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ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the influence of earnings
management on stock prices change. The population is all of manufacturing
campanies listed on Indonesian Stock Exchange for the periode 2008-2011.
Earnings management measured by the discretionary revenue of each company.
Purposive sampling is used to choose the sample and 180 companies are found to
be sample. Data analyzed with test of classic assumption and examination of
hypothesis with linear regression on dummy variables method. The result shows
that earnings management on stock prices change by the level significant of 5%.
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ABSTRAK

W

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen laba terhadap
perubahan harga saham. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011. Manajemen
laba diukur dengan model pendapatan diskresioner pada setiap perusahaan.
Metode purposive sampling digunakan untuk memilih sampel dan diperoleh 180
sampel perusahaan. Data dianalisis dengan uji asumsi klasik dan pengujian
hipotesis dengan regresi linier atas variabel dummy. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap perubahan harga
saham dengan tingkat signifikan 5%.
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Kata kunci: manajemen laba, pendapatan diskresioner, perubahan harga saham
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Laporan keuangan merupakan sarana yang penting bagi investor untuk

mengambil keputusan investasi di pasar modal. Publikasi laporan keuangan yang

W

mempunyai kandungan informasi relevan untuk pengambilan keputusan akan
direaksi oleh para pelaku pasar. Para pelaku pasar modal dan para pemangku
kepentingan lain memerlukan informasi untuk mengambil keputusan investasi.
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Informasi yang diperlukan tersebut diantaranya berupa laporan keuangan yang
dipublikasikan. Para pemangku kepentingan menggunakan laporan keuangan
yang dikeluarkan perusahaan untuk menilai seberapa baik kinerja perusahaan
selama satu periode tersebut dan mengetahui prospek perusahaan ke depan.
Seperti pendapat Belkaoui (1993), bahwa laporan keuangan merupakan sarana

©

untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh manajemen atas
sumber daya pemilik dan dari laporan keuangan tersebut salah satu parameter
yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen adalah laba.
Menurut Sundjaja dan Barlian (2001) laporan keuangan adalah suatu
laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai
alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan
atau aktivitas perusahaan. Semua elemen dalam laporan keuangan pada dasarnya
merupakan media yang diperlukan untuk pertanggungjawaban manajemen tetapi,
perhatian investor lebih sering terpusat pada informasi laba tanpa memperhatikan

1

2

prosedur yang digunakan untuk menghasilkan informasi laba tersebut (Beattie, et
al, 1994). Hal ini disebabkan informasi laba atau laba historis berguna untuk
mengukur efisiensi manajemen, membantu memprediksi keadaan usaha dan
distribusi dividen di masa yang akan datang, mengukur keberhasilan manajemen,
serta sebagai acuan pengambilan keputusan ekonomis di masa yang akan datang
(Hendriksen dan Breda, 1992). Dalam Statement of Financial Accounting Concept
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(SFAC) no 1 juga menyatakan bahwa informasi laba merupakan perhatian utama
dalam menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen dan informasi laba
dapat membantu pemilik atau pihak lain melakukan penaksiran atas earning
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power perusahaan di masa yang akan datang.

Laporan keuangan memiliki tujuan untuk menyediakan informasi kinerja
dan kondisi perusahaan secara fundamental yang berguna dalam pengambilan
keputusan bagi para stakeholders. Untuk dapat menjadi informasi akuntansi yang
dapat dipakai sebagai alat pengambilan keputusan, suatu informasi akuntansi
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harus memiliki kandungan informasi yang berkaitan dengan kondisi sebenarnya
dari perusahaan yang akan dijadikan tempat berinvestsasi.
Hasil penelitian Dye (1988) menyatakan adanya dua motivasi yang

mendorong manajemen laba, yaitu dari internal, untuk meningkatkan bonus dan
eksternal, meningkatkan nilai pasar saham. Kellog (1991) juga melihat ada dua
motivasi utama dalam melakukan manajemen laba, yaitu mendorong investor
membeli saham perusahaan dan meningkatkan nilai pasar perusahaan. Secara
umum, faktor yang mempengaruhi harga saham terdiri atas dua faktor, yaitu
faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang timbul
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dalam perusahaan dan faktor ini dapat dikendalikan oleh perusahaan. Faktor
internal dapat meliputi kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang ada
(solvability), kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan operasional
perusahaan (growth opportunities), kemampuan perusahaan untuk menghasilkan
keuntungan (profitability), prospek marketing dari bisnis dan hak-hak investor
atas dana yang diinvestasikan dalam perusahaan (asset utilization). Faktor ini juga
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yang mempengaruhi manajemen untuk melakukan manajemen laba, karena hasil
yang baik dan kemampuan manajemen yang akan mempengaruhi peningkatan
harga saham. Manajemen laba dapat dimanfaatkan manajemen untuk melakukan
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manipulasi sehingga hasil terlihat lebih baik dibandingkan dengan keadaan
perusahaan yang sebenarnya. Harga saham merupakan salah satu indikator
keberhasilan pengelolaan perusahaan. Kekuatan pasar ditunjukkan oleh terjadinya
transaksi perdagangan saham di pasar modal. Pada prinsipnya semakin baik
prestasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, maka akan meningkatkan

©

permintaan saham perusahaan tersebut, sehingga pada gilirannya akan
mempengaruhi pula perubahan harga saham perusahaan.
Faktor yang kedua yaitu faktor internal, merupakan faktor yang berasal

dari luar perusahaan. Faktor ini tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, yang
meliputi kurs, inflasi, suku bunga deposito, keadaan ekonomi, bahkan keadaan
politik pun dapat mempengaruhi perubahan harga saham.
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan
oleh Fundenberg dan Tirole (1995), Hartono (1998 dan 2000), Gul et al (2003),
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Ardianti (2003) dalam Sutrisno (2006) yang meneliti dan membuktikan adanya
pengaruh manajemen laba terhadap perubahan harga saham.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah model
manajemen laba yang digunakan untuk mendeteksi adanya manajemen laba.
Model yang digunakan untuk menguji adanya praktik manajemen laba yang
dilakukan perusahaan yaitu discresionary revenues. Model discretionary
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accruals, banyak dipilih untuk mendeteksi adanya manajemen laba. Meskipun
kritik berulang atas model akrual dalam 15 tahun terakhir (misalnya, Dechow et al
1995, Bernard dan Skinner 1996, Guay et al. 1996, McNichols 2000, Thomas dan
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Zhang 2000, Kothari et al. 2005), banyak penelitian yang terus menangani
manajemen laba dengan menggunakan model ini, mungkin karena beberapa
alternatif yang layak sehingga terus dipertahankan. Model disrcetionary accruals
telah dikritik karena memberikan bias dan estimasi yang kurang tepat pada
diskresioner, yang mempertanyakan tentang kesimpulan dari studi yang
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menggunakan metode tersebut (Bernard dan Skinner, 1996).
Pendekatan manajemen laba yang paling umum untuk mendeteksi dengan

menggunakan model akrual. Beberapa studi telah menyarankan fokus pada salah
satu komponen pendapatan, yang memiliki potensi untuk memberikan perkiraan
yang lebih tepat untuk memberikan kebijakan (McNichols dan Wilson 1988,
Bernard dan Skinner 1996, Healy dan Wahlen 1999, McNichols 2000).
Pemodelan dengan komponen pendapatan memungkinkan adanya faktor kunci
unik untuk menggabungkan komponen tersebut, sehingga mengurangi kesalahan
pengukuran. Selain itu, dengan fokus pada komponen pendapatan memberikan

5

wawasan bagaimana pendapatan dikelola. Pendapatan merupakan komponen yang
ideal untuk memeriksa karena merupakan komponen terbesar untuk sebagian
perusahaan besar dan perusahaan yang tunduk pada PSAK. Dechow dan Schrand
(2004) menemukan bahwa lebih dari 70 persen dari SEC Akuntansi dan Audit
melibatkan salah saji pendapatan. Selanjutnya, pendapatan adalah jenis yang
paling umum dari penyajian kembali keuangan (Turner et al. 2001). Perbedaan
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lainnya dalam penelitian ini adalah penggunaan periode pengamatan yang berbeda
yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2011.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul:
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Pengaruh Manajemen Laba terhadap Perubahan Harga Saham pada Perusahaan
Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2011.

1.2

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti dapat

©

dirumuskan, apakah manajemen laba berpengaruh terhadap perubahan harga
saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun
2008-2011?

1.3

Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan

masalah di atas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji
pengaruh manajemen laba terhadap perubahan harga saham pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011.
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1.4

Kontribusi Penelitian
1. Bagi Akademisi
a. Memberikan bukti empiris tentang adanya praktik manajemen laba
yang dilakukan perusahaan-perusahaaan publik di Indonesia, yang
dapat dijadikan topik dalam penelitian selanjutnya
b. Menggunakan teori-teori yang telah ditulis dalam penelitian ini
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dalam penelitian lain yang memiliki kajian teori yang sama atau
yang lebih luas.
2. Bagi Investor
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Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu masukan dan pertimbangan
dalam pengambilan keputusan investasi saham, terutama dalam menilai
kualitas laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan.
3. Bagi Perusahaan / Emiten

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui tolok ukur kinerja yang

©

dipakai investor dalam menilai perusahaan, sehingga perusahaan dapat
memberikan fokus perhatian pada hal tersebut agar informasi yang
diberikan dapat lebih dipercaya investor. Serta sebagai bahan masukan dan
pertimbangan

untuk

tidak

melakuan

manajemen

laba

(earnings

management) karena sangat merugikan bagi pihak pemegang saham.
4. Bagi Penulis
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan penulis dapat menerapkan teoriteori yang telah di dapat selama bangku perkuliahan.
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1.5

Batasan Masalah
Penelitian ini dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut:
a. Periode pengamatan dilakukan selama 4 tahun, yaitu selama kurun waktu
2008-2011.
b. Perusahaan yang diteliti adalah semua perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
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Discretionary Revenues.

W

c. Penghitungan earnings management yang digunakan adalah Model

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh
manajemen laba terhadap perubahan harga saham. Setelah melakukan pengujian
hipotesis, maka hasil yang di dapat adalah manajemen laba berpengaruh positif

W

terhadap perubahan harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011. Metode identifikasi manajemen laba yaitu
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model discretionary revenues memperlihatkan bahwa masih terjadinya praktik
manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Indonesia pada tahun penelitian
2008-2011. Investor di Indonesia melihat hasil laporan keuangan yang telah
dimanipulasi dengan adanya praktik manajemen laba, sebagai laporan keuangan
yang sesungguhnya. Ketidaktahuan investor atas praktik manajemen laba yang
terjadi dalam perusahaan membuat investor menanamkan modal pada perusahaan
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tersebut, sehingga terjadi fluktuasi positif terhadap perubahan harga saham. Jadi,
seiring perusahaan melakukan manajemen laba maka perusahaan juga akan
mengalami perubahan harga saham yang semakin tinggi.

5.2 Keterbatasan
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat diperbaiki dalam
penelitian selanjutnya, antara lain:
1. Periode pengamatan dari tahun 2008-2011 cukup riskan untuk dijadikan
periode penelitian karena pada tahun 2008 terjadi krisis keuangan global
55

56

yang berimbas pada kondisi keuangan perusahaan sehingga akan
mempengaruhi data penelitian.
2. Sampel perusahaan yang digunakan hanya segmen industri manufaktur
sehingga tidak dapat mewakili seluruh perusahaan di Indonesia karena
perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI terdiri dari berbagai jenis
segmen industri.
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3. Variabel manajemen laba pada penelitian ini diubah ke dalam bentuk
dummy yaitu nilai 1 (D=1) untuk kategori perusahaan yang diduga
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melakukan praktik manajemen laba dan nilai 0 (D=0) untuk kategori
perusahaan yang diduga tidak melakukan praktik manajemen laba. Oleh
karena itu, penyakit dalam uji asumsi klasik pada normalitas residual tidak
dapat disembuhkan sehingga residual tidak berdistribusi normal.

5.3 Saran
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Saran yang penulis berikan untuk penelitian selanjutnya yang mengambil

topik yang sama adalah sebagai berikut:
1. Mengambil periode pengamatan yang tidak terlalu riskan agar tidak
banyak data yang harus dibuang karena terdapat data-data ekstrem yang
membuat hasil pengujian tidak baik.
2. Memakai sampel semua segmen industri agar hasil pengujian terhadap
satu segmen industri dapat dibandingan dengan segmen industri lainnya

57

sehingga dapat diketahui perbedaan tren-tren yang terjadi pada masingmasing industri
3. Menggunakan metode pendeteksian manajemen laba yang lain. Seiring
dengan perkembangan ilmu pengetahuan, semakin banyak peneliti yang
menemukan metode-metode baru yang lebih baik dalam mendeteksi
manajemen laba. Serta menambahkan variabel lain yang berpengaruh
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terhadap perubahan harga saham.
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