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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan yang disusun

berdasarkan hasil perhitungan-perhitungan akuntansi yang memuat tentang

kekayaan yang dimiliki perusahaan dan bagaimana perusahaan memperoleh

sumber-sumber kekayaan tersebut. Laporan keuangan menggambarkan posisi

keuangan dan hasil yang dicapai oleh perusahaan pada suatu periode, oleh sebab

itu laporan keuangan dapat digunakan untuk menunjukan bagaimana kinerja suatu

perusahaan di masa sekarang, masa lalu, dan masa yang akan datang.

Pengertian laporan keuangan menurut Sutrisno (2003;9) yaitu:

“Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi
yang meliputi dua laporan utama yakni, neraca dan laba rugi.
Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan
informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam pengambilan
keputusan.

Sedangkan menurut Harahap (2013:105) mendefinisikan laporan

keuangan adalah:

“Catatan informasi yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil

suatu usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu

tertentu.”

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan

merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menggambarkan informasi

kondisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu.

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan mempunyai tujuan

tersendiri. Demikian pula pada proses pembuatan laporan keuangan perusahaan

memiliki beberapa tujuan. Menurut Prastowo dan Julianty (2002;5) laporan
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keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut

antara lain:

1. Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan

sangat diperlukan untuk dapat melakukan evaluasi atas kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, waktu serta kepastian dari

hasil tersebut. Posisi keuangan perushaan dipengaruhi oleh sumber yang

dikendalikan, sturktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan

beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

2. Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai

perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di

masa depan, sehingga dapat memprediksi kapasitas perusahaan dalam

menghasilkan kas (dan setara kas) serta untuk merumuskan efektivitas

perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya.

3. Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai

aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode

pelaporan. Selain berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan kas (dan setara kas), informasi juga berguna untuk menilai

kebutuhan perusahaan dalam memanfaatkan arus kas tersebut.

2.1.3 Karakteristik Laporan Keuangan

Laporan keuangan memiliki karakteristik kualitatif yang membuat

informasi dalam laporan keuangan dapat berguna bagi pemakai. Berikut adalah

karakteristik tersebut menurut Kieso, Warfield, Weygent (2011:44):

1. Dapat dipahami (understandability)

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus dapat dengan

mudah dipahami oleh pemakai.

2. Relevansi (relevance)

Agar relevan, informasi akuntasi harus mampu membuat perbedaan dalam

sebuah keputusan. Jika tidak mempengaruhi keputusan, maka informasi

tersebut dikatakan tidak relevan terhadap keputusan yang diambil. Informasi

yang relevan akan membantu pemakai membuat prediksi tentang hasil akhir
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dari kejadian masa lalu, kini, dan masa depan, yaitu memiliki nilai prediktif

(predictive value). Informasi yang relevan juga membantu pemakai

menjustifikasi atau mengoreksi ekspektasi atau harapan masa lalu; yaitu,

memiliki nilai umpan balik (feedback value). Informasi yang juga dikatakan

relevan jika tersedia bagi pengambilan keputusan sebelum informasi tersebut

kehilangan kapasitas untuk mempengaruhi keputusan yang diambil; yaitu

memiliki ketepatan waktu (timeliness).

3. Reliabilitas (realibility)

Informasi akuntansi dianggap handal jika:

a. Dapat diverifikasi (variability)

Daya uji (variability) ditunjukan ketika pengukur-pengukur independen,

dengan menggunakan metode pengukuran yang sama, mendapatkan hasil

yang serupa.

b. Disajikan secara tepat (representational faithfulness)

Ketepatan penyajian (representational faithfulness) berarti bahwa angka-

angka  dan penjelasan dalam laporan keuangan mewakili apa yang betul-

betul ada dan terjadi.

c. Bebas dari kesalahan dan bias (neutrality)

Netralitas berarti bahwa informasi tidak dapt dipilih untuk kepentingan

sekelompok pemakai tertentu. Informasi yang disajikan harus faktual,

benar dan tidak bias.

d. Komparabilitas

Informasi dari berbagai perusahaan dipandang memiliki komparabilitas

jika telah diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama. Informasi

keuangan akan lebih berguna bagi pemakainya apabila dapat

diperbandingkan dengan informasi keuangan pada laporan keuangan tahun

sebelumnya dan laporan keuangan antar perusahaan.

e. Konsistensi

Apabila sebuah entitas mengaplikasikan perlakuan akuntansi yang sama

untuk kejadian-kejadian yang serupa, dari periode-periode, maka entitas

tersebut dianggap konsisten dalam menggunakan standar akuntansi.
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2.1.4 Jenis Laporan Keuangan

Untuk mengetahui kondisi dan informasi yang lengkap mengenai suatu

perusahaan maka investor perlu mengetahui melalui laporan keuangan ataupun

laporan tahunan perusahaan. Adapun jenis laporan keuangan utama dan

pendukung menurut Harahap (2013:106) sebagai berikut:

1. Daftar Neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu

tanggal tertentu.

2. Perhitungan Laba/Rugi yang menggambarkan jumlah hasil, Biaya dan Laba/

Rugi perusahaan pada suatu periode tertentu.

3. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana. Disini dimuat sumber dan

pengeluaran perusahaan selama suatu periode.

4. Laporan Arus Kas, disini digambarkan sumber dan penggunaan kas dalam

suatu periode.

5. Laporan harga pokok produksi yang menggambarkan berapa dan unsur apa

yang diperhitungkan dalam harga pokok produksi suatu barang. Dalam hal

tertentu harga pokok produksi (HPPd) ini disatukan dalam laporan harga

pokok penjualan (HPPj).

6. Laporan laba ditahan, menjelaskan posisi laba ditahan yang tidak dibagikan

kepada pemilik saham.

7. Laporan perubahan modal, menjelaskan perubahan posisi modal baik saham

dalam PT atau modal dalam perusahaan perseroan.

8. Dalam suatu kajian dikenal Laporan Kegiatan Keuangan. Laporan ini

menggambarkan transaksi laporan keuangan perusahaan yang mempengaruhi

kas atau ekuivalen kas. Laporan ini jarang digunakan. Laporan ini merupakan

rekomendasi Trueblood Committee tahun 1974.

2.1.5 Pemakai Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan komoditi yang bermanfaat dan dibutuhkan

masyarakat, karena dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para

pemakainya dalam dunia bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan. Dengan

membaca laporan keuangan dengan tepat, seseorang dapat melakukan tindakan
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ekonomi menyangkut lembaga perusahaan yang dilaporkan dan diharapkan akan

menghasilkan keuntungan baginya. Menurut Harahap (2013:120), para pemakai

laporan keuangan beserta kegunaannya dapat dilihat dari penjelasan berikut:

1. Pemegang Saham

Pemegang saham ingin mengetahui kondisi keuangan perusahaan, aset, utang,

modal, hasil, biaya, dan laba. Ia juga ingin melihat prestasi perusahaan dalam

pengelolaan manajemen yang diberikan amanah. Ia juga ingin mengetahui

jumlah dividen yang akan diterima, jumlah pendapatan per saham, jumlah laba

yang ditahan. Juga mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke

waktu, perbandingan dengan usaha sejenis, dan perusahaan lainnya. Dari

informasi ini pemegang saham dapat mengambil keputusan apaka ia akan

mempertahankan sahamnya, menjual, atau menambahnya. Semua tergantung

pada kesimpulan yang diambil dari informasi yang terdapat dalam laporan

keuangan atau informasi tambahan lainnya.

2. Investor

Investor dalam hal tertentu juga sama seperti pemegang saham. Bagi investor

potensial ia akan melihat kemungkinan potensi keuntungan yang akan

diperoleh dari perusahaan yang dilaporkan.

3. Analis Pasar Modal

Analis pasar modal selalu melakukan baik analisi tajam dan lengkap terhadap

laporan keuangan perusahaan yang go public maupun yang berpotensi masuk

pasar modal. Ia ingin mengetahui nilai perusahaan, kekuatan dan posisi

keuangan perusahaan. Apakah layak disarankan untuk dibeli sahamnya, dijual

atau dipertahankan. Informasi ini akan disampaikan kepada langganannya

berupa investor baik individual maupun lembaga.

4. Manajer Perusahaan

Manajer ingin mengetahui situasi ekonomis perusahaan yang dipimpinnya.

Seorang manajer selalu dihadapkan kepada seribu satu masalah yang

memerlukan keputusan cepat dan setiap saat. Untuk sampai pada keputusan

yang tepat, ia harus mengetahui selengkap-lengkapnya kondisi keuangan

perusahaan baik posisi semua pos neraca (aset, hutang, modal), Laba/Rugi,
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likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, break even, laba kotor, dan sebagainya.

Karena beragamnya informasi yang dibutuhkannya ini, laporan keuangan yang

disusun dengan norma akuntansi keuangan yang bersifat umum (general

purpose) terasa sangat sedikit sehingga ia harus mengharapkan informasi yang

didesain dari akuntansi manajemen.

5. Karyawan dan Serikat Pekerja

Karyawan perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan untuk menetapkan

apakah ia masih terus bekerja disitu atau pindah. Ia juga perlu mengetahui

hasil usaha perusahaan supaya ia bisa menilai apakah penghasilan

(renumerasi) yang diterimanya adil atau tidak. Ia juga ingin mengetahui

jumlah modal yang dimiliki karyawan jika memang ada seperti dalam

perusahaan penerbitan di Indonesia. Demikian juga tentan cadangan dana

pensiun, asuransi kesehatan, asuransi atau jaminan sosial tenaga kerja

(jamsostek) negara yang demokratis, hak-hak karyawan dilindungi infomasi

seperti ini sangat penting.

6. Instansi Pajak

Perusahaan selalu memiliki kewajiban pajak baik Pajak Pertambahan Nilai

(PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pembangunan, Pajak

Penjualan Barang Mewah (PpnBm), Pajak Daerah, Retribusi, Pajak

Penghasilan (Pph). Perusahaan juga dikenakan pemotongan, perhitungan dan

pembayarannya. Semua kewajiban pajak ini mestinya akan tergambar dalam

laporan keuangan, dengan demikian instansi pajak (fiskus) dapat

menggunakan laporan keuangan sebagai dasar menentukan kebeneran

perhitungan pajak, pembayaran pajak, pemotongan pajak, restitusi, dan juga

untuk dasar penindakan.

7. Pemberi Dana (Kreditur)

Sama dengan pemegang saham, investor, lender seperti bank, investment fund,

perusahaan leasing, juga ingin mengetahui informasi tentang situasi dan

kondisi perusahaaan baik yang sudah diberi pinjaman maupun yang akan

diberi pinjaman. Bagi yang sudah diberikan laporan keuangan dapat

menyajikan informasi tentang penggunaan dana yang diberikan, kondisi
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keuangan seperti likuiditas, solvabilitas, rentabilitas perusahaan. Bagi

perusahaan calon debitur laporan keuangan dapat menjadi sumber informasi

untuk menilai kelayakan perusahaan untuk menerima kredit yang akan

diluncurkan.

8. Supplier

Supplier hampir sama dengan kreditur. Laporan keuangan bisa menjadi

informasi untuk mengetahui apakah perusahaan layak diberikan fasilitas

kredit, seberapa lama akan diberikan, dan sejauh mana potensi risiko yang

dimiliki perusahaan.

9. Pemerintah atau Lembaga Pengatur Resmi

Pemerintah atau lembaga pengatur sangat membutuhkan laporan keuangan.

Karena ia ingin mengetahui apakah perusahaan telah mengikuti peraturan

yang telah ia tetapkan. Misalnya Bank Indonesia telah menetapkan beberapa

peraturan yang harus dilaksanakan bank misalnya tentang Reserve

Requirement (RR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Batas Maksimum

Pemberian Kredit (PMBK), LDR (Loan to Deposit Ratio) dan lain sebagainya.

Informasi ini dapat dibaca dari laporan keuangan. Demikian juga Bapepam

yang memiliki aturan laporan perusahaan asuransi. Laporan keuangan dapat

memberikan informasi apakah perusahaan telah mentaati standar laporan yang

telah ditetapkan atau belum. Jika belum maka lembaga ini dapat memberikan

teguran atau sanksi.

10. Langganan atau Lembaga Konsumen

Langganan dalam era modern seperti sekarang ini khususnya di negara maju

benar-benar raja. Dengan konsep ekonomi pasar dan ekonomi persaingan,

konsumen sangat diuntungkan. Ia berhak mendapat layanan memuaskan

(satisfaction guarantee) dengan harga equilibrium, dalam kondisi ini

konsumen terlindungi dari kemungkinan praktik yang merugikan baik dari

segi kualitas, kuantitas, harga dan lain sebagainya. Biasanya lembaga khusus

yang membantu memantau kepentingan konsumen ini adalah lembaga

konsumen, bisa juga dalam hal makanan halal Majelis Ulama. Sebaiknya

laporan keuangan juga menyajikan tentang ini.
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11. Lembaga Swadaya Masyarakat

Sekarang ini sudah banyak terdapat jenis Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM). Untuk LSM tertentu bisa saja memerlukan laporan keuangan misalnya

LSM yang bergerak melindungi konsumen, lingkungan, serikat pekerja. LSM

seperti ini membutuhkan laporan keuangan untuk menilai sejauh mana

perusahaan merugikan pihak tertentu yang dilindunginya.

12. Peneliti/Akademisi/Lembaga Peringkat

Bagi peneliti maupun akademisi laporan keuangan sangat penting, sebagai

data primer dalam melakukan penelitian terhadap topik tertentu yang berkaitan

dengan laporan keuangan atau perusahaan. Laporan keuangan menjadi bahan

dasar yang diolah untuk mengambil kesimpulan dari suatu hipotesis atau

penelitian yang dilakukan.

2.2 Laba

2.2.1 Pengertian Laba

Laba atau income merupakan salah satu informasi potensial yang

terkandung didalam laporan keuangan yang sangat penting bagi pihak internal dan

eksternal perusahaan. Karena kinerja manajemen tercermin pada laba yang

terkandung dalam laporan laba rugi. Informasi laba merupakan salah satu satu

komponen laporan keuangan perusahaan.

Menurut Suwardjono (2005:464) menjelaskan pengertian laba adalah:

“Laba dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan

menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan

pendapatan diatas biaya (biaya total yang melekat dalam kegiatan

produksi dan penyerahan barang/jasa).”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa laba adalah imbalan atas kegiatan

yang dilakukan perusahaan dari proses memproduksi sampai menjual barang dan

jasa setelah dikurangi segala biaya yang digunakan dalam kegiatan operasi dan

penyerahan barang/jasa.

Menurut Subramanyam (2008:408) laba (income – juga disebut juga

earnings atau profit) merupakan ringkasan hasil aktivitas operasi usaha yang
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dinyatakan dalam istilah keuangan. Laba merupakan informasi perusahaan yang

paling diminati dalam pasar uang. Laba merupakan pengukuran atas perubahan

kekayaan pemegang saham (perubahan nilai) meupun merupakan estimasi laba

masa depan.

2.2.2 Konsep Laba Menurut Konsep Akuntansi

Menurut akuntansi yang dimaskud dengan laba akuntansi itu adalah

perbedaan antara revenue yang direalisasi yang timbul dari transaksi pada periode

tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut.

Menurut Belkaoui (2012:230), definisi tentang laba itu mengandung lima sifat

berikut:

1. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi yang benar-benar tejadi, yaitu

timbulnya hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil tersebut.

2. Laba akuntansi didasarkan postulat “periodik” laba itu, artinya merupakan

prestasi perusahaan itu pada periode tertentu.

3. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip revenue yang memerlukan batasan

tersendiri tentang apa yang termasuk hasil.

4. Laba akuntansi memerlukan perhitungan terhadap biaya dalam bentuk biaya

historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan hasil tertentu.

5. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip matching artinya hasil dikurangi biaya

yang diterima/dikeluarkan dalam periode yang sama.

2.2.3 Keunggulan Laba Akuntansi

Karena besarnya pengaruh angka laba dasar pertimbangan pengambilan

keputusan ekonomi dan strategi para pengguna laporan keuangan, Belkaoui

(2012:231) merumuskan beberapa keunggulan laba akuntansi, yaitu:

1. Laba akuntansi dapat bertahan menghadapi ujian waktu. Kebanyakan

pengguna data akuntansi percaya bahwa laba akuntansi adalah suatu hal yang

berguna dan ia merupakan penentu bagi praktik-praktik dan pola pikir para

pengambil keputusan.
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2. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi-transaksi actual dan factual, maka

akan diukur dan dilaporkan secara objektif dan  oleh sebab itu pada dasarnya

dapat diverifikasi.

3. Dengan mengandalkan prinsip realisasi untuk pengakuan pendapatan, laba

akuntansi memenuhi kriteria dari konservatisme. Dengan kata lain, perlu ada

kewaspadaan dalam pengukuran dan pelaporan laba dengan mengbaikan

perubahan-perubahan nilai dan mengakui hanya keuntungan yang dapat

direalisasikan.

4. Laba akuntansi dianggap berguna untuk tujuan pengendalian, terutama dalam

melaporkan kepengurusan (penggunaan sumber daya yang dipercayakan

kepada manajemen). Laba akuntansi menyampaikan latar belakang dari cerita

tentang bagaimana cara manajemen memenuhi tanggung jawabnya.

2.2.4 Tujuan Pelaporan Laba

Terdapat banyak sekali tujuan yang diharapkan dari pelaporan laba itu

sendiri. Bila dilihat dari sudut pandang manajemen, laba dimaksudkan agar

kegiatan operasional perusahaan dapat terus berjalan. Dengan kestabilan atau

bahkan meningkatnya laba setiap tahun, diharapkan akan membawa perusahaan

ke arah yang lebih maju sehingga kepentingan-kepentingan dari manajemen dan

pemilik modal dapat selalu terpenuhi. Sedangkan bila dilihat dari sudut pandang

pemilik modal, pelaporan laba harus selalu dilakukan secara teratur agar pemilik

modal dapat melihat sejauh mana uang yang mereka investasikan dapat

dipertanggung-jawabkan oleh manajemen perusahaan sehingga pengembalian

atau pembagian laba dapat berjalan secara transparan. Pembagian laba yang

dilakukan secara periodik berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan

investor. Ghozali dan Chariri dalam Setyaningtyas (2014:15) mengungkapkan

bahwa tanpa memperhatikan masalah yang muncul, informasi laba sebenarnya

dapat digunakan untuk memenuhi berbagai tujuan. Tujuan pelaporan laba adalah

untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan.

Informasi tentang laba perusahaan dapat digunakan untuk berbagai hal,

diantaranya:
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1. Sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan

yang diwujudkan dalam tingkat kembalian (rate of return on invested capital).

2. Sebagai pengukur prestasi manajemen. Umumnya prestasi manajemen dinilai

berdasarkan tingkat laba yang dihasilkan perusahaan. Sebagai salah satu

indikator dalam menilai prestasi manajemen, informasi laba sangat dibutuhkan

oleh banyak pihak.

3. Sebagai dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Besarnya pajak dapat

dihitung berdasarkan laporan laba perusahaan. Semakin besar laba perusahaan

maka pajak yang dikenakan juga akan semakin besar.

4. Sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu Negara. Sumber

daya ekonomi merupakan barang yang tidak dapat diperbarui, agar

keberadaannya terus ada maka diperlukan alokasi yang baik dan benar.

5. Sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus. Laba perusahaan menentukan

berapa banyak jumlah bonus yang akan dibagikan kepada karyawan

perusahaan. Semakin banyak jumlah laba maka bonus yang akan didapat oleh

karyawan juga akan meningkat secara signifikan.

6. Sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Laba yang

berfluktuasi akan menimbulkan kekhawatiran manajemen. Agar stabilitas

perusahaan tidak terganggu maka diperlukan pengendalian yang baik dari

perusahaan. Berfluktuasinya laba ini dapat dijadikan sebagai alat motivasi

manajemen dalam pengendalian perusahaan.

7. Sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran. Kemakmuran karyawan

perusahaan dapat dipengaruhi dari tingkat laba yang diperoleh perusahaan.

Semakin tinggi laba maka bonus yang diberikan kepada karyawan akan

semakin tinggi dan mengakibatkan meningkatnya kemakmuran karyawan yang

bersangkutan.

2.3 Agency Theory

2.3.1 Pengertian Agency Theory

Pendekatan teori keagenan (agency theory) yang menyatakan bahwa

praktek manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara manajemen
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(agent) dan pemilik (principal) yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk

mencapai atau mempertahankan kemakmuran yang dikehendakinya. Dimana

principal itu sendiri adalah pihak yang memberi mandat kepada agen (pemegang

saham). Sedangkan agen adalah pihak yang mengerjakan mandat dari principal

(pemegang saham) yaitu manajemen yang mengelola perusahaan.

Menurut Williandri (2011:96) agency theory adalah:

“Biaya yang berkaitan dengan pemantaun tindakan manajemen guna

menjamin agar tindakan tersebut konsisten dengan kesepakatan

kontrak diantara manajer, pemegang saham, dan kreditor.”

Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak

yang member wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja

sama. Agency theory ini memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata

termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik

kepentingan antara principal dan agent. Hal tersebut terjadi karena adanya

pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan.

2.3.2 Masalah Agensi

Masalah agensi (agency problem) yaitu masalah diantara manajer dan

pemegang saham. Adanya masalah agensi tersebut akan menyebabkan tidak

tercapainya tujuan perusahaan. Menurut Khomisyah (2010:57) teori keagenan

digunakan untuk mengatasi dua masalah yang terjadi dalam hubungan keagenan,

yaitu:

1. Masalah keagenan yang timbul pada saat keinginan-keinginan yang principle

dan agent saling berlawanan dan merupakan hal yang sulit bagi principal

untuk melakukan verifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu secara tepat.

2. Masalah pembagian dalam menanggung risiko yang timbul dimana principal

dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Dalam hubungan

keagenan tersebut terdapat adanya pemisahan antara kepemilikan (pihak

principal) dengan pengendalian (pihak agen). Dimana perusahaan

memisahkan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan akan mengakibatkan

munculnya perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham.
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Hal ini dapat terjadi karena para manajer tidak ikut serta menanggung risiko

sebagai akibat dari pengambilan keputusan yang salah serta tidak dapat

meningkatkan nilai perusahaan.

2.4 Perataan Laba

2.4.1 Pengertian Perataan Laba

Perataan laba adalah salah satu hipotesis yang digunakan untuk

menjelaskan manajemen laba. Definisi income smoothing menurut Beidelman

yang dikutip Belkaoui (2012:192) adalah:

“Perataan laba yang dilaporkan dapat didefinisikan sebagai

pengurangan atau fluktuasi yang disengaja terhadap beberapa

tingkatan laba yang saat ini dianggap normal oleh perusahaan.”

Dalam pengertian ini, perataan laba mencerminkan suatu usaha dari

manajemen perusahaan untuk menurunkan variasi yang abnormal dalam laba

sejauh yang diijinkan oleh prinsip-prinsip akuntansi dan manajemen yang baik

Menurut Harahap (2013:118) mengungkapkan pengertian dari perataan

laba sebagai berikut:

“Perataan laba merupakan upaya menstabilkan laba dimana tidak

banyak fluktuasi atau varian dari satu period ke periode lain agar

dinilai sebagai prestasi baik.”

Setelah melihat pengertian perataan laba diatas, maka dapat disimpulkan

bahwa perataan laba merupakan tindakan menormalisasikan laba untuk

mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan untuk mencapai tingkat tertentu yang

diinginkan perusahaan atau dianggap prestasi baik bagi investor.

Salah satu teori yang mendasari penelitian perataan laba adalah Teori

Keagenan (agency theory). Jin dan Machfoedz (1998) dalam Noviant dan

Marsono (2013) mengemukakan bahwa terjadinya praktik perataan laba

dipegaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak internal (manajemen) dan pihak

eksternal (pemegang saham, kreditor, dan pemerintah). Sehingga pihak-pihak

akan berusaha untuk mengoptimalkan kepentingannya terlebih dahulu.

Pertentangan yang dapat terjadi diantara pihak-pihak tersebut adalah:
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1. Manajemen berkepentingan meningkatkan kesejahteraannya, sedangkan

pemegang saham berkepentingan meningkatkan kekayaannya.

2. Manajemen berkeinginan memperoleh kredit sebesar mungkin dengan bunga

rendah, sedangkan kreditur hanya ingin member kredit sesuai dengan

kemampuan perusahaan.

Laporan keuangan merupakan media yang digunakan manajemen untuk

memberikan pertanggungjawaban kepada pihak ekternal, seperti pemegang

saham, kreditor, maupun pemerintah. Berkaitan dengan laporan keuangan,

investor lebih cenderung memberikan perhatiannya terhadap laba. Bagi

manajemen seringkali tidak penting untuk melaporkan laba maksimal dan

cenderung melaporkan laba yang dianggap normal bagi perusahaan untuk

beberapa periode. Dalam perataan laba, manajemen suatu wacana jangka panjang,

yaitu menggeser keuntungan saat ini dengan kemungkinan di masa yang akan

datang. Manajer melaporkan laba lebih rendah ketika laba yang dapat

direalisasikan tinggi, dan melaporkan laba lebih tinggi ketika laba yang didapat

direalisasikan lebih rendah.

2.4.2 Motivasi Perataan Laba

Motivasi dibalik perataan termasuk meliputi perbaikan hubungan dengan

kreditor, investor, dan pekerja, sekaligus pula penurunan siklus bisnis melalui

proses psikologi. Belkaoui (2012:193), mengusulkan bahwa:

1. Kriteria yang dipakai oleh manajemen perusahaan dalam memilih prinsip-

prinsip akuntansi adalah untuk memaksimalkan kegunaan dan

kesejahteraannya.

2. Kegunaan yang sama adalah suatu fungsi keamanan pekerjaan, peringkat dan

tingkat pertumbuhan gaji serta peringkat dan tingkat pertumbuhan ukuran

perusahaan.

3. Kepuasan dari pemegang saham terhadap kinerja perusahaan meningkatkan

status dan penghargaan dari para manajer.

4. Kepuasan yang sama tergantung pada tingkat pertumbuhan dan stabilitas dari

pendapatan perusahaan.
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Beberapa alasan seorang manajer melakukan praktik perataan laba

Syahriana (2006) dalam Setyaningtyas (2014:24) adalah sebagai berikut :

1. Aliran laba yang merata dapat meningkatkan keyakinan para investor karena

laba yang stabil akan mendukung kebijaksanaan dividen yang stabil pula

sebagaimana yang diinginkan para investor.

2. Penyusunan pos pendapatan dan biaya secara bijaksana yang melalui periode

beberapa metode tertentu, manajemen dapat mengurangi kewajiban

perusahaan secara keseluruhan.

3. Perataan laba dapat meningkatkan hubungan antara manajer dan pekerja

karena kenaikan yang tajam dalam laba yang dilaporkan dapat menimbulkan

permintaan upah yang lebih tinggi bagi para karyawan.

4. Aliran laba yang merata dapat memiliki pengaruh psikologis pada ekonomi

dalam hal kenaikan atau penurunan dapat dihindarkan serta rasa pesimis dan

optimis dapat dikurangi.

2.4.3 Tipe Perataan Laba

Dalam upaya menstabilkan laba atau mengurangi fluktuasi ada perusahaan

yang benar-benar sengaja melakukan perataan laba dan ada juga yang tidak

sengaja melakukan perataan laba. Menurut Eckel (1981) dalam Dwiatmini dan

Nurkholis (2001:29), menggolongkan income smoothing kedalam dua tipe, yaitu:

1. Perataan alami (natural smoothing), yaitu perataan laba terjadi akibat proses

menghasilkan laba

2. Perataan laba yang disengaja (intentionally smoothing), perataan laba yang

disengaja merupakan hasil dari artificial smoothing dan real smoothing.

Artificial smoothing muncul ketika manajemen memanipulasi waktu

pencatatan akuntansi untuk menghasilkan perataan laba. Artificial smoothing

merupakan implementasi penerapan prosedur-prosedur akuntansi untuk

memindahkan beban dan atau pendapatan dari suatu periode ke periode lain.

Real smoothing muncul ketika manajemen melakukan tindakan untuk

mengendalaikan kejadian ekonomi tertentu yang mempengaruhi laba yang

akan datang.
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2.4.4 Teknik Rekayasa Laba

Di pasar modal biasanya para investor menyukai laba yang stabil dimana

tidak banyak fluktuasi atau varian dari suatu periode ke periode lain dinilai

sebagai prestasi baik. Upaya menstabilkan laba ini disebut income smoothing.

Alat atau instrumen perataan adalah variabel-variabel yang digunakan untuk

meratakan indikator kinerja yang dipilih. Menurut Copeland yang dikutip

Belkaoui (2012:196) menguraikan lima kondisi yang diperlukan untuk suatu

instrumen perataan sebagai berikut:

1. Sekali digunakan, insturmen tersebut tidak harus membuat perusahaan

memiliki komitmen untuk melakukan tindakan tertentu apapun di masa depan.

2. Instrumen perataan harus didasarkan pada penerapan pertimbangan

profesional dana dipikirkan dalam wilayah “Prinsip-prinsip Akuntansi yang

Berlaku Umum”.

3. Intrumen perataan harus mengarah pada pergerakan yang material secara

relatif terhadap perbedaan pendapatan dari tahun ke tahun.

4. Instrumen perataan tidak memerlukan suatu transaksi “riil” dengan pihak

kedua, tetapi hanya suatu reklasifikasi atas saldo akun internal.

5. Intrumen perataan harus digunakan, secara sendirian atau bersama-sama

dengan praktik lainnya, selama suatu periode waktu yang ditentukan.

Alat atau instrumen perataan adalah variabel-variabel yang digunakan

untuk meratakan indikator kinerja yang dipilih. Contoh instrumen perataan yang

dapat digunakan meliputi:

1. Perubahan dari penyusutan yang dipercepat (accelerated depreciation)

menjadi penyusutan garis lurus (straight line depreciation).

2. Pilihan antara metode biaya atau ekuitas

3. Biaya pensiun

4. Pendapatan dividen

5. Keuntungan dan kerugian atas penjualan surat-surat berharga

6. Kredit investasi pajak
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Menurut Harahap (2013:118) income smoothing ini biasanya dilakukan

dengan berbagai cara antara lain:

1. Mengatur waktu kejadian transaksi

2. Memilih prinsip atau metode alokasi

3. Mengatur penggolongan antara laba operasi normal dan laba yang bukan dari

operasi normal

Jika manajemen melakukan pergeseran biaya atau pergeseran misalkan

dengan cara melakukan penundaan pengeluaran untuk periode sampai akhir

periode untuk menekan biaya sehingga biaya yang dikeluarkan berkurang atau

menjadi lebih sedikit untuk tujuan tertentu sehingga laba  yang dihasilkan akan

terlihat menjadi lebih besar.

2.4.5 Pengukuran Indeks Perataan Laba (Indeks Eckel)

Dalam mentukan perusahaan yang melakukan praktik perataan laba

dengan yang tidak melakukan dalam penelitian ini menggunakan indeks Eckel,

dalam Restuningdiah (2011:251). Rumusnya adalah := ΔIΔS
Dimana:

ΔI = perubahan laba dalam satu periode

ΔS = perubahan penjualan dalam satu periode

CVΔI = koefisien variasi untuk perubahan laba

CVΔS = koefisien variasi untuk perubahan penjualan

. Koefisien variasi (coefficient of variation/ CV) dimaksud diatas, untuk

penjualan/pendapatan (sales/revenue) dan laba (income), dapat dirumuskan

sebagai berikut: =
=

Keterangan :

σLaba = Standar deviasi laba dalam satu periode
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σPenjualan = Standar deviasi penjualan/pendapatan dalam satu periode

x Laba = Rata-rata laba dalam satu periode

x Penjualan = Rata-rata penjualan/ pendapatan dalam satu periode

Adanya praktik perataan laba ditunjukan oleh indeks yang kurang dari

satu. Variabel ini merupakan variabel dummy, angka satu untuk perusahaan laba

dan nol untuk perusahaan bukam perata laba. Untuk menaksir koefisien variasi

penjualan dan laba digunakan data 2011-2014. Laba yang digunakan adalah laba

operasi, digunakan angka ini karena laba operasi merupakan laba yang yang

dihasilkan dari aktivitas utama perusahaan Ashari et al (1994) dalam

Restunigdiah (2011:251).

Penggunaan Model Eckel dalam rangka menentukan apakah suatu

perushaaan melakukan praktik income smoothing atau tidak melakukan dalam

berbagai penelitian empiris terdahulu adalah berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan berikut:

1. Model Eckel ini telah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu baik diluar

negeri maupun di Indonesia.

2. Laba yang digunakan dalam model Eckel ini adalah laba yang sesungguhnya

terjadi atau tidak menggunakan proyeksi laba, sehingga laba yang digunakan

dalam perhitungan ini bersifat objektif.

3. Penjualan/ pendapatan yang digunakan adalah penjualan/pendapatan bersih

yang sesungguhnya terjadi.

2.5 Signaling Theory

Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena

informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik

untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi

kelangsungan hidup suatu perusahaan. Informasi yang lengkap, relevan, akurat,

dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai analisis

untuk mengambil keputusan investasi.

Menurut Jogiyanto (2010:392), informasi yang dipublikasikan sebagai

suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan



30

keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut bernilai positif, maka diharapkan

pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi

pasar ditunjukan dengan adanya perubahan volume perdagangan saham. Pada

waktu diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut,

pelaku pasar terlebih dahulu menginterpestasikan dan menganalisis informasi

tersebut sebagai sinyal baik (good news) atau sinyal buruk (bad news). Jika

pengumuman informasi tersebut sebagai sinyal yang baik bagi investor, maka

terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham. Signalling Theory menurut

Gitman (2009:572):

“A financing action by management that is believed to reflect its view of

the firm’s stock value.”

Akan tetapi pada hakikatnya, signalling theory ini tidak hanya selalu

berasal dari corporate action, bahkan tidak hanya ada dalam ilmu ekonomi saja.

Oleh karena itu, signalling theory yang digunakan dalam penelitian ini mengarah

kepada suatu pertanda yang dapat ditangkap oleh para investor mengenai berbagai

informasi yang relevan yang masuk ke pasar modal. Pertanda tersebut dapat

berupa positif maupun negatif. Apabila positif maka investor akan tertarik untuk

berinvestasi didalam pasar modal tersebut, dan sebaliknya jika pertanda negatif

dapat membuat investor beralih kepada investasi yang lebih menguntungkan.

2.6 Pasar Efisien

Bagimana suatu pasar bereaksi terhadap suatu informasi untuk mencapai

harga keseimbangan yang baru merupakan hal yang penting. Jika pasar bereaksi

dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan yang baru yang

sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, maka kondisi pasar seperti ini

disebut dengan pasar efisien. Dengan demikian ada hubungan antara teori pasar

modal yang menjelaskan tentang keadaan ekuilibrium dengan konsep pasar efisien

yang mencoba menjelaskan bagaimana pasar memproses informasi untuk menuju

ke posisi ekulibrium yang baru.
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Menurut Fahmi dan Hadi (2009:182) mendefinisikan pasar yang efisien

adalah:

“Pasar efisien (market efficient) adalah suatu kondisi dimana

informasi tentang semua harga dapat diperoleh secara terbuka dan

cepat tanpa ada hambatan yang khusus.”

Disini, semua informasi yang diketahui bukan saja mengacu kepada

informasi yang lalu, tetapi juga informasi saaat ini yang diterima oleh orang

umum (seperti laporan keuangan, dividen, dan pemecahan saham) dan juga

informasi dalam.

2.6.1 Pengujian Efesiensi Pasar

Bentuk efisiensi pasar dapat ditinjau dari segi ketersediaan informasinya

saja atau dapat dilihat tidak hanya dari ketersediaan informasi, tetapi juga dilihat

dari kecanggihan pelaku pasar dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis

dari informasi yang tersedia. Pasar efisien yang ditinjau dari sudut informasi saja

disebut dengan efisiensi pasar secara informasi (informationally efficient market).

Sedangkan pasar efisien yang ditinjau dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam

mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia disebut dengan

efisensi pasar secara keputusan (decisionally efficient market).

Kunci utama untuk mengukur pasar yang efisien adalah hubungan antara

harga sekuritas dengan informasi. Profesor Eugene Fama dalam Samsul

(2006:270) membagi efesiensi pasar dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. Efisiensi Pasar Bentuk Lemah (weak form)

Efesiensi pasar dikatakan lemah karena dalam proses pengambilan keputusan

jual-beli saham investor menggunakan data harga dan volume masa lalu.

Berdasarkan harga dan volume masa lalu itu berbagai model analisis teknis

digunakan untuk menentukan arah harga apakah akan naik atau akan turun.

Analisis teknis mempelajari pola pergerakan harga suatu saham menurut

setiap kondisi ekonomi yang sedang berlangsung. Kelemahannya adalah

bahwa analisis ini mengabaikan variabel lain yang mempengaruhi harga
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saham dimasa yang akan datang, sehingga kesalahan estimasi harga mungkin

saja terjadi.

2. Efisiensi Pasar Bentuk Setengah Kuat (semi strong form)

Efisiensi pasar dikatakan setengah kuat karena dalam proses pengambilan

keputusan jual-beli saham investor menggunakan data harga masa lalu,

volume masa lalu, dan semua informasi yang dipublikasikan seperti laporan

keuangan, laporan tahunan, pengumuman bursa, informasi keuangan

internasional, peraturan perundangan pemerintah, peristiwa politik, peristiwa

hukum, peristiwa sosial, dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi

perekonomian nasional. Ini berarti investor menggunakan gabungan antara

analisis teknis dan analisis fundamental dalam proses menghitung nilai saham,

yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam tawaran harga beli dan tawaran

harga jual.

3. Efisiensi Pasar Bentuk Kuat (strong form)

Efesiensi pasar dikatakan kuat karena investor menggunakan data yang lebih

lengkap yaitu, harga masa lalu, informasi yang dipublikasikan dan informasi

privat yang tidak dipublikasikan secara umum. Contoh informasi privat adalah

hasil riset yang diterbitkan sendiri oleh unit kerja riset yang ada dalam

perusahaan atau dibeli dari lembaga riset lainnya.

2.6.2 Syarat dan Situasi Pasar Efisien

Bagaimana suatu pasar bereaksi terhadap suatu informasi untuk mencapai

harga keseimbangan yang baru merupakan hal yang penting. Jika pasar bereaksi

dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang

sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia maka pasar dapat dikatakan

efisien. Ada beberapa syarat suatu pasar dikatakan efisien.

Menurut Fahmi dan Hadi (2009:182), untuk terbentuknya suatu pasar

yang efisien (eficient market) bukan sesuatu yang mudah, karena pada prinsipnya

dibutuhkan usaha yang sinergi dari berbagai pihak, yaitu:

1. Pemerintah, seperti departemen keuangan, BAPEPAM-LK, dan pengelola

pasar modal.
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2. Investor

3. Publik

4. Perusahaan yang terdaftar di pasar modal

5. DPR, dalam tugasnya mengawasi jalannya roda ekonomi dan pemerintahan

yang transparan dan akuntabel.

Adapun syarat-syarat umum menurut Fahmi dan Hadi (2009:183) yang

harus dipenuhi bagi terciptanya suatu pasar modal yang efisien adalah:

1. Disclosure

Disclosure adalah berbagi informasi pengetahuan dan perkiraan di refleksikan

atau tergambarkan secara akurat dalam harga-harga pasar tersebut, dimana

berbagai pihak mengetahui sebab naik-turunnya harga tersebut dari berbagai

perolehan informasi baik dari sisi fundamental dan teknikal analisis. Dan data-

data tersebut dapat diperoleh tanpa ada batas dan biaya dengan waktu yang

cepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2. Pasar dalam keadaan seimbang

Selalu menjaga pasar berada dalam keadaan seimbang, seperti usaha-usaha

untuk memasukkan informasi baru tersebut ke pasar akan menghasilkan nilai

intrinsik saham dan informasi baru selalu saja terus menerus kondisi pasar

yang seimbang memungkinkan terciptanya ekuilibrium pasar. Kondisi ini

memungkinkan harga-harga aktiva berada dalam posisi yang jauh dari

terjadinya perdagangan spekulasi.

3. Kondisi pasar berlaku secara bebas dimana tidak ada seorang pun yang bisa

mempengaruhi kondisi harga di pasar, berbagai pihak memperoleh informasi

yang sama dan tidak ada saling intervensi.

2.6.3 Pasar Efisien dan Pasar Tidak Efisien dalam Perspektif Investor

Kondisi pasar yang efisien memberikan kondisi harga yang tidak bias, dan

kondisi pasar yang tidak efisien memungkinkan timbulnya harga yang bias.

Investor menginginkan berbagai informasi berlangsung secara baik dan terbuka

tanpa ada yang ditutupi, dengan kondisi begitu reaksi investor adalah jelas dalam

mengambil keputusan. Namun itu bisa terjadi sebaliknya pada saat informasi
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berlangsung secara tidak terbuka, investor mencoba untuk mengestimasi atau

memperkirakan berbagai kondisi pasar yang akan terjadi di masa depan.

Menurut Fahmi dan Hadi (2009:192) ada beberapa simpulan sehubungan

dengan reaksi investor dalam menanggapi “good news and bad news”, yaitu:

1. Harga akan terbentuk dengan kondisi yang sesuai pada saat investor sudah

betul-betul memahami informasi tersebut dengan baik.

2. Investor akan bereaksi sesuai dengan informasi yang diterimanya.

3. Kebenaran dan keakuratan informasi akan mempengaruhi pengambilan

keputusan yang diambil.

4. Sebelum informasi tersebut menemukan garis yang sesuai maka disana terjadi

lag sebagai cerminan proses berjalan.

5. Investor selalu bereaksi secara rasional dalam menanggapi berbagai informasi.

2.7 Anomali Pasar

2.7.1 Pengertian Anomali Pasar

Meskipun hipotesis pasar efisien telah menjadi konsep yang dapat diterima

di bidang keuangan, namun pada kenyataannya beberapa penelitian menunjukkan

adanya kejadian yang bertentangan yang disebut anomali pasar. Menurut Jones

(1996) dalam (Kusumawardhani, 2001) anomali pasar adalah teknik-teknik atau

strategi-strategi yang berlawanan atau bertentangan dengan konsep pasar modal

yang efisien dan penyebab kejadian tersebut tidak dapat dijelaskan dengan mudah.

Yang dimaksud dengan anomali disini adalah suatu bentuk fenomena yang

terjadi yang berada di pasar. Pada anomali ditemukan hal-hal yang seharusnya

tidak ada bilamana dianggap bahwa pasar efisien benar-benar ada. Artinya suatu

peristiwa dapat dimanfaatkan untuk memperoleh abnormal return. Dengan kata

lain dimungkinkan seorang investor untuk memperoleh abnormal return dengan

mengandalkan suatu peristiwa tertentu (Gumanti dan Utami, 2002).

2.7.2 Jenis – Jenis Anomali Pasar

Anomali pasar yang dikenal sangat bertentangan dengan konsep pasar

modal efisien memiliki jenis-jenis yang bermacam-macam. Dalam teori keuangan
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dikenal setidaknya terdapat 4 macam anomali pasar (Gumanti; 2011:343) yaitu

sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jenis – Jenis Anomali Pasar

Kelompok Jenis Khusus Keterangan

Anomali

Peristiwa

1. Analysts

Recommendation

Semakin banyak analisis

merekomendasi untuk membeli suatu

saham, semakin tinggi peluang harga

turun.

2. Insider Trading Semakin banyak saham yang dibeli

oleh insiders, semakin tinggi

kemungkinan harga akan naik.

3. Listings Harga sekuritas cenderung naik

setelah perusahaan mengumumkan

akan melakukan pencatatan saham di

bursa.

4. Value Line Rating

Changes

Harga sekuritas akan terus naik

setelah value line menempatkan

sekuritas perusahaan pada kelompok

nomer 1.

Anomali

Musiman

1. January Harga sekuritas cenderung naik

dibulan Januari, khususnya di hari-

hari pertama (awal bulan).

2. Weekend Harga sekuritas cenderung naik hari

Jumat dan turun hari Senin.

3. Time of Day Harga sekuritas cenderung naik di 45

menit pertama dan 15 menit terakhir

perdagangan.

4. End of Month Harga sekuritas cenderung naik di

hari-hari akhir tiap bulan.



36

Kelompok Jenis Khusus Keterangan

5. Seasonal Saham perusahaan dengan penjualan

musiman tinggi cenderung naik

selama musim ramai.

6. Holidays Ditemukan return positif pada hari

terakhir sebelum liburan.

Anomali

Perusahaan

1. Size Return pada perusahaan kecil

cenderung lebih besar walaupun

sudah disesuaikan dengan resiko.

2. Close End Mutual

Fund

Return pada closed end funds yang

dijual dengan potongan cenderung

lebih tingg

3. Neglect Perusahaan yang tidak diikuti oleh

banyak analis cenderung

menghaslkan return lebih tinggi.

4. Institutional

Holding

Perusahaan yang dimiliki oleh sedikit

institusi cenderung memiliki return

lebih tinggi.

Anomlai

Akuntansi

1. P/E Saham dengan P/E rasio rendah

cenderung memiliki return yang

lebih tinggi.

2. Earnings Surprise Return dengan earnings lebih tinggi

dari yang diperkirakan diumumkan

terus mengalami peningkatan harga

3. Price/Sales Jika rasio price to salesnya rendah,

saham perusahaan cenderung

berkinerja lebih baik.

4. Price/Book Jika rasio price to booknya rendah,

saham perusahaan cenderung

berkinerja lebih baik.
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Kelompok Jenis Khusus Keterangan

5. Dividend Yield Jika yield dividentnya tinggi, saham

perusahaan cenderung berkinerja

lebih baik.

6. Earnings

Momentum

Saham perusahaan yang

pertumbuhan earningsnya meningkat

cenderung berkinerja lebih baik.

Sumber : (Gumanti, 2011:343)

2.8 Return Saham dan Abnormal Return

2.8.1 Return Saham

Apabila seorang investor menginvestasikan dananya pada financial asset

dalam instrumen investasi saham, maka investor tersebut turut memiliki

penyertaan modal perusahaan. Kepemilikan atas saham suatu perusahaan berarti

ikut menikmati keuntungan dan kerugiannya sesuai dengan banyaknya modal

yang disetorkan kepada perusahaan. Definisi return menurut Fahmi dan Hadi

(2009:151) adalah:

“Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu dan institusi

dari hasil kebijakan investasi yang dilakukannya.”

Menurut Jogiyanto (2010:107) return dapat berupa return realisasi

(realized return) yang sudah terjadi yang dihitung berdasarkan data historis atau

return ekspektasian (expected return) yang belum terjadi dapat dihitung dengan

menggunakan rumus: = −
Keterangan:

Rit = Return sesungguhnya perusahaan I pada hari t

Pt = Harga saham perusahaan I pada hari t

Pt-1 = Harga saham perusahaan I pada hari t-1

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan nilai return yang diharapkan

saham ke-I untuk hari ke t akan menggunakan rumus:
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( ) = −
Keterangan:

E(Rmt) = return yang diharapakan saham ke-I untuk hari ke-t

IHSGt-1 = Indeks Harga Saham Gabungan pada hari t-1

IHSGt = Indek Harga Saham Gabungan pada hari ke t

2.8.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Return Saham

Banyak sekali yang mempengaruhi harga saham di pasar saham termasuk

informasi yang bersifat umum namun menurut Samsul (2006: 200), faktor-faktor

yang mempengaruhi return saham terdiri atas faktor makro dan faktor mikro.

1. Faktor makro yaitu faktor yang berada di luar perusahaan, yaitu:

a. Faktor makro ekonomi yang meliputi tingkat bunga umum domestik,

tingkat inflasi, kurs valuta asing dan kondisi ekonomi internasional.

b. Faktor non ekonomi yang meliputi peristiwa politik dalam negeri,

peristiwa politik di luar negeri, peperangan, demonstrasi massa dan kasus

lingkungan hidup.

2. Faktor mikro yaitu faktor yang berada di dalam perusahaan itu sendiri, yaitu:

a. Laba bersih per saham

b. Laba usaha per saham

c. Nilai buku per saham

d. Rasio ekuitas terhadap utang

e. Rasio laba bersih terhadap ekuitas

f. Cash flow per saham

g. Dan rasio keuangan lainnya.

2.8.3 Abnormal Return

Abnormal return (excess return) merupakan kelebihan return yang

sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return normal merupakan return

ekpektasi atau return yang diharapkan oleh investor. Dengan demikian abnormal

return adalah selisih antara return sesungguhnya terjadi dengan return ekspektasi.
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Return ekspektasi dapat diestimasi menggunakan tiga model yaitu: mean adjusted

model, market model, dan market adjusted model. Abnormal return dihitung

dengan menggunakan model kesesuaian pasar (Market Adjusted Model). Model

disesuiakan pasar menganggap penduga yang terbaik untuk mengestimasi return

suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada saat tersebut Jogiyanto

(2010:445). Abnormal Return dapat diukur dengan rumus:= −
Keterangan:

ARit = Abnormal return perusahaan I pada hari t

Rit = Return sesungguhnya perusahaan I pada hari t

Rmt = Return pasar pada hari t

Setelah melakukan perhitungan abnormal return, lalu melakukan

penjumlahan return tidak normal hari sebelumnya di dalam periode peristiwa

untuk masing-masing sekuritas atau disebut dengan cumulative abnormal return

(CAR). Cummulative Abnormal Return diukur dengan satuan persen yang

bertujuan untuk meyertakan saham-saham yang diteliti.

2.8.4 Cummulative Abnormal Return

Cummulative Abnormal Return (CAR) atau disebut juga dengan

Akumulasi Return Tidak Normal (ARTN) yang menunjukan reaksi pasar terhadap

laporan keuangan yang dipublikasikan. CAR ini diukur dengan menggunakan

rumus: ( , ) =
Keterangan:

CARitt(t1,t2) = CAR perusahaan I selama periode jendela ± 1 hari dari

tanggal pulikasi laporan keuangan tahunan.

2.9 Volume Perdagangan

2.9.1 Pengertian Volume Perdagangan Saham

Volume perdagangan saham merupakan jumlah lembar saham yang

diperdagangkan secara harian. Adapun volume perdagangan adalah jumlah lembar
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saham suatu perusahaan yang diperdagangkan dalam waktu tertentu. Volume

perdagangan saham adalah keseluruhan nilai transaksi pembelian maupun

penjualan saham oleh investor dalam mata uang.

Menurut Sutrisno (2000) dalam Shobriati dkk (2013:2) pengertian

volume perdagangan adalah sebagai berikut:

“Volume perdagangan saham merupakan suatu instrumen yang

dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap

informasi melalui parameter volume saham yang diperdagangkan”.

Menurut penelitian Lydianita Hugida (2011) kinerja suatu saham dapat

diukur dengan volume perdagangannya. Semakin sering saham tersebut

diperdagangkan mengindikasikan bahwa saham tersebut aktif dan diminati oleh

para investor.

2.9.2 Pengukuran Volume Perdagangan Saham

Volume Perdagangan atau Trading Volume Activity (TVA) merupakan

suatu instrumen yang digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap

informasi publikasi laporan keuangan melalui parameter pergerakkan aktivitas

volume perdagangan saham di pasar modal. Sebab perubahan harga yang

terbentuk belum dengan segera mencerminkan informasi yang ada. Menurut

Zulhawati (2000) dalam Shobriati dkk (2013:5) menyatakan bahwa aktivitas

volume perdagangan saham (i) pada periode (t) dapat dihitung menggunakan

rumus sebagai berikut:TVA , = jumlah saham perusahaan i, yang diperdagangkan pada waktu tjumlah saham perusahaan i, yang beredar pada waktu t
Setelah TVA masing-masing saham diketahui, kemudian dihitung rata-rata

volume perdagangan relatif perusahaan sampel dengan cara:∑
Dimana:

XTVAt = Rata-rata TVA pada waktu ke t

TVAit = TVA sekuritas I pada waktu ke t
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k = Jumlah seluruh sampel yang diteliti

2.9.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volume Perdagangan Saham

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (1997) bahwa

terdapat empat faktor yang mempengaruhi volume perdagangan saham yaitu

IHSG, Tingkat Suku Bunga Deposito, Tingkat Inflasi dan Produk Domestik

Bruto. Penelitian Munfaqiroh (2006) menambahkan bahwa publikasi laporan

keuangan berpengaruh terhadap volume perdagangan saham. Publikasi laporan

keuangan merupakan salah satu informasi yang relevan yang dapat digunakan

oleh investor sebagai dasar pertimbangan dalam membuat keputusan untuk

melakukan investasi di pasar modal. Penelitian yang dilakukan oleh Setyowati

(2007) menunjukan bahwa adanya pengaruh yang cukup besar antara harga rata-

rata tertimbang, pendapatan saham (capital gain loss) dan suku bunga deposito

berjangka satu bulan terhadap total volume perdagangan saham dan penyebab

befluktuasinya volume perdagangan saham adalah tergantung dari kondisi

perusahaan itu sendiri, misalnya:

1. Berkurang atau bertambahnya pendapatan bersih yang dapat meningkatkan

Earning Per Share sebagai salah satu indikator meningkatnya harga saham

dan meningkatnya volume perdagangan saham dan berbagai kondisi lainya

yang menyebabkan hal tersebut.

2. Faktor-faktor diluar industri sendiri misalnya adalah kondisi politik suatu

negara, ancaman terorisme, bencana alam yang menyebabkan para investor

mengalihkan investasi mereka kepada jenis investasi bebas resiko seperti

deposito berjangka sehingga mempengaruhi kenaikan dan penurunan volume

perdagangan saham suatu industri.

2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai perataan laba (income smoothing) terhadap reaksi

pasar telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang digunakan oleh

penulis sebagai referensi. Berikut ini adalah ringkasa dari jurnal atau penelitian

terdahulu yang menjadi acuan untuk penelitian ini :
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Tabel 2.2

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No Nama Peneliti

(Tahun)

Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian

1. Sesilia

Dwiatmini dan

Nurkholis

(2001)

TEMA,

Volume II,

Nomor 1,

Maret 2001

Analisis Reaksi

Pasar Terhadap

Informasi Laba:

Kasus Praktik

Perataan Laba

Pada Perusahaan

Yang Terdaftar di

BEJ.

Perataan Laba

(Income

smoothing),

Laba tak

terduga

(Unexpected

Earning),

Abnormal

Return

Reaksi pasar tidak

terlalu kuat untuk

perusahaan yang

melakukan praktik

perataan laba.

2. Brahm Ardhi

Noviant dan

Marsono

(2013)

Jurnal

Akuntansi &

Auditing

Volume

9/No.2/Mei

2013:226-243

Analisis Reaksi

Pasar dan Risiko

Investasi

Perusahaan Perata

Laba dan Bukan

yang Perata Laba

(Studi pada

Perusahaan

Manufaktur yang

Terdaftar di BEI)

Reaksi Pasar,

Risiko

Investasi

Tidak terdapat

perbedaan reaksi

pasar antara

perusahaan perata

laba dan buka yang

perata laba.

Pengujian terhadap

risiko investasi

menunjukan tidak

terdapat perbedaan

risiko investasi

antara perusahaan

perata laba dan

bukan perata laba

3. Apriwandi dan

Riko Yudha

Pratama

Pengaruh Perataan

Laba dan

Corporate Social

Reaksi Pasar,

Perataan Laba,

CSR

Variabel perataan

laba berpengaruh

positif terhadap
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No Nama Peneliti

(Tahun)

Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian

(2011)

repository.

widyatama.

ac.id

Responsibility

(CSR) Disclosure

Terhadap Reaksi

Pasar (Studi

Empiris pada

Perusahaan

Manufaktur yang

Terdaftar di BEI)

disclosure reaksi pasar yang

diproksikan dengan

cumulative

abnormal return.

Sedangkan CSR

berpengaruh negatif

terhadap reaksi

pasar yang

diproksikan dengan

cumulative

abnormal return

4. Nurika

Restuningdiah

(2011)

Integritas-

Jurnal

Manajemen

Bisnis Vol.3

No.3

Desember

2010-Maret

2011 (241-

260)

Perataan Laba

Terhadap Reaksi

Pasar dengan

Mekanisme GCG

dan CSR

Disclosure

(Penelitian pada

Perusahaan yang

Listed di Bursa

Efek Indonesia)

Perataan Laba,

Reaksi Pasar

Hasil penelitian

mengindikasikan

adanya pengaruh

negatif perataan

laba terhadap reaksi

pasar.

5. Siti Istikhoroh

(2011)

digilib.

Reaksi Pasar atas

Event

Pengumuman

Unexpected

Earning,

Abnormal

Hasil penelitiannya

dalam hubungan

dengan tindakan
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No Nama Peneliti

(Tahun)

Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian

unipasby.ac.id Laba pada

Perusahaan yang

Melakukan

Income Smoothing

di Bursa Efek

Indonesia Tahun

2004 s/d 2008

Return dan

Cummulative

Abnormal

Return

perataan laba, reaksi

pasar atas

pengumuman laba

smoother

(perusahaan yang

melakukan income

smoothing) tidak

signifikan secara

statistik. Reaksi

pasar atas

pengumuman laba

non smoother

(perusahaan yang

tidak melakukan

perataan laba)

adalah signifikan

secara statistik pada

tingkat signifikansi

5% untuk

perusahaan yang

memiliki negatif

earnings surprise

pada laba operasi

zero growth model,

serta positif

earnings surprise

pada laba operasi

market expectation

model tersebut
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No Nama Peneliti

(Tahun)

Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian

direspon oleh pasar

sebagai suatu sinyal

adanya peristiwa

tertentu dapat

mempengaruhi nilai

perusahaan

6. Rofika dan

Zirman (2012)

Jurnal

Akuntansi,

Vol. 1, No. 1,

Oktober 2012 :

38-52

Reaksi Pasar

Terhadap

Tindakan Perataan

Laba dengan

Mekanisme GCG

sebagai Variabel

Moderasi (Studi

Peristiwa

Pengumuman

Laba Perusahaan)

Perataan Laba,

Reaksi Pasar,

Kepemilikan

manajerial,

kepemilikan

institusional,

jumlah komite

audit.

Kepemilikan

manajerial,

kepemilikan

institusional, jumlah

komite audit tidak

mempengaruhi

hubungan antara

tindakan perataan

laba dengan reaksi

pasar pada periode

pengumuman laba

perusahaan. Hasil

koefisien

determinan

diperoleh nilai Adj

R2 sebesar 0,012

yang berarti

besarnya pengaruh

variabel independen

hanya 0,12%

sedangkan sisanya

dipengaruhi oleh
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No Nama Peneliti

(Tahun)

Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian

faktor lain.

7 R. Moradi, H,

Jabbary, M.

Dastgir

(2014)

Scientific

Journal of

Review (2014)

3(5) 259-268

Studying effect of

uncertainty on

capital market

reactions to

income smoothing

companies listed

on the Tehran

Stock Exchange

market.

Urcentainty,

Income

Smoothing,

Capital

Market

Reactions

Temuan

menunjukan bahwa

income smoothing

memiliki pengaruh

yang positif

terhadap reaksi

pasar.

8 Antonio Lopo

Martinez,

Miguel Angel

Rivera-Castro

www.fucape.br

Capital Market

Effect of Income

Smoothing In

Brazil

Income

Smoothing,

Abnormal

Return, Risk,

economic

Sectors

Studi ini

menunjukkan

bahwa, rata-rata

perusahaan

smoothing memiliki

return tahunan lebih

besar daripada

perusahaan yang

non smoothing.

2.11 Kerangka Pemikiran

Berawal dari adanya teori keagenan (agency theory) antara principal

(pemilik) dan agent (manajemen) yang menimbulkan adanya perbedaan

kepentingan diantara keduanya. Perbedaan kepentingan terjadi karena baik

principal maupun agent bertujuan untuk memaksimalkan kepentingannya masing-

masing sehingga hal ini menyebabkan munculnya asimetri informasi diantara

keduanya. Manajemen sebagai pengelola perusahan tentunya lebih banyak

mengetahui mengenai kondisi perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham.

Keberadaan asimetri informasi dianggap sebagai penyebab manajemen laba.
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Dalam akuntansi terdapat konsep akrual, konsep akrual ini dapat mendorong

manajemen melakukan manajemen laba (Rahmawati, 2006).

Menurut Subramanyam (2008:121) salah satu strategi dari manajemen

laba adalah perataan laba (income smoothing). Menurut strategi ini, manajer

meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi

fluktuasinya. Perataan laba juga mencakup tidak melaporkan bagian laba pada

periode yang baik dengan menciptakan cadangan atau earning banks dan

selanjutnya melaporkan earning banks pada saat kinerja perusahaan buruk. Pada

dasarnya, informasi laba yang dilaporkan merupakan signal bagi investor dan

calon investor tentang laba di masa depan. Dengan perataan laba investor dapat

memprediksikan laba di masa depan dengan relatif lebih tepat karena laba akan

cenderung stabil dari periode ke periode.

Laba yang stabil merupakan sinyal yang positif bagi investor karena

investor mengetahui prospek perusahaan pada masa yang akan datang. Hal ini

menjadi bagi acuan bagi investor bahwa kinerja perusahaan baik akan berdampak

pada nilai perusahaan. Menurut Signal theory dalam Wahyuningsih (2007)

bahwa manajemen mempunyai informasi akurat mengenai nilai perusahaan yang

tidak diketahui investor luar, sehingga jika manajemen menyampaikan suatu

informasi tersebut akan direspon oleh pasar sebagai suatu sinyal adanya peristiwa

tertentu yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Informasi yang disampaikan

oleh manajemen perusahaan tersebut dapat berupa laporan keuangan.

Belkaoui (2012:192) menerangkan bahwa perataan laba dapat dipandang

sebagai upaya sengaja yang dilakukan untuk menormalkan laba dalam rangka

mencapai kecenderungan tingkat laba yang diinginkan. Untuk melakukan

tindakan yang dapat menignkatkan laba yang dilaporkan ketika laba itu rendah

dan menurunkan laba tersebut relatif tinggi.

Informasi laba memiliki manfaat dalam menilai kinerja manajemen,

membantu mengestimasi kemampuan laba dan menaksir risiko dalam investasi.

Berhasil atau tidaknya suatu perusahaan pada umumnya ditandai dengan

kemampuan manajemen dalam memperoleh laba. Informasi akuntansi keuangan
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yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informasi laba yang merupakan

informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan.

Ukuran yang sering sekali digunakan untuk menentukan sukses atau

tidaknya manajemen perusahaan adalah laba yang diperoleh perusahaan. Berhasil

atau tidaknya suatu perusahaan pada umumnya ditandai dengan kemampuan

manajemen dalam kemungkinan dan kesempatan di masa yang akan datang baik

jangka panjang maupun jangka pendek. Investor tertarik pada hal yang

menyangkut laba yang menjadi haknya yaitu seberapa banyak laba yang

diinvestasikan kembali. Informasi tentang laba atau penghasilan (income)

merupakan indikator utama investor dalam memilih perusahaan tempat mereka

berinvestasi. Karena investor lebih tertarik dengan perusahaan yang memiliki laba

yang relatif stabil, maka hal ini mendorong manajemen untuk melakukan tindakan

perataan laba.

Menurut Frudenberg dan Tirole (1995) dalam Noviant dan Marsono

(2013) menyatakan bahwa konsep perataan penghasilan mengasumsikan bahwa

investor adalah seorang yang menolak risiko. Sejalan dengan pernyataan tersebut,

Hepworth (1953) dalam Noviant dan  Marsono (2013) menyatakan bahwa

investor merasa lebih nyaman jika manajemen melaporkan laba yang stabil,

karena perusahaan dengan tingkat varaibilitas yang tinggi dipersepsikan sebagai

perusahaan yang penuh risiko. Hal ini dapat dikatakan bahwa laba perusahaan

yang tidak stabil memungkinkan investor menganggap investasi yang akan

dilakukan memiliki risiko yang cukup tinggi, sehingga dapat mempengaruhi

motivasi investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Agustiningsih

(2009) dalam penelitiannya mengenai pengaruh income smoothing terhadap

keinformatifan laba memberikan bukti empiris bahwa perusahaan yang lebih

banyak melakukan income smoothing maka laba dimasa depan tercermin dari

harga sahamnya saat ini daripada perusahaan yang lebih sedikit melakukan

income smoothing.

Dwiatmini dan Nurkholis (2001) dalam penelitiannya mengenai reaksi

pasar dan terhadap informasi laba menemukan bahwa angka-angka berguna bagi

investor untuk memperkirakan nilai investasinya pada perusahaan emiten selain
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itu juga ditemukan terjadinya reaksi pasar walaupun laba tersebut telah

dimanipulasi. Kemudian dengan adanya perataan laba tersebut dapat

menimbulkan reaksi pasar pada saat pengumuman laba perusahaan. Reaksi

tersebut ditunjukan dengan adanya perubahan harga saham di pasar modal yang

diukur dengan menggunakan cumulative abnormal return. Dalam penelitian ini

penulis menggunakan cumulative abnormal return karena perataan laba memiliki

kandungan informasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan investasi para

investor.

Penelitian mengenai kandungan informasi atas laba telah banyak

dilakukan. Penelitian yang menguji reaksi pasar terhadap pengumuman laba

perusahaan telah membuktikan bahwa pengumuman laba memiliki kandungan

informasi (information content) untuk pasar sekuritas dan pelaku pasar bereaksi

signifikan terhadap pengumuman laba. Reaksi tersebut tercermin dari naik

turunnya harga saham dan volume perdagangan di sekitar tanggal pengumuman

Ball dan Brown (1968) dalam Istikhoroh (2011:87).

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba di

Indonesia dilakukan oleh Beza dan Naim (1998) berdasarkan hasil penelitiannya

bahwa terdapat peningkatan dalam volume saham secara signifikan setelah

pengumuman laba tahunan jika dibandingkan dengan sebelum pengumuan laba

tahunan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Subekti (2005)

menyimpulkan bahwa proksi reaksi pasar yang berbeda yaitu abnormal return dan

volume perdagangan saham hasil penelitian juga menghasilkan kondisi yang tidak

berbeda.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis merumuskan

gambaran kerangka pemikiraan sebagai berikut:
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Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran

Keterangan :

= Diteliti

= Tidak diteliti

Atas dasar kerangka pemikiran pada gambar 1.2 diatas, hipotesis yang

akan diuji dalam penelitian ini adalah perataan laba yang berpengaruh terhadap

reaksi pasar. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh variabel X (perata

laba) terhadap variabel Y (reaksi pasar yang diproksikan dengan cumulative
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abnormal return dan trading volume activity). Maka hipotesis yang diterapkan

penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Perataan laba tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap reaksi

pasar yang diproksikan dengan cumulative abnormal return (CAR) dan

trading volume activity (TVA)

H2 : Perataan laba mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap reaksi pasar

yang diproksikan dengan cumulative abnormal return (CAR) dan trading

volume activity (TVA)


