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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam perkembangan dunia usaha yang dinamis dan memasuki era

globalisasi, pengumpulan dana dari investor memegang peranan penting dalam

menjaga kelangsungan hidup suatu perusahaan. Salah satu sarana untuk mencari

dana dari investor adalah pasar modal. Pasar modal menduduki posisi yang sangat

strategis dalam perekonomian di suatu negara, karena dapat menjadi sarana yang

handal untuk memobilisasi dana dari masyarakat. Pasar modal juga dapat berperan

sebagai sumber dan bagi perusahaan yang ingin memanfaatkan peluang-peluang

bisnis. Bagi masyarakat yang memiliki dana, pasar modal merupakan alternatif

investasi menarik, karena memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam

kepemilikan perusahaan, memperoleh pembagian laba serta capital gain.

Perusahaan-perusahaan yang mengandalkan Bank dan lembaga keuangan bukan

bank (LKBB) sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan proyek-

proyeknya. Hal ini dapat dimengerti, karena Bank maupun LKBB tidak dapat

menyediakan dana dalam jumlah besar khususnya dalam bentuk equity. Melalui

pasar modal kebutuhan dana tersebut dapat di mobilisir dari masyarakat dengan

penyertaan modal kedalam perusahaan tersebut sebagai suntikan dana untuk

menjalankan perusahaan ataupun pengembangan proyek perusahaan, namun disisi

lain para penanam modal tersebut mendapatkan imbal hasil dari perusahaan

tersebut berupa capital gain ataupun dividen.

Calon investor sebelum berinvestasi memerlukan informasi berupa laporan-

laporan keuangan yang dipublikasikan. Jika laporan keuangan bermanfaat, maka

komponen-komponen yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut mempunyai

kandungan informasi yang akan direaksi oleh para pelaku pasar. Reaksi ini dapat

diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga saham atau

dengan menggunakan abnormal return (Jogiyanto, 2010:392). Reaksi pelaku pasar

modal terhadap informasi yang dipublikasikan di pasar modal dapat diproksikan
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dengan variabel abnormal return dan volume perdagangan saham. Perubahan harga

saham akan menggambarkan bentuk efisiensi pasar modal.

Jogiyanto (2010:415) menerangkan bahwa semakin efesiensi pasar, maka

semakin cepat informasi tersebut terefleksi dalam harga saham. Jika pasar bereaksi

dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang

sepenuhnya mencerminkan informasi yang ada maka kondisi pasar yang seperti ini

dikatakan sebagai pasar efisien (efficient market). Suatu pasar dikatakan efisien jika

tidak seorangpun baik investor, individu maupun institusi akan mampu

memperoleh abnormal return dalam waktu yang lama. Selain bermanfaat bagi

investor pasar modal, laporan keuangan juga merupakan sarana untuk

mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan manajemen atas sumberdaya

pemilik (Belkaoui, 2012:217).

Fokus utama pelaporan keuangan adalah informasi tentang laba dan

komponen-komponennya karena informasi ini memainkan suatu peranan yang

signifikan dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak eksternal.

Kirschhenheiter dan Melumad (2002) dalam Juniarti dan Corolina (2005)

mengemukakan bahwa informasi laba merupakan komponen laporan keuangan

perusahaan yang bertujuan untuk menilai kinerja manajemen, membantu

mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang dan

menaksir risiko investasi atau meminjamkan dana. Hal ini menyebabkan para

investor lebih cenderung untuk memperhatikan laba dalam laporan laba rugi untuk

keperluan pengambilan keputusan. Hal ini diperjelas oleh Wulandari (2013),

menurutnya laba menunjukan nilai dan kapabilitas perusahaan dalam mengelola

yang dimiliki. Hal tersebut yang mendasaari investor sebagai pemegang saham

lebih memusatkan perhatian pada laba perusahaan dibandingkan dengan informasi

lainnya.

Jika didasarkan pada kondisi tersebut seharusnya pemegang saham lebih

memilih berinvestasi pada perusahaan yang memliki laba yang terus meningkat

tajam, tetapi pada kenyataannya investor lebih tertarik dengan laba perusahaan yang

cenderung stabil. Informasi laba yang stabil dapat memberikan kemudahan pada

investor dalam mengetahui kondisi perusahaan dimasa akan datang dan dapat
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memprediksi return saham yang akan didapatkan. Oleh karena itu manajemen

mempunyai tindakan yang membuat laporan keuangan menjadi baik. Tindakan

manajemen ini kadang bertentangan dengan tujuan perusahaan dan biasanya akan

merugikan atau mengurangi profitabilitas perusahaan, misalnya perataan laba

(income smoothing).

Praktik perataan laba terkait erat dengan manajemen laba, yaitu praktik

manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara manajemen (agent)

dan pemilik (principal) ketika semua pihak berusaha untuk mencapai dan

mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Bringham dan

Houston (2009:18) menyatakan bahwa konflik keagenan muncul ketika satu orang

individu atau lebih yang disebut pemilik (principal) memperkerjakan individu lain

atau organisasi yang disebut (agent) untuk melaksanakan pekerjaan dan kemudian

mendelegasikan otorisasi pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Konflik

keagenan terjadi karena tiap-tiap baik principal maupun agent mempunyai

perbedaan kepentingan dan sama-sama memperjuangkan kepentingannya masing-

masing. Apabila konflik keagenan muncul maka akan menimbulkan asimetri

informasi.

Pentingnya informasi laba ini disadari oleh manajemen, sehingga

manajemen cenderung melakukan disfungtional behaviour (perilaku tidak

semestinya), yaitu dengan melakukan perataan laba untuk mengatasi berbagai

konflik yang timbul antara manajemen dengan berbagai pihak yang berkepentingan

dengan perusahaan (Sugiarto, 2003). Disfungtional behaviour tersebut dipengaruhi

oleh adanya asimetri informasi (information asymmetry). Nugroho (2008) dalam

jurnal penelitiannya menerangkan bahwa asimetri informasi memberikan

kesempatan kepada manajemen untuk menetralisir ketidakpastian lingkungan dan

memperkecil variabilitas laba kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan karena adanya

asimetri informasi, manajemen merasa leluasa untuk memiliki alternatif metode

akuntasi. Kondisi tersebut mendorong manajemen sebagai pihak internal

melakukan perilaku yang tidak semestinya dengan mengubah data laporan

keuangan dengan cara manajemen laba (earning management).
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Menurut Scott (2003:369) manajemen laba merupakan pilihan manajer

tentang kebijakan akuntansi untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen laba dapat

dilihat dari sudut pandang kontraktor dan pelaporan keuangan. Dari sudut pandang

kontraktor, manajemen laba dapat digunakan sebagai cara yang mudah untuk

melindungi perusahaan dari konsekuensi realisasi perusahaan yang tidak terduga.

Dari perspektif pelaporan keuangan, manajer mungkin dapat mempengaruhi nilai

pasar saham perusahaan dengan manajemen laba. Misalnya, manajer mungkin ingin

membuat perataan laba dan berkembang dari waktu ke waktu dengan acuan

efesiensi pasar untuk menarik informasi, manajemen laba dapat menjadi sarana

untuk komunikasi manajemen pada investor.

Manajemen melakukan manajemen laba karena laba merupakan salah satu

informasi dalam laporan keuangan yang sering digunakan sebagai dasar dalam

penentuan kompensasi manajemen dan merupakan sumber informasi yang penting

untuk melakukan tindakan perataan laba (income smoothing). Perataan laba adalah

cara yang digunakan manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan

agar sesuai dengan target yang diinginkan perusahaan. Sasaran utamanya adalah

untuk melunakkan variabilitas laba setiap tahunnya, dengan mengalihkan

pendapatan dari tahun yang baik ke tahun yang buruk. Dalam hal ini pendapatan

masa yang akan datang dapat dialihkan ke tahun sekarang atau sebaliknya,

demikian pula halnya dengan biaya dapat dimodifikasi dengan mengalihkan beban

atau kerugian dari periode ke periode.

Noviant dan Marsono (2013) dalam jurnal penelitiannya menerangkan

bahwa perusahaan yang melaporkan laba yang cenderung stabil pada umumnya

tidak akan banyak mengundang reaksi pasar pada tanggal pengumuman laba. Hal

ini dikarenakan laba yang dilaporkan pada dasarnya sudah bisa diprediksi oleh

pasar melalui informasi laba periode sebelumnya. Berbeda dengan perusahaan yang

memiliki laba yang stabil, perusahaan dengan variabilitas laba yang tinggi akan

membuat pengguna informasi akan kesulitan memprediksi laba berdasarkan

informasi laba periode sebelumnya, sehingga umumnya akan mengundang reaksi

pasar yang cukub besar.



5

Berbanding terbalik dengan teori yang disebutkan diatas, penulis

menemukan bahwa PT Astra Internasional Tbk (ASII) yang melakukan perataan

laba berturut-turut dari tahun 2011 sampai 2014 justru harga sahamnya mengalami

penurunan yang tidak wajar dari tahun 2011 ke 2012. Berikut adalah gambaran dari

grafik yang bertentangan dengan teori yang disebutkan diatas:

Sumber :Data diolah oleh Penulis

Gambar 1.1

Grafik Laba dan Harga Saham PT Astra Internasional (ASII) Periode

2011-2014

Berdasarkan gambar 1.1 diatas dapat dijelaskan bahwa harga saham PT

Astra International Tbk. yang ditunjukan pada grafik dengan harga 74.000 pada

tahun 2011, 7.600 pada tahun 2012, 6.800 pada tahun 2013 dan 7.425 pada tahun

2014. Dalam hal ini PT Astra Internasional Tbk (ASII) adalah perusahaan yang

melakukan perataan laba berturut-turut dari tahun 2011 sampai 2014 justru harga

sahamnya mengalami penurunan yang tidak wajar dari tahun 2011 ke 2012 yaitu

dari harga 74.000 menjadi 7.600. Hal ini berbeda dengan pandangan mengenai

praktik perataan laba bahwa perusahaan yang melaporkan laba yang cenderung

stabil atau melakukan perataan laba pada umumnya tidak akan banyak mengundang

reaksi pasar di tanggal pengumuman (Noviant dan Marsono, 2013). Hal ini
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bertentangan juga dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Apriwandi dan

Riko (2011) diperoleh hasil bahwa adanya pengaruh positif variabel perataan laba

terhadap reaksi pasar, hal ini berarti bahwa semakin tinggi nilai perataan laba

sebuah perusahaan maka reaksi pasar perusahaan tersebut akan meningkat.

Gambar 1.2

Grafik Rata-Rata Harga Saham dan Rata-Rata Laba Perusahaan

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014

Berdasarkan gambar 1.2 diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata laba

perusahaan sektor manufaktur pada tahun 2014 meningkat sebesar 3% dari tahun

2013, namun tidak tercermin pada rata-rata harga saham yang cenderung menurun

dari tahun 2012 dengan rata-rata 5,905 menjadi 5,163 di tahun 2014. Hal ini

menandakan bahwa investor menilai perusahaan yang cenderung melakukan

perataan laba akan menghasilkan harga saham yang cenderung menurun.

Dengan dilakukannya tindakan perataan laba, maka realibilitas laporan

keuangan bagi investor menjadi berkurang. Selain itu, relevansi nilai informasi

akuntansi pun menjadi berkurang pada perusahaan yang cenderung melakukan

perataan laba dikarenakan publikasi laporan keuangan merupakan salah satu

informasi yang dapat digunakan oleh investor sebagai dasar pertimbangan dalam

membuat keputusan untuk melakukan investasi di pasar modal. Disisi lain
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pemilihan sektor dalam menentukan investasi bagi investor sangatlah penting

karena dapat menilai bagaimana kemampuan sebuah perusahaan dalam persaingan

antar perusahaan sejenisnya, penulis melihat bahwa sektor manufaktur merupakan

perusahaan emiten terbesar di Indonesia, terbukti sekitar 28,75% dari seluruh

perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di

sektor manufaktur. Hal tersebut menempatkan perusahaan manufaktur sebagai

perusahaan tujuan investasi yang menjanjikan bagi para investor dan

memungkinkan bagi pihak manajemen melakukan praktik perataan laba.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Restuningdiah (2011) menjelaskan

tentang pengaruh perataan laba terhadap reaksi pasar. Hasil penelitian menunjukan

bahwa pasar telah merespon informasi laba perusahaan, selain itu mengindikasikan

adanya pengaruh negatif perataan laba terhadap reaksi pasar. Hal ini memiliki

makna bahwa semakin tinggi tindakan perataan laba semakin rendah reaksi pasar

terhadap informasi laba perusahaan. Penelitian yang dilakukan Dwiatmini dan

Nurkholis (2001) menjelaskan tentang analisis reaksi pasar terhadap informasi laba

dalam kasus praktik perataan laba pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek

Jakarta. Hasil penelitian ini memperlihatkan hasil bahwa reaksi pasar tidak terlalu

kuat untuk perusahaan yang melakukan praktik perataan laba. Sedangkan penelitian

yang dilakukan oleh Apriwandi dan Riko (2011) menunjukan hasil penelitian

bahwa variabel perataan laba berpengaruh positif terhadap reaksi pasar yang

diproksikan dengan cumulative abnormal return. Hal ini menunjukan bahwa reaksi

pasar untuk perusahaan yang melakukan perataan laba empat kali lebih besar

daripada perusahaan yang tidak melakukan perataan laba, dan perusahaan yang

melakukan perataan laba lebih diterima di pasar modal karena memiliki risiko yang

rendah.

Karena hasil beberapa penelitian yang berbeda, maka peristiwa perataan

laba (income smoothing) merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Dengan kata

lain penulis ingin mengamati pengaruh perataan laba (income smoothing) terhadap

reaksi pasar modal. Berdasarkan uraian dan fenomena diatas maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dan mengambil judul “Pengaruh Perataan Laba
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(Income Smoothing) terhadap Reaksi Pasar Modal pada Perusahaan

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014”.

1.2 Identifikasi Masalah

Perataan laba merupakan sebagai suatu cara yang digunakan oleh

manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar sesuai dengan

target yang diinginkan baik secara artificial yaitu melalui metode akuntansi

maupun secara riil yaitu melalui transaksi (Koch, 1981). Sebagian besar tindakan

perataan laba itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang labanya cenderung

berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini terkait bagaimana reaksi investor dalam

menanggapi laba yang diumumkan perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut

yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat diidentifikasikan dan

dirumuskan dalam pernyataan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi pertaan laba, cumulative abnormal return, dan trading

volume activity pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia pada periode 2011-2014.

2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara tindakan Perataan Laba

(Income Smoothing) terhadap Reaksi Pasar yang diproksikan cumulative

abnormal return pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia pada periode 2011-2014.

3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara tindakan Perataan Laba

(Income Smoothing) terhadap Reaksi Pasar yang diproksikan trading volume

activity pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

pada periode 2011-2014.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yang diperlukan

tentang masalah-masalah dan informasi yang erat pengaruhnya dengan

permasalahan yang akan dibahas, sehingga dapat penulis gunakan sebagai bahan

penyusunan skripsi yang merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi oleh

penulis dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen
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Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung. Sedangkan

tujuan penelitian secara khusus adalah untuk mendapatkan jawaban dari permasalah

yang diidentifikasi diatas, yaitu:

1. Untuk menganalisis kondisi income smoothing, cumulative abnormal return,

dan trading volume activity pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia pada periode 2011-2014.

2. Untuk menganalisis besarnya pengaruh antara tindakan Perataan Laba (Income

Smoothing) terhadap Reaksi Pasar yang diproksikan cumulative abnormal

return pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada

periode 2011-2014.

3. Untuk menganalisis besarnya pengaruh antara tindakan Perataan Laba (Income

Smoothing) terhadap Reaksi Pasar yang diproksikan trading volume activity

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada

periode 2011-2014.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik pada

pengembangan ilmu, penerapan ilmu, dan penelitian selanjutnya. Adapun

kegunaanya:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menguji secara empiris mengenai praktik perataan laba perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014,

sehingga hasil penelitian ini dapat menguatkan hasil penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi

investor untuk mengantisipasi adanya praktik perataan laba yang dilakukan

oleh manajemen dan dapat sebagai informasi dalam memutuskan investasi

atas pemilihan perusahaan dalam menanamkan modalnya.

b. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar

pertimbangan dan evaluasi dalam memutuskan kebijakan berkaitan dengan

pelaksanaan praktik perataan laba di perusahaan mereka.
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c. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, ilmu

pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga melalui penerapan ilmu

pengetahuan yang penulis peroleh selama di perkuliahan dan

membandingkan dengan kenyataan/praktik yang terjadi khususnya di

bidang manajemen keuangan.

3. Penelitian mendatang

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk

mengkaji ulang masalah yang berkaitan dengan praktik perataan laba.

1.5 Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis berusaha mengumpulkan data

serta informasi yang relevan dengan masalah yang menjadi bahasan dalam

penelitian ini. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian explanatory dengan

menggunakan metode deskriptif. Dimana menurut Nuryaman dan Christina

(2015:6) penelitian eksplanatori adalah :

“Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang tujuannya untuk

memperoleh jawaban tentang bagaimana dan mengapa suatu

fenomena terjadi. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan atau

membuktikan bagaimana hubungan antarvariabel penelitian.”

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan

metode deksriptif. Menurut Nazir (2013:54) penelitian deskriptif yaitu:

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status
sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem
pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan
dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi,
gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai
fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.”

Metode deskriptif yang dilakukan adalah jenis penelitian verifikatif, yakni

suatu penelitian yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala

yang ada dan mencari keterangan secara faktual. Data yang digunakan dalam

penelitian ini merupakan data kuantitatif. Teori merupakan kerangkan dalam

penelitian kuantitatif yang melandasi perumusan masalah atau pertanyaan,



11

pengembangan hipotesis, pengujian data dan pembuatan kesimpulan. Adapun

tujian dari penelitian kuantitatif adalah untuk verifikasi teori. (Indriantoro dan

Supomo, 2007:71)

Dalam hal ini peneliti mencari pengaruh perataan laba terhadap harga saham

dan volume perdagangan saham dengan cara menghitung indeks Eckel untuk

mengetahui perusahaan yang melakukan perataan laba. Kemudian, dilakukan

analisis melalui pendekatan kuantitatif dan dengan menggunakan metode statistik

yang sesuai untuk menguji hipotesis yang akan ditetapkan. Alat analisis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi, koefesien determinasi, regresi

sederhana dan uji t yang diolah menggunakan SPSS 20.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia (BEI), khususnya pada perusahaan manufaktur. Pengambilan

sumber data diperoleh dari internet melalui situs www.idx.co.id dan

www.finance.yahoo.com. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2015 sampai

dengan Maret 2016.


