskan perusahaan.

2.2.2. Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan Bank

 Sifat dan keterbatasan laporan keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap

(2002, 16) adalah sebagai berikut :

1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu kejadian yang telah lewat.

Untuk itu tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya sumber

informasi dalam mengambil keputusan ekonomi.

2. Laporan keuangan bersifat umum, bukan untuk memenuhi kebutuhan

pihak-pihak tertentu.

3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan

taksiran dan berbagai pertimbangan.

4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Penerapan

prinsip akuntansi terhadap pos tertentu mungkin bila hal ini

menimbulkan pengaruh yang material terhadap kelayakan laporan

keuangan.

5. Laporan keuangan bersifat konservatisme dalam menghadapi

ketidakpastian, bila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang

tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih

alternative yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling

kecil.

6. Laporan keuangan lebih menekankan makna ekonomis suatu transaksi

daripada bentuk hukumnya (formalitasnya).

7. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis,

dan pemakai laporan keuangan dianggap memahami bahasa teknis

akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan.



8. Adanya berbagai alternative metode akuntansi yang dapat digunakan

menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan

tingkat kesuksesan antar perusahaan.

9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat

dikuantifikasikan umumnya diabaikan.

2.3. Laba

2.3.1. Pengertian Laba

Laba sebagai indikator kinerja perusahan merupakan fokus utama dari

laporan keuangan modern. Laba diartikan sebagai suatu peningkatan dalam

ekuitas pemilik yang dihasilkan dari operasi perusahaan yang menguntungkan,

sedangkan penurunan dalam ekuitas pemilik yang dihasilkan dari operasi

perusahaan yang tidak menguntungkan disebut sebagai rugi. Laba merupakan

bottom line dari suatu laporan laba rugi. Disebut bottom line karena posisi laba

merupakan yang paling bawah di dalam suatu laporan laba rugi.

Pengertian laba menurut Belkaoui (2000), yaitu:

“Keuntungan (atau dengan pengertian yang lebih tepat) merupakan

kenaikan ekuitas (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi yang bersifat

insidentil atau tidak sering terjadi pada perusahaan serta dari semua

transaksi dan kejadian lain serta keadaan yang mempengaruhi entitas

kecuali yang berasal dari pemilik atau penanaman modal oleh pemilik

perusahaan.”

FASB dalam Statement of Financial Accounting Concept No. 3

mendefinisikan laba sebagai berikut:

“...income is the change in equity (net assets) of an entity during a period

from a transactions and events and circumstances from non owner

sources. It includes all change in equity during a period except those

resukting from investments by owner and distribution to owner.”



Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 25 (2007)

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.”

2.3.2. Jenis-jenis laba

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

beberapa jenis antara lain:

1. Laba kotor

Laba kotor merupakan selisih antara hasil penjualan dengan harga pokok

penjualan.

2. Laba operasi

Laba operasi merupakan 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.

Angka ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk hidup dan

mencapai laba yang pantas sebagai balas jasa terhadap pemilik modal.

3. Laba sebelum pajak

Merupakan laba operasi ditambah hasil-hasil dan dikurangi biaya-biaya di

luar operasi normal perusahaan. Bagi pihak-pihak tertentu terutama dalam

hal pajak, angka ini merupakan bagian terpenting karena menyatakan laba

yang pada akhirnya dicapai perusahaan.



4. Laba setelah pajak

Merupakan laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak. Hasil operasi

suatu perusahaan umumnya dirangkum dalam suatu bagian utama yaitu

laba bersih

2.3.3. Tujuan dan Manfaat Laba

Pelaporan keuangan perusahaan bertujuan untuk menyediakan informasi

mengenai prestasi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Prestasi ini

terutama di evaluasi berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan. FASB juga

menyatakan bahwa fokus utama pelaporan keuangan terletak pada informasi

mengenai prestasi suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh tolok ukur atas laba.

Jadi investor dan kreditor sangat menaruh perhatian pada harapan mengenai

prestasi perusahaan di masa yang akan datang. FASB memahami bahwa investor

dan kreditor menginginkan informasi laba terutama sebagai indikator atas potensi

arus kas di masa mendatang.

Tujuan umum pelaporan laba adalah untuk memberikan informasi yang

berguna bagi mereka yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan.

Tujuan laba yang lebih khusus ini meliputi penggunaan laba sebagai pengukuran

efisiensi manajemen, penggunaan angka laba historis untuk membantu

meramalkan  keadaan usaha dan distribusi dividen di masa yang akan datang,

serta penggunaan laba sebagai pengukuran keberhasilan, juga sebagai pedoman

pengambilan keputusan manajerial di masa yang akan datang.

J.R. Hicks menyatakan tujuan pengukuran laba sebagai berikut:

The purpose of income calculation in practical affairs is to give people

an indication of the amount which they can consume without

impoverishing themselves. Following out this idea it could seem that we

ought to define a man s income as the maximum value which he can

consume during a week and still expect to be as well at the end of the week

as he at the beginning.



Menurut Study Group of Business Income, kegunaan laba adalah sebagai

berikut:

1. Income is used as the basis of one of the principal forms of taxation;

2. Income is used in public report as a measure of the succesness of a

corporation operations;

3. Income is used as a criterion for the determination of the availability of

dividend;

4. Income is used as a guide to trustees changed with distributing income to

a life te  while preserving the principal for remainderman;

5. Income is used as a guide to management of an enterprise in the conduct

of its affairs .

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat bahwa perhitungan laba ada

umumnya mempunyai dua tujuan yaitu:

1. Tujuan internal; yaitu berhubungan dengan usaha pimpinan untuk

mengarahkan aktivitas perusahaan pada kegiatan yang menguntungkan.

Informasi tentang laba tersebut dapat digunakan oleh pimpinan untuk

mengevaluasi aktivitas operasi perusahaan dalam periode lalu dan

melakukan analisis untuk memperbaikinya demi meningkatkan

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

2. Tujuan eksternal; untuk memberikan pertanggungjawaban manajemen

kepada para pemegang saham, kreditor, keperluan pajak, dan pihak lain

yang berkepentingan atas informasi laba tersebut.

2.4. Teori Keagenan

Konsep teori keagenan (agency theory) menurut Anthony dan

Govindarajan (1995, 569) adalah hubungan atau kontrak antara principal dan

agent. Principal mempekerjakan agent untuk melakukan tugas untuk kepentingan

principal, termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari principal

kepada agent. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang

saham bertindak sebagai principal, dan CEO (Chief Executive 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. Pihak principal termotivasi mengadakan

kontrak untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu

meningkat. Agent termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan

ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam hal memperoleh investasi,

pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat

terutama karena principal tidak dapat memonitor aktivitas CEO sehari-hari untuk

memastikan bahwa CEO bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham.

Principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent.

Agent mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan

kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya

ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh principal dan agent.

Ketidakseimbangan informasi inilah yang disebut dengan asimetri informasi

(asymmetric information). Adanya asumsi bahwa individu-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 pengukuran kinerja agent. Salah satu bentuk

tindakan yang dilakukan agent untuk memaksimalkan dirinya adalah manajemen

laba (earnings management).

2.5. Manajemen Laba

Terdapat beberapa istilah umum yang sering digunakan oleh para praktisi

dan  kalangan bisnis tentang earnings management / manajemen laba antara lain

creative accounting practices, income smoothing, income manipulation,

aggressive accounting, financial numbers game dan masih banyak lagi istilah



lainnya yang dapat digunakan secara bergantian. Manajemen laba dapat diartikan

sebagai pengelolaan laba atau pengelolaan keuntungan. Pengelolaan laba ini mulai

dari yang kadarnya sopan dan tidak berbahaya sampai dengan tingkatan kotor

(penipuan) dan membahayakan publik.

Scott (2003) menerangkan bahwa:

Earnings management is the choice by a manager of accounting policies

so as to achieve some specific objectives.

Mulford dan Comskey (2002, 3) mendefinisikan manajemen laba sebagai

berikut:

The active manipulation of earnings toward a predetermined target,

which a may be set by management, a forecast by analyst, or an amount

that is consistent with a smoother, more sustainable earnings stream.

Kieso, Weygandt, Warfield (2004, 126) mendefinisikan manajemen laba

sebagai berikut:

It is often defined as the planned timing of revenues, expenses, gains, and

loses to smooth out bumps in earnings. In most cases, earnings

management is used to increase income in the current year at the expenses

of income in future years.

 Tujuan dilakukannya manajemen laba adalah untuk memberikan

fleksibilitas kepada manajemen perusahaan untuk melindungi diri dan

perusahaannya dalam menghadapi keadaan yang tidak diinginkan seperti kerugian

bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak dengan perusahaan

2.5.1. Motivasi Manajemen Laba

Tindakan manajemen melakukan manajemen laba didorong oleh motivasi

berikut ini:



1. Bonus scheme motivations

Kompensasi atau bonus yang didasarkan pada besarnya laba dilaporkan

akan memotivasi manajemen mengatur laba secara oportunistik untuk

memaksimalkan bonus mereka. Manajemen akan memilih prosedur

akuntansi yang dapat melaporkan laba yang lebih tinggi 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 deviden

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 ini 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 manajemen (CEO)

Motivasi earnings management juga terjadi pada saat perhentian atau

penggantian CEO. Para CEO yang akan berhenti bekerja 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. Penawaran saham perdana (Initial Public Offering)

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 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.

2.5.2. Pola Manajemen Laba

Beberapa strategi dalam melakukan manajemen laba (earnings

management) adalah :

1. Taking a bath atau Big Bath

Pola ini terjadi pada saat perusahaan reorganisasi, termasuk penggantian

CEO. Jika perusahaan harus melaporkan kerugian, manajemen akan



melaporkan nilai kerugian yang lebih besar dengan tujuan untuk

meningkatkan laba di masa datang.

2. Income Minimization

Pola ini hampir sama dengan taking a bath namun tidak dilaksanakan

secara ekstrim dan dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi

yang mempunyai dampak mengurangi laba (income decreasing).

3. Income Maximization

Pola ini dilakukan untuk tujuan memperoleh bonus, kompensasi dan juga

digunakan perusahaan yang mendekati pelanggaran debt covenants. Pola

ini dapat dilakukan dengan melakukan creative acquisition accounting

yaitu perusahaan pengakuisisi mengklarifikasikan sebagian harga beli

sebagai in-process research and development yang kemudian segera

dihapuskan sehingga mengurangi biaya amortisasi harga beli sehingga

laba di masa datang akan meningkat.

4. Income Smoothing

Manajer memiliki insentif untuk melakukan earnings management

sehingga tetap berada antara bogey dan cap. Jika manajer risk averse,

mereka lebih suka aliran bonus yang konstan sehingga mereka meratakan

laba perusahaan.

2.6. Perataan Laba

Perataan laba (income smoothing) adalah tindakan menormalisasi laba

untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan untuk mencapai tingkat tertentu

yang diinginkan perusahaan atau yang dianggap normal oleh perusahaan.

Beberapa pengertian perataan laba menurut beberapa ahli yaitu:

1. Menurut Belkaoui (1991, 38)

”Smoothing of reported earnings may be defined as the intentional

dampening of fluctuations about some level of earnings that is currently

considered to be normal for a firm, in this sense of smoothing represent an

attempt on the part of the firm s management to reduce abnormal



variations in earnings to be extended allowed under sound accounting and

management principles.”

2. Menurut Koch (1981, 574)

“Income smoothing can be defined as a means used by management to

diminish the variability of a stream of reported income numbers relative to

some perceived target stream by the manipulation of the artificial

(accounting) or real (transactional) variable.”

3. Menurut Ashari et. Al (1994)

“Tindakan perataan penghasilan bersih/laba merupakan tindakan yang

sengaja dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi

perbedaan/perubahan penghasilan bersih/laba dengan mempergunakan

cara atau metode akuntansi tertentu.”

4. Menurut Mulford dan Comiskey (2002, 3)

“A form of earnings management designed to remove peaks and valleys

from a normal earnings series, including steps to reduce and store

profits during good years for use during slower years.”

2.6.1. Sasaran Perataan laba

Sasaran dari perataan laba adalah laba itu sendiri. Berikut adalah jenis-

jenis laba yang sering dijadikan sasaran perataan laba oleh manajemen menurut

penelitian para ahli :



Tabel 2.1

Jenis-jenis laba yang menjadi sasaran perataan laba

No. Nama Peneliti (Tahun) Sasaran Laba

1. Copeland (1968) Net income

2. Cushing (1969) Earnings per share

3. Barnea, Ronen, and

Sadan (1976, 1977)

v Income (before extraordinary items) per

share

v Operating income per share (before period

charges and extraordinary items)

4. Givoly and Ronen

(1981)

Earnings per share (before extraordinary

items), adjusted for stock splits and dividends

5. Koch (1981) v Earnings per share

v Operating income

v Ordinary income

6. Imhoff (1981) v Full diluted earnings per share

v Net income

v Net income before extraordinary items

v Operating income

v Gross margin

7. Albrecht and

Richardson (1990)

v Operating income

v Income for operation

v Income before extraordinary items

v Net income

8. Beattie at . al. (1994) Reported profit after tax, but before

extraordinary items

9. Ashari, Koh, Tan, and

Wong (1994)

v Income for operations

v Income before extraordinary items

v Net income after tax

10. Michelson, Jordan- v Operating income after depreciation



Wagner, and Wooton

(1995)

v Pre-tax income

v Income before extraordinary items

v Net income

11. Salno dan Gudono

(2000)

v Laba operasi

v Laba setelah pajak

12. Salno dan Baridwan

(2000)

v Penghasilan operasi (PO)

v Penghasilan sebelum pajak (PSP)

v Penghasilan bersih setelah pajak (PBSP)

Sumber : Berbagai sumber, diolah kembali

Beberapa penelitian yang dilakukan di dunia menunjukkan bahwa

biasanya earnings management dilakukan bersamaan dengan adanya

restrukturisasi usaha atau adanya pergantian manajemen yang dilakukan oleh

perusahaan. Sedangkan akun dalam laporan keuangan yang paling sering

dijadikan objek untuk perataan laba adalah persediaan (inventory), kewajiban, dan

pengakuan pendapatan (revenue recognition).

2.6.2. Tujuan Perataan Laba

Ada berbagai macam tujuan yang ingin dicapai oleh manajemen dalam

perataan laba. Menurut Juniarti dan Corolina (2005) tujuan perataan laba adalah

:

1. Mencapai keuntungan pajak

2. Untuk memberikan kesan yang baik dari pemilik dan kreditor terhadap

kinerja manajemen

3. Mengurangi fluktuasi pada pelaporan laba dan mengurangi resiko,

sehingga harga sekuritas yang tinggi menarik perhatian pasar

4. Untuk menghasilkan pertumbuhan profit yang stabil

5. Untuk menjaga posisi/kedudukan mereka dalam perusahaan

2.6.3. Teknik Perataan Laba

Menurut penelitian Center for Financial Research & Analysis (CFRA)

yang ada di Amerika Serikat, terdapat tiga puluh teknik yang biasanya dilakukan



oleh perusahaan untuk mengelabui investor atau stakeholder (Schilit 2002).

Ketiga puluh teknik tersebut dibagi menjadi tujuh kategori, yaitu :

1. Recording revenue too soon or of questionable quality

2. Recording bogus revenue

3. Boosting income with one-time gains

4. Shifting current expenses to a later or earlier period boosting profit by

selling undervalued assets

5. Failing to record or improperly reducing liabilities

6. Shifting current revenue to a later period

7. Shifting future expenses to the current period as a special charge

2.6.4. Indeks Perataan Laba

Indikasi adanya perataan laba yang dilakukan oleh manajemen dapat

dideteksi oleh beberapa metode. Peneliti mengklasifikasikan perusahaan-

perusahaan  kedalam  kelompok income smoothers dan kelompok non-income

smoothers. Berikut beberapa metode pendeteksian perataan laba :

Tabel 2.2

Metode Pendeteksian Perataan Laba yang Dikembangkan

No.
Nama Peneliti

(Tahun)
Metode Pendeteksian

1. Copeland (1968) Dengan 3 (tiga) cara, antara lain :

1) Mendapatkan informasi langsung dari manajemen

melalui interview, kuesioner, atau pengamatan.

2) Menanyakan kepada pihak lain yang mempunyai

hubungan dengan perusahaan (misalnya Akuntan

Publik perusahaan yang bersangkutan)

3) Melakukan analisis terhadap laporan keuangan

dan/atau laporan kepada lembaga pemerintah (ex-

post data)



2. Imhoff (1977) Imhoff menetapkan sales sebagai variable independen

dengan asumsi bahwa sales bukan merupakan objek

perataan. Imhoff meregresikan income dan sales

berdasarkan waktu (time), dimana :

Income =  +  (time)

Sales =  +  (time)

Imhoff kemudian menetapkan variabillitas sebagai

ukuran dari R2 untuk setiap regresi tersebut diatas.

Imhoff menentukkan keberadaan perilaku income

smoothing berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut

:

a) Aliran laba yang stabil dan asosiasi yang lemah

antara Sales dan Income.

b) Terdapat suatu aliran Income yang stabil dan

aliran Sales yang berubah-ubah.

3. Eckel (1981) 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 dikategorikan

sebagai Non-Income Smoothers (tidak melakukan

income smoothing). Model Eckel ini diformulasikan

sebagai berikut :

CV I < CV S   : Income Smoothers

CV I > CV S   : Non-Income Smoothers

Sumber : Berbagai sumber, diolah kembali

Dari ketiga model diatas yang paling umum dan biasa digunakan oleh

peneliti-peneliti terdahulu adalah Indeks Eckel. Eckel (1981) mengasumsikan

bahwa tingkat pendapatan tergantung pada tingkat penjualan. Indeks ini dipakai

karena sangat objektif dalam menggambarkan kinerja manajemen. Asumsi



dasarnya adalah perubahan pada penjualan akan menciptakan efek yang relatif

besar pada keuntungan perusahaan. Perusahaan diklasifikasikan sebagai

perusahaan yang melakukan perataan laba (income smoothers) dan perusahaan

yang tidak melakukan perataan laba (non-income smoothers). Perusahaan tidak

dikategorikan sebagai perata laba jika :

                                               CV S

Indeks perataan laba =                           <    1

                                                CV I

Keterangan :

CV I  : koefisien variasi untuk perubahan laba

CV S  : koefisien variasi untuk perubahan penjualan

 Untuk koefisien variasi perubahan laba dan koefisien variasi perubahan

penjualan dapat dihitung sebagai berikut :

          i sales          i earning

 CV S =    dan  CV I =

iΧ sales iΧ earning

Dimana :

i sales  : standar deviasi penjualan

i earning : standar deviasi laba

iΧ sales  : rata-rata penjualan

iΧ earning : rata-rata laba

 Karena objek dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang tidak

mempunyai akun penjualan dalam laporan laba ruginya, maka dipakai pendapatan

bunga sebagai pengganti penjualan, karena pendapatan bunga adalah pendapatan



yang didapat dari kegiatan operasional bank, sesuai dengan yang dikemukakan

oleh Indra Bastian (2006, 74) :

“Dalam penyajian laporan laba rugi harus diurutkan mulai dari pendapatan

atau beban yang berasal dari kegiatan utama bank, dilanjutkan dengan

pendapatan atau beban dari kegiatan lain atau dengan kata lain laporan

laba rugi harus diurutkan mulai dari unsur pendapatan dan beban yang

berasal dari kegiatan operasional kemudian baru pendapatan dan beban

dari kegiatan non-operasional.”

 Ada beberapa  alasan  mengapa Indeks Eckel dipilih sebagai penunjuk terjadi

atau tidaknya praktik perataan laba yaitu seperti yang dikemukakan oleh Ashari

et.al (1994) sebagai berikut :

a. Objektif dan didasarkan pada perhitungan statistik yang dapat

menghasilkan pemisahan yang jelas antara perata laba (income smoothers)

dan bukan perata laba (non-income smoothers).

b. Tidak tergantung pada prediksi laba, pembuatan model-model yang

diperlukan untuk menetapkan laba yang diharapkan, pengujian biaya atau

pertimbangan subyektif lainnya. Biasanya pembuatan model-model

pengharapan (expectation model) sulit dilakukan dan dapat menghasilkan

kesimpulan yang mengandung kesalahan.

c. Mengukur perataan dengan cara merata-ratakan pengaruh beberapa

variabel perataan laba dan untuk mengidentifikasikan perataan diperlukan

waktu lebih dari satu periode.

2.7. Profitabilitas

Profitabilitas  merupakan suatu pengukur kinerja manajemen  perusahaan

dan efisiensi modal. Berikut beberapa definisi profitabilitas :

 Menurut Gitman (2000, 617) dalam bukunya Principles of Managerial

Finance, profitabilitas adalah :

“The relationship between revenues and costs generated by using the

firm s assets-both current and fixed-in productive activities.”



Profitabilitas menurut Foster (1986) merupakan :

“The ability of a firm to generate revenues in excess of expenses.”

 Profitabilitas dapat diukur dengan berbagai rasio. Rasio profitabilitas

menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

Pengukuran profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan rasio sebagai berikut

:

          Laba bersih setelah pajak

Profitabilitas =

        Total aktiva

 Rasio ini (profitabilitas/Retun On Assets) menghubungkan laba bersih

perusahaan dengan jumlah aktiva yang digunakan untuk menghasilkan

keuntungan tersebut. Jadi, melalui rasio ini dapat diukur keseluruhan efektivitas

perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aktiva yang tersedia.

Profitabilitas merupakan ukuran penting untuk menilai sehat atau tidaknya

perusahaan yang mempengaruhi investor untuk membuat keputusan.

 Menurut Sundjaja (2004, 160) menjelaskan bahwa ketentuan Bank

Indonesia mengenai ROA adalah sebagai berikut:

“ ROA hanya mempunyai nilai 0% akan memperoleh nilai positif. Secara

umum dikatakan bahwa semakin besar ROA semakin baik. Apabila kita

lihat kondisi ROA dari bank-bank yang dilikuidasi menunjukkan bahwa

rata-rata nilainya positif, tetapi jika dikaitkan dengan ROA perbankan

nasional secara keseluruhan yang mencapai 1,31% menunjukkan bahwa

rata-rata ROA bank-bank yang dilikuidasi masih lebih kecil”.

2.8. Hubungan Profitabilitas dengan Perataan Laba

Profitabilitas merupakan ukuran penting untuk menilai sehat atau tidaknya

perusahaan yang mempengaruhi investor untuk membuat keputusan. Perusahaan

yang profitabilitasnya rendah mempunyai kecenderungan yang lebih besar untuk

meratakan labanya. Dapat diduga bahwa fluktuasi laba yang akan memberi

dampak pada makin rendahnya profitabilitas akan mendorong manajemen untuk



meratakan labanya, apalagi jika perusahaan menetapkan skema kompensasi bonus

berdasarkan besarnya laba yang dihasilkan.


