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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan 

dana jangka panjang. Banyak perusahaan yang memilih alternatif pasar modal 

sebagai wadah yang memberikan banyak kemudahan dalam memperoleh sumber 

dana. Perusahaan dapat menjual surat-surat berharga mereka di pasar modal kepada 

para investor. Jadi di dalam pasar modal, hubungan perusahaan dengan pihak investor 

sangat kuat. Para investor berharap memperoleh tingkat pengembalian (return) dari 

investasi yang dilakukannya. 

Idealnya pasar modal merupakan wadah bagi terjadinya mekanisme transaksi 

saham yang fair. Namun transaksi saham yang fair sulit tercapai karena adanya 

konflik kepentingan dan tidak transparannya laporan keuangan emiten. Menurut 

Healy dan Palepu (1993) dalam Utami (2005), ada tiga kondisi yang menyebabkan 

komunikasi melalui laporan keuangan tidak sempurna dan tidak transparan yaitu : (1) 

dibandingkan dengan investor, manajer memiliki informasi lebih banyak tentang 

strategi dan operasi bisnis yang dikelolanya, (2) kepentingan manajer tidak selalu 

selaras dengan kepentingan investor, dan (3) ketidaksempurnaan dari aturan 

akuntansi dan audit. 

Sebagai perusahaan publik yang sebagian sahamnya dimiliki oleh masyarakat 

melalui bursa saham, penyajian laporan keuangan harus memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, di Indonesia lembaga ini adalah Badan 
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Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Salah satu peraturan yang diterbitkannya adalah 

bahwa emiten wajib mengungkapkan informasi penting melalui laporan tahunan di 

antaranya laporan keuangan kepada para pemegang saham maupun laporan-laporan 

lainnya kepada Bapepam, Bursa Efek, serta kepada masyarakat dengan cara tepat 

waktu, akurat, dapat dimengerti dan obyektif (Boediono, 2005). 

Laporan keuangan menjadi alat utama bagi perusahaan untuk menyampaikan 

informasi keuangan mengenai pertanggungjawaban pihak manajemen (Schipper dan 

Vincent, 2003 dalam Boediono, 2005). Penyampaian informasi tersebut perlu 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak eksternal maupun internal yang 

kurang memiliki wewenang untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan dari 

sumber langsung perusahaan. 

Salah satu informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan adalah 

informasi mengenai laba perusahaan. Boediono (2005) mengungkapkan bahwa 

informasi laba merupakan unsur utama dalam laporan keuangan dan sangat penting 

bagi pihak-pihak yang menggunakannya karena memiliki nilai prediktif. Informasi 

laba diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomis yang 

mungkin dapat dikendalikan di masa depan, menghasilkan arus kas dari sumber daya 

yang ada, dan untuk perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam 

memanfaatkan tambahan sumber daya (IAI, 2004). Bagi pemilik saham dan atau 

investor, laba berarti peningkatan nilai ekonomis (wealth) yang akan diterima melalui 

pembagian dividen. Laba juga digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja 

manajemen perusahaan selama periode tertentu yang pada umumnya menjadi 

perhatian pihak-pihak tertentu terutama dalam menaksir kinerja atas 
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pertanggungjawaban manajemen dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan 

kepada mereka, serta dapat dipergunakan untuk memperkirakan prospeknya di masa 

depan. 

Pembuatan laporan keuangan telah diatur oleh suatu standar yang ditetapkan 

oleh profesi akuntan sendiri, namun perlu disadari bahwa laporan keuangan 

mengandung banyak asumsi, penilaian (judgment) serta pilihan metode penghitungan 

yang dapat digunakan membuat manajemen memiliki cukup keleluasaan untuk 

memanipulasi laporan keuangan tersebut. Pilihan metode akuntansi yang secara 

sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu dikenal dengan sebutan 

manajemen laba atau earnings management (Scott, 2000). Menurut Bagnoli dan 

Watts (2000) dalam Utami (2005), praktik manajemen laba banyak dilakukan oleh 

manajemen karena mereka menganggap bahwa perusahaan lain juga melakukan hal 

yang sama. Dengan demikian, kinerja kompetitor juga dapat menjadi pemicu untuk 

melakukan praktik manajemen laba karena investor dan kreditur akan melakukan 

komparasi untuk menentukan perusahaan mana yang mempunyai rating yang baik 

(favorable).  

Terjadinya skandal keuangan merupakan kegagalan laporan keuangan untuk 

memenuhi kebutuhan informasi para pengguna laporan. Laba sebagai bagian dari 

laporan keuangan tidak menyajikan fakta yang sebenarnya tentang kondisi ekonomis 

perusahaan sehingga laba yang diharapkan dapat memberikan informasi untuk 

mendukung pengambilan keputusan menjadi diragukan kualitasnya. Laba yang tidak 

menunjukkan informasi yang sebenarnya tentang kinerja manajemen dapat 

menyesatkan pihak pengguna laporan. Jika laba seperti ini digunakan oleh investor 
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untuk membentuk nilai perusahaan, maka laba tidak dapat menjelaskan nilai pasar 

perusahaan yang sebenarnya. Kualitas laba khususnya dan kualitas laporan keuangan 

pada umumnya adalah penting bagi mereka yang menggunakan lapoan keuangan 

karena untuk tujuan kontrak dan pengambilan keputusan investasi (Schipper dan 

Vincent, 2003 dalam Boediono, 2005). 

Pada lingkungan pasar modal, laporan keuangan yang dipublikasikan 

merupakan sumber informasi sangat penting yang dibutuhkan oleh sebagian besar 

pemakai laporan dan atau pelaku pasar serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

emiten untuk mendukung pengambilan keputusan. Menurut Beattie et al. (1994) 

dalam Boediono (2005) dari beberapa informasi yang diperoleh di laporan keuangan, 

biasanya laba menjadi pusat perhatian pihak pemakai. Laba yang dipublikasikan 

dapat memberikan respon yang bervariasi, yang menunjukkan adanya reaksi terhadap 

informasi laba seperti yang diungkapkan Cho dan Jung (1991) dalam Pudjiastuti dan 

Mardiyah (2006). Laba yang dilaporkan memiliki kekuatan respon (power of 

response). Kuatnya reaksi pasar terhadap informasi laba yang tercermin dari 

tingginya koefisien respon laba (Earnings Response Coefficient) atau ERC, 

menunjukkan laba yang dilaporkan berkualitas.  

Laporan laba sebagai produk informasi yang dihasilkan perusahaan, tidak 

terlepas dari proses penyusunannya. Kebijakan dan keputusan yang diambil dalam 

rangka proses penyusunan laporan keuangan terutama laba akan menentukan kualitas 

laba. Laba yang memiliki kemampuan untuk memberikan respon (power of response) 

kepada pasar menunjukkan kualitas laba, yang diukur dengan koefisien respon laba 
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(Earnings Response Coefficient) atau ERC. Kualitas laba yang diukur dengan ERC 

ini diduga dipengaruhi oleh faktor keberadaan praktik manajemen laba. 

Penelitian mengenai praktik manajemen laba telah banyak dilakukan baik di 

dalam negeri maupun di luar negeri. Kebanyakan penelitian-penelitian terdahulu 

mengenai praktik manajemen laba meneliti mengenai faktor-faktor karakteristik 

perusahaan yang mempengaruhi manajemen laba, variabel akuntansi yang dijadikan 

sasaran manajemen laba, hubungan manajemen laba dengan hipotesis akuntansi 

positip, hubungan manajemen laba dengan penawaran saham perdana atau Initial 

Public Offering (IPO). Namun penelitian mengenai pengaruh manajemen laba 

terhadap koefisien respon laba masih sedikit. Peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian kembali mengenai praktik manajemen laba di Indonesia dengan 

mengkaitkan manajemen laba dengan koefisien respon laba (Earnings Response 

Coefficient) atau ERC. Yang menjadi permasalahan adalah apakah praktik 

manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan mampu mempengaruhi kekuatan 

reaksi pasar yang ditunjukkan dengan besarnya koefisien respon laba. 

Kekuatan hubungan antara laba dengan harga saham diukur menggunakan 

koefisien respon laba atau ERC. Scott (2003) dalam Nugroho (2007) mengungkapkan 

bahwa koefisien respon laba mengukur tingkat abnormal return suatu sekuritas dalam 

merespon komponen kejutan atas laba yang dilaporkan oleh perusahaan. Jadi ERC 

mengukur kekuatan reaksi pasar atas informasi yang terkandung pada laba yang 

diumumkan. Tentunya besarnya reaksi tersebut tergantung dari infomasi laba, apakah 

laba mengandung informasi good news ataukah bad news. Penelitian mengenai ERC 

telah telah menjadi fokus penelitian di pasar modal sejak awal 1980-an. Nugroho 
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(2007) mengungkapkan bahwa penelitian tentang ERC dilatarbelakangi oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Ball dan Brown (1968) yang telah menguji hubungan 

antara laba dengan harga saham. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa laba 

dan harga saham berhubungan secara positif dan signifikan. Hal itu menunjukkan 

bahwa perubahan laba akan berpengaruh pada perubahan harga saham. Penelitian 

ERC memfokuskan pada seberapa besar kekuatan hubungan laba dan harga saham. 

Ukuran yang digunakan untuk menunjukkan besarnya ERC pada penelitian-penelitian 

terdahulu adalah menggunakan koefisien regresi antara kumulatif abnormal return 

dengan laba kejutan (unexpected earnings). 

Penelitian ini menguji pengaruh praktik manajemen laba terhadap koefisien 

respon laba. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh 

Pudjiastuti dan Mardiyah (2006). Pudjiastuti dan Mardiyah (2006) meneliti mengenai 

hubungan manajemen laba dengan koefisien respon laba. Data yang digunakan adalah 

sebanyak 153 perusahaan sampel yang terdaftar di BEJ dengan periode penelitian 

tahun 2002 – 2004. Besarnya ERC dihitung menggunakan pendekatan firm specific 

methodology, yang artinya bahwa ERC dihitung untuk masing-masing perusahaan. 

Penelitian ini memasukkan variabel kontrol size (ukuran perusahaan) yang pada 

penelitian-penelitian terdahulu terbukti berpengaruh pada besarnya ERC. Hasil 

penelitian menunjukkan besarnya pengaruh praktik manajemen laba terhadap 

koefisien respon laba sebesar 47, 56%. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

tersebut adalah bahwa pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEJ periode 2004 - 2006. Digunakan sampel dari 

industri manufaktur saja karena untuk menghindari kemungkinan adanya pengaruh 
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jenis industri pada ERC. Variabel kontrol yang digunakan tidak hanya ukuran 

perusahaan (size) namun juga persistensi laba dan pertumbuhan laba. Selain itu, 

seperti halnya Setyowati (2002), model dekomposisi total akrual menggunakan rumus  

Sook (1998). 

 

B. Perumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, yang 

akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah praktik manajemen 

laba yang dilakukan oleh perusahaan mampu mempengaruhi kekuatan reaksi pasar 

yang ditunjukkan dengan besarnya koefisien respon laba? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui indikasi adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan manufaktur yang go public di Bursa Efek Jakarta. 

2. Menguji pengaruh praktik manajemen laba pada koefisien respon laba.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian dilakukan dengan harapan agar penelitian itu dapat 

memberikan manfaat baik bagi penyusunnya maupun bagi orang lain. Manfaat yang 

diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi peneliti, diharapkan dapat lebih memahami materi-materi dan teori-teori 

yang telah dipelajari selama perkuliahan, khususnya mengenai akuntansi 

keuangan dan pasar modal. 

2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris 

praktik manajemen laba di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kekuatan 

reaksi pasar, serta memperkuat teori-teori yang ada sebelumnya. 

3. Bagi masyarakat pelaku pasar modal di Indonesia, penelitian ini diharapkan 

memberikan informasi mengenai indikasi manajemen laba, sehingga para 

investor mengetahui bagaimana menggunakan informasi laba yang 

dilaporkan perusahaan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Manajemen Laba (Earnings Management) 

a. Pengertian Manajemen Laba (Earnings Management) 

Menurut Healy dan Wahlen (1999) dalam Gumantri (2003) earnings 

management terjadi ketika para manajer menggunakan pertimbangan 

(judgment ) dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk 

merubah laporan keuangan dengan tujuan untuk memanipulasi besaran laba 

kepada beberapa stakeholder tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk 

mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang tergantung pada angka-angka 

akuntansi yang dilaporkan.  

Menurut Schipper (1989) dalam Suyatmin dan Suwarno (2002) earnings 

management dapat didefinisikan sebagai suatu intervensi dengan maksud 

tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja 

memperoleh beberapa keuntungan pribadi. 

Copeland dan Licastro (1968) mendefinisikan earnings management  

sebagai : “some ability to increase or decrease reported net income at will”. 

Ini berarti bahwa earnings management mencakup usaha manajemen untuk 

memaksimumkan atau meminimumkan laba, termasuk perataan laba sesuai 

dengan keinginan manajemen (Utami, 2005). 
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Scott (2000) mendefinisikan earnings management sebagai : “Given 

that managers can choose accounting policies from a set (for example, 

GAAP), it is natural to expect that they will choose policies so as to maximize 

their own utility and/or the market value of the firm”. Dari definisi tersebut 

earnings management merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer 

dari standar akuntansi yang ada dan secara alamiah dapat memaksimumkan 

utilitas mereka dan atau  nilai pasar  perusahaan (Halim dkk., 2005).  

Scott (2000) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi 

dua. Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk 

memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak 

utang dan political costs (Oportunistic Earnings Management). Kedua, 

dengan memandang manajemen laba dari perspektif efficient contracting 

(Efficient Earnings Management), dimana manajemen laba memberi manajer 

suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam 

mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-

pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian, manajer dapat 

mempengaruhi nilai pasar saham perusahaannya melalui manajemen laba, 

misalnya dengan membuat perataan laba (income smoothing) dan 

pertumbuhan laba sepanjang waktu.   

Fischer dan Rosenzweig (1995) dalam Achmad, Subekti, dan Atmini 

(2007) mendefinisikan manajemen laba sebagai tindakan seorang manajer 

dengan menyajikan laporan yang menaikan (menurunkan) laba periode 

berjalan dari unit usaha yang menjadi tanggungjawabnya, tanpa menimbulkan 
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kenaikan (penurunan) profitabilitas ekonomi unit tersebut dalam jangka 

panjang. 

Menurut Setiawati dan Na’im (2000), manajemen laba adalah campur 

tangan dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk 

menguntungkan diri sendiri. Manajemen laba merupakan salah satu faktor 

yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, manajemen laba 

menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai 

laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut 

sebagai angka laba tanpa rekayasa. 

Manajemen laba merupakan area yang kontroversial dan penting dalam 

akuntansi keuangan. Beberapa pihak yang berpendapat bahwa manajemen 

laba merupakan perilaku yang tidak dapat diterima, mempunyai alasan bahwa 

manajemen laba berarti suatu pengurangan dalam keandalan informasi laporan 

keuangan. Investor mungkin tidak menerima informasi yang cukup akurat 

mengenai laba untuk mengevaluasi return dan risiko portofolionya (Ashari 

dkk., 1994 dalam Qomariah, 2006).  

b. Motivasi dan Tujuan Earnings Management 

Ada berbagai motivasi yang mendorong dilakukannya manajemen laba. 

Dalam teori akuntansi positif terdapat tiga hipotesis yang melatarbelakangi 

terjadinya manajemen laba (Watt dan Zimmerman, 1986 dalam Scott, 2000), 

yaitu:  

1) Hipotesis Program Bonus (The Bonus Plan Hypothesis). Motivasi bonus 

merupakan dorongan manajer perusahaan dalam melaporkan laba yang 
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diperolehnya untuk memperoleh bonus yang dihitung atas dasar laba 

tersebut. Manajer perusahaan dengan rencana bonus lebih mungkin 

menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan income yang 

dilaporkan pada periode berjalan. Alasannya adalah tindakan seperti itu 

mungkin akan meningkatkan persentase nilai bonus jika tidak ada 

penyesuaian untuk metode yang dipilih (Belkaoui, 2000). Penelitian 

Healy (1985) menggunakan pendekatan program bonus manajemen, yaitu 

bahwa manajer akan memperoleh bonus secara positif ketika laba berada 

di antara batas bawah (bogey) dan batas atas (cap). Ketika laba berada di 

bawah bogey manajer tidak mendapatkan bonus, dan ketika laba berada 

diatas cap manajer hanya mendapatkan bonus tetap. Jika laba bersih 

berada di bawah bogey, manajer  cenderung memperkecil  laba  dengan  

harapan  memperoleh  bonus  lebih  besar  pada periode berikutnya, 

demikian pula jika laba berada di atas cap.  Jadi hanya jika laba bersih 

berada di antara bogey dan cap, manajer  akan berusaha menaikkan laba 

bersih perusahaan.  

2) Hipotesis Perjanjian Hutang (The Debt Covenant Hypothesis). Motivasi 

kontrak muncul karena perjanjian antara manajer dan pemilik perusahaan 

berbasis pada kompensasi manajerial dan perjanjian hutang (debt 

covenant). Semakin tinggi rasio hutang/ekuitas suatu perusahaan, yang 

ekuivalen dengan semakin dekatnya (yaitu semakin ketat) perusahaan 

terhadap kendala-kendala dalam perjanjian hutang dan semakin besar 

probabilitas pelanggaran perjanjian, semakin mungkin manajer untuk 
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menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan income 

(Belkaoui, 2000).  

3) Hipotesis Biaya Politik (The Political Cost Hypothesis). Motivasi regulasi 

politik merupakan motivasi manajemen dalam mensiasati berbagai 

regulasi pemerintah. Perusahaan yang terbukti menjalankan praktik 

pelanggaran terhadap regulasi anti monopoli, manajernya melakukan 

manipulasi laba dengan menurunkan laba yang dilaporkan (Cahan, 1992; 

Jogiyanto dan Ainun, 1998). Perusahaan juga melakukan manajemen laba 

untuk menurunkan laba dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan 

pengadilan terhadap perusahaan yang mengalami damage award (Hall 

dan Stammerjohan, 1997 dalam Ujiyantho, 2008). Selain itu Income 

taxation juga merupakan motivasi dalam manajemen laba (Setyowati, 

2002). Pemilihan metode akuntansi dalam pelaporan laba akan 

memberikan hasil yang berbeda terhadap laba yang dipakai sebagai dasar 

perhitungan pajak. 

Scott (2000: 302) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya 

manajemen laba :  

1) Bonus Purposes. Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih 

perusahaan akan bertindak secara oportunistic untuk melakukan 

manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini (Healy, 1985).  

2) Political Motivations. Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba 

yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung 
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mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang 

mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.  

3) Taxation Motivations. Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi 

manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan 

dengan tujuan penghematan pajak pendapatan.  

4) Pergantian CEO. CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung 

menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika 

kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar 

tidak diberhentikan.  

5) Initital Public Offering (IPO). Perusahaan yang akan go  public belum 

memiliki nilai pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan go 

public melakukan manajemen laba dalam prospektus mereka dengan 

harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.  

6) Pentingnya Memberi Informasi Kepada Investor. Informasi mengenai 

kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor sehingga 

pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa 

perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik. 

Menurut Halim, dkk. (2005) selain melalui Positive Accounting Theory 

(PAT), perilaku manajemen laba dapat dijelaskan melalui Agency Theory. 

Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata 

termotivasi oleh kepentingan diri sendiri  sehingga menimbulkan konflik 

kepentingan antara principal dan agent.  Pemegang saham sebagai pihak 

principal mengadakan kontrak untuk  memaksimumkan kesejahteraan dirinya 
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dengan profitabilitas yang selalu  meningkat. Manajer sebagai agent 

termotivasi untuk memaksimalkan  pemenuhan kebutuhan ekonomi dan 

psikologisnya antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun 

kontrak kompensasi. Masalah keagenan  muncul  karena  adanya  perilaku  

oportunistik  dari  agent, yaitu perilaku manajemen untuk memaksimumkan 

kesejahteraannya sendiri yang berlawanan dengan kepentingan principal. 

Manajer memiliki dorongan untuk memilih dan menerapkan metode akuntansi 

yang dapat  memperlihatkan kinerjanya yang baik untuk tujuan mendapatkan 

bonus dari principal.  

c. Teknik  Earnings Management 

Teknik manajemen laba menurut Setiawati dan Na’im (2000) dapat 

dilakukan dengan tiga teknik yaitu:   

1) Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi  

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui judgment (perkiraan) 

terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak 

tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi 

aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.  

2) Mengubah metode akuntansi  

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu 

transaksi, contoh : merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode 

depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.  

3) Menggeser periode biaya atau pendapatan.  
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Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain : 

mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan 

pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat 

atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, 

mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur 

saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.  

d. Kondisi untuk Praktik Manajemen Laba 

Menurut Setiawati dan Na’im (2000), kesempatan bagi manajemen 

untuk mendistorsi laba timbu karena :  

1) Kelemahan yang inheren dalam akuntansi itu sendiri. Sebagaimana 

diungkapkan oleh Worthy (1984), fleksibilitas dalam menghitung angka 

laba disebabkan oleh : a) metode akuntansi memberikan peluang bagi 

manajemen untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang 

berbeda, dan b) metode akuntansi memberikan peluang bagi manajemen 

untuk melibatkan subyektifitas dalam menyusun estimasi. 

2) Informasi asimetri antara manajer dengan pihak luar (Healy dan Palepu, 

1993, Eisenhardt, 1989). Manajer relatif memiliki lebih banyak informasi 

dibandingkan dengan pihak luar (termasuk investor). Mustahil bagi pihak 

luar untuk dapat mengawasi semua perilaku dan semua keputusan 

manajer secara detail. 

Trueman dan Titman (1988) dalam Qomariyah (2006) berpendapat 

bahwa hanya manajer yang dapat mengobservasi laba ekonomi perusahaan 

untuk setiap perioda. Sebaliknya, pihak lain mungkin dapat menarik 
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kesimpulan sesuatu mengenai laba ekonomi dari laba yang dilaporkan oleh 

perusahaan, sebagaimana yang diungkapkan oleh manajer. Dalam menyiapkan 

laporan mungkin manajer dapat memindah, antarperioda, pada saat sebagian 

laba ekonomi diketahui sebagai laba akuntansi dalam laporan keuangan. 

Perpindahan tersebut dapat dicapai, sebagai contoh, melalui pengakuan biaya 

pensiun, penyesuaian penaksiran umur ekonomis perusahaan, dan 

penyesuaian penghapusan piutang. Jika manajer tidak dapat memindah laba 

antarperioda maka laba yang dilaporkan oleh perusahaan akan sama dengan 

laba ekonomi perusahaan pada setiap perioda. Fleksibilitas untuk menunda 

laba antarperioda hanya tersedia bagi beberapa perusahaan, dan hanya 

manajer yang mengetahui apakah mereka mempunyai fleksibilitas tersebut 

atau tidak. Richardson (1998) menunjukkan bukti hubungan antara 

ketidakseimbangan informasi dengan manajemen laba. Hipotesis yang 

diajukan adalah bahwa tingkat ketidakseimbangan informasi akan 

mempengaruhi tingkat manajemen laba yang dilakukan oleh manajer 

perusahaan. Hasil penelitian Richardson menunjukkan adanya hubungan yang 

positif signifikan antara ukuran ketidakseimbangan informasi dan manajemen 

laba setelah mengendalikan faktor lain yang dapat mempengaruhi manajemen 

laba, seperti variabilitas aliran kas, ukuran, risiko, dan pengungkapan 

keuangan perusahaan. 

e. Pola Earnings Management 

Pola manajemen laba menurut Scott (2000) dapat dilakukan dengan cara:  
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1) Taking a Bath. Pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk 

pengangkatan CEO baru dengan melaporkan kerugian dalam jumlah 

besar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba di masa datang.  

2) Income Minimization. Dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat 

profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba pada periode mendatang 

diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode 

sebelumnya. 

3) Income Maximization. Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas 

income maximization bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi 

untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan 

yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang.  

4) Income Smoothing. Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba 

yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu 

besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif 

stabil. 

f. Proksi Pengukuran Manajemen Laba 

Setiawati dan Na’im (2000) mengemukakan empat kelompok proksi 

manajemen laba yang lazim digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu, 

yaitu: 

1) Unexpected Accruals  

Penggunaan unexpected accruals (sering juga disebut discretionary 

accrual) dipelopori oleh Healy (1985). Healy menggunakan total accrual 

sebagai proksi discretionary accrual. 
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TAit = (∆Cait - ∆Ciit - ∆Cashit - ∆STDit - Depit) / (Ait-1) 

Keterangan :  

TAit  =  total akrual perusahaan i pada tahun t 

∆Cait  =  perubahan dalam aktiva lancar perusahaan i periode ke-t 

∆Ciit   =  perubahan dalam utang lancar  perusahaan i periode ke-t 

∆Cashit  = perubahan dalam kas dan ekuivalen kas perusahaan i periode 

ke-t 

∆STDit  = perubahan dalam utang jangka panjang yang termasuk dalam 

utang lancar perusahaan i periode ke-t 

Depit  = biaya depresiasi dan amortisasi perusahaan i periode ke-t 

Ait-1 =  total aktiva  perusahaan i periode ke-t 

DeAngelo (1986) mengasumsikan bahwa tingkat akrual yang non 

discretionary mengikuti pola random walk. Dengan demikian, tingkat 

akrual yang non discretionary perusahaan i pada periode t diasumsikan 

sama dengan tingkat akrual yang non discretionary pada periode t-1. Jadi, 

selisih total akrual antara periode t dan t-1 merupakan tingkat akrual yang 

discretionary. 

DAit = (TAit – TAit-1)/Ait-1 

Berikutnya, berlandaskan pada model Healy (1985), Jones (1991) 

mengembangkan model untuk memisahkan discretionary accrual dari 

nondiscretionary accrual. Jones menggunakan pendapatan dan aktiva 

tetap untuk memproksi tingkat akrual yang normal. Jones menggunakan 

model berikut ini untuk mengestimasi tingkat akrual normal. 
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TAit/Ait-1 = α1(1/Ait-1) + α2(∆REVit/Ait-1) + α3(PPEit/Ait-1) + εit 

Selanjutnya, nilai discretionary accrual dihitung dengan rumus 

sebagai berikut :  

DAit = TAit/Ait-1 – [α1(1/Ait-1) + α2(∆REVit/Ait-1) + α3(PPEit/Ait-1)] 

Dechow dkk. (1995) menguji berbagai alternatif model akrual dan 

mereka menyatakan bahwa model modifikasi Jones  merupakan model 

yang paling baik untuk menguji manajemen laba. Model modifikasi Jones 

adalah sebagai sebagai berikut :  

TAit/Ait-1= α1(1/Ait-1)+α2((∆REVit- ∆RECit)/Ait-1)+α3(PPEit/Ait-1)+εit 

Sehingga discretionary accrual dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

DAit = TAit/Ait-1 – [α0 (1/Ait-1) + α1((∆REVit - ∆RECit )/Ait-1) + 

α2(PPEit /Ait-1)] 

Keterangan :  

TAit = total akrual perusahaan i pada tahun t 

∆REVit = pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan 

tahun t-i 

∆RECit = piutang dagang perusahaan i pada tahun t dikurangi piutang 

dagang tahun t-1 

PPEit = aktiva tetap perusahaan i pada tahun t 

Ait = total aktiva perusahaan i pada tahun t 

εit = error term perusahaan i pada tahun t 
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2) Specific Accruals 

Ada juga penelitian yang melihat akrual tertentu, bagaimana 

manajer mempengaruhi laba melalui akrual tertentu (McNichols dan 

Wilson, 1988; Ahmed, Takeda, dan Thomas, 1998). Dalam dua penelitian 

tersebut, cadangan piutang tak tertagih digunakan sebagai proksi 

manajemen laba. 

3) Pilihan Metode Akuntansi 

 Sweeney (1994) menggunakan perubahan metode akuntansi yang 

dilakukan oleh manajer yang berada pada posisi hampir melanggar 

perjanjian kredit sebagai proksi manajemen laba. Perubahan metode 

akuntansi tersebut antara lain: asumsi pensiun, adopsi LIFO, adopsi FIFO, 

metode depresiasi, perubahan umur depresiasi aktiva, dan lain 

sebagainya. 

4) Penggeseran Pengakuan Pendapatan dan Biaya. 

Beberapa penelitian melihat manajemen laba dari aktivitas 

operasional manajer, seperti bagaimana manajer menggeser pembelian 

persediaan pada tahun yang akan datang untuk dimasukkan ke dalam 

pembelian tahun ini (Frankel dan Trezevant, 1994), bagaimana manajer 

memilih waktu penjualan aktiva perusahaan (Bartov, 1993; Black, Sellers, 

dan Manly, 1998). Maydew (1997) juga menggunakan penundaan 

pengakuan pendapatan dan percepatan pengakuan biaya sebagai proksi 

manajemen laba. 
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2. Studi Kandungan Informasi atas Laba 

Investor yang akan melakukan investasi maupun yang ingin melakukan 

divestasi harus melihat informasi apa yang terkandung di dalam laba sehingga 

bisa mengambil keputusan dengan benar. Informasi yang terkadung dalam 

pelaporan laba menggambarkan kinerja manajemen perusahaan dalam mengelola 

sumber daya perusahaan. Investor biasanya bereaksi pada saat laba tahunan 

diumumkan. Bagi investor, informasi yang dilaporkan bisa bersifat good news 

dan bad news, tergantung dari apa yang diharapkan oleh investor tersebut 

(Harahap, 2004 dalam Nugroho, 2007).  

Apabila sebuah pengumuman misalnya pengumuman laba tahunan 

mengandung informasi, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu 

pengumuman laba tersebut diterima. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya 

perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan. Reaksi ini bisa diukur dengan 

menggunakan return sebagai nilai perubahan harga maupun menggunakan 

abnormal return. Apabila menggunakan abnormal return, maka dapat dikatakan 

bahwa suatu pengumuman yang mempunyai kandungan informasi akan 

memberikan abnormal return kepada pasar. Sebaliknya, apabila tidak 

mengandung infomasi, maka pengumuman peristiwa tersebut tidak akan 

memberikan abnormal return kepada pasar. 

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kandungan informasi 

laporan keuangan antara lain penelitian yang menguji kandungan informasi pada 

hubungan antara laba dengan return. Penelitian tersebut menganggap bahwa laba 

bermanfaat bagi investor. Ball dan Brown (1968) dalam Khafid dkk (2002), 
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menduga manfaat keberadaan angka laba akuntansi dengan menguji kandungan 

informasi dan ketepatan waktu dari angka laba tersebut. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa informasi yang terkandung dalam angka akuntansi adalah 

berguna, yaitu apabila laba yang sesungguhnya berbeda dengan laba yang 

diharapkan investor, maka pasar akan bereaksi melalui pergerakan harga saham 

di sekitar tanggal pengumuman laba. Harga saham akan cenderung naik apabila 

laba yang dilaporkan lebih besar dari laba harapan, begitu juga sebaliknya harga 

saham akan cenderung turun apabila laba yang dilaporkan lebih kecil dari laba 

harapan. 

Beaver (1968) dalam Assih dan Gudono (1999) menyatakan apabila 

pengumuman laba tahunan mengandung informasi, variabilitas perubahan harga 

akan nampak lebih besar pada saat laba diumumkan dari pada saat lain selama 

tahun yang bersangkutan karena terdapat perubahan dalam keseimbangan nilai 

harga saham saat itu selama periode pengumuman. Hasil penelitiannya 

memberikan bukti bahwa perilaku harga dan volume di sekitar tanggal 

pengumuman mengindikasikan bahwa laba tahunan mengandung informasi yang 

relevan untuk penilaian perusahaan. 

 

3. Koefisien Respon Laba (Earnings Response Coefficients) 

a. Pengertian Koefisien Respon Laba (ERC) 

Untuk mengukur besarnya kekuatan hubungan laba akuntansi dengan 

harga saham, di dalam literatur akuntansi dan keuangan digunakan koefisien 

respon laba (Earnings Response Coefficients). Menurut Scott (2003 : 148), 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



24 
 

ERC mengukur tingkat abnormal return saham dalam merespon komponen 

kejutan dalam laba yang dilaporkan oleh perusahaan yang menerbitkan 

sekuritas. Cho dan Jung (1991) dalam Harahap (2004) mendefinisikan 

koefisien respon laba (ERC) sebagai efek setiap dolar dari laba kejutan 

terhadap return saham yang diukur dari slope regresi abnormal return dengan 

laba kejutan dari rata-rata tingkat abnormal return. 

b. Faktor – Faktor yang Menentukan ERC 

Pada beberapa penelitian terdahulu, besarnya koefisien respon laba bisa 

dipengaruhi oleh faktor – faktor tertentu (Palupi, 2006). Faktor-faktor yang 

terbukti secara empiris mampu mempengaruhi koefisien respon laba dapat 

digolongkan menjadi dua faktor utama yaitu faktor spesifik perusahaan dan 

faktor ekonomi luas. Dalam studi runtut waktu, koefisien respon laba dihitung 

untuk setiap perusahaan individu dari hubungan laba-return untuk interval 

waktu tertentu. Bukti empiris menunjukkan bahwa koefisien respon laba 

bervariasi selama waktu amatan. Palupi (2006) menyebutkan beberapa faktor 

yang menentukan besarnya koefisien respon laba. 

1) Persistensi Laba Akuntansi. Persistensi laba akuntansi adalah revisi dalam 

laba akuntansi yang diharapkan di masa depan (expected future earnings) 

yang diimplikasi oleh laba akuntansi tahun berjalan (current earnings) 

(Pennman, 1982 dalam Palupi, 2006). Besarnya revisi ini menunjukkan 

tingkat persistensi laba. Inovasi terhadap laba sekarang adalah informatif 

terhadap laba masa depan ekspektasian, yaitu manfaat masa depan yang 

diperoleh pemegang saham. Harga saham merupakan nilai sekarang 
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manfaat masa depan ekspektasian yang diperoleh pemegang saham. 

Semakin kecil nilai revisi laba akuntansi masa depan yang artinya 

semakin persisten laba akuntansi, semakin kuat hubungan laba akuntansi 

dengan abnormal return yang berarti semakin besar koefisien respon 

laba. 

Kormendi dan Lipe (1987) menyimpulkan bahwa koefisien respon 

laba berkorelasi positif dengan persistensi laba akuntansi. Penelitian ini 

diacu oleh penelitian selanjutnya antara lain oleh  Easton dan Zmijewski 

(1989) dan Collins dan Kothari dengan hasil yang konsisten dengan 

Pennman (1982).   

2) Prediktabilitas Laba Akuntansi. Prediktabilitas laba akuntansi merupakan 

kemampuan laba akuntansi di masa lalu untuk memprediksi laba 

akuntansi di masa yang akan datang dan ditunjukkan dalam variansi 

goncangan laba akuntansi pada laba akuntansi runtut waktu (Lipe, 1990). 

Peningkatan kemampuan prediksi laba akuntansi menyebabkan informasi 

laba akuntansi berjalan menjadi lebih bermanfaat dalam memprediksi 

laba akuntansi di masa mendatang sehingga investor menggunakan 

informasi laba sekarang dalam pengambilan keputusan investasinya dan 

lebih sensitif terhadap informasi laba. Koefisien respon laba akuntansi 

akan meningkat jika laba akuntansi di masa lalu mempunyai kemampuan 

untuk memprediksi laba akuntansi di masa depan. 

3) Kesempatan Bertumbuh (Growth Opportunities). Collins dan Kothari 

(1989) dalam Palupi (2006) menyimpulkan bahwa terdapat korelasi yang 
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positif antara kesempatan bertumbuh dan koefisien respon laba. Penilaian 

pasar (investor atau pemegang saham) terhadap kemungkinan bertumbuh 

suatu perusahaan nampak dari harga saham yang terbentuk sebagai suatu 

nilai ekspektasi terhadap manfaat masa depan yang akan diperolehnya. 

Pemegang saham akan memberi respon yang lebih besar kepada 

perusahaan dengan kemungkinan bertumbuh yang tinggi. Hal ini terjadi 

karena perusahaan yang mempunyai kemungkinan bertumbuh yang tinggi 

akan memberikan manfaat yang tinggi di masa depan bagi investor. 

4) Ukuran Perusahaan. Penelitian yang menguji pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap koefisien respon laba menemukan hasil yang 

berbeda-beda. Penelitian yang menyimpulkan adanya hubungan positif 

antara ukuran perusahaan dan koefisien respon laba didasarkan 

argumentasi bahwa semakin luas informasi yang tersedia mengenai 

perusahan besar memberikan bentuk konsensus yang lebih baik mengenai 

laba ekonomi. Semakin banyak informasi tersedia mengenai aktivitas 

perusahaan besar, semakin mudah bagi pasar untuk menginterpretasikan 

informasi dalam laporan keuangan.  Penelitian Chaney dan Jeter (1991) 

dalam Palupi (2006) mengungkapkan bahwa hubungan positif tersebut 

terjadi karena long-window yang digunakan dalam penelitian karena 

informasi mengenai perusahan besar yang tersedia sepanjang tahun 

menyebabkan reaksi pasar yang tidak begitu besar di sekitar tanggal 

pengumuman laba. 
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Atiase (1985) dan Freeman (1987) dalam Palupi (2006) 

menyimpulkan hubungan negatif antara ukuran perusahaan dan koefisien 

respon laba. Sumber informasi yang utama mengenai perusahaan kecil 

bagi investor adalah laporan keuangan sehingga pada saat pengumuman 

laba, informasi tersebut akan lebih direspon dari pada informasi laba 

perusahaan besar. Penelitian ini menggunakan short window sehingga 

reaksi investor atas informasi laba perusahaan kecil akan lebih besar 

dibandingkan atas informasi laba perusahaan besar. 

 

4. Hubungan Manajemen Laba dan ERC 

Penelitian-penelitian terdahulu di pasar modal Indonesia menunjukkan  

bahwa cukup banyak perusahaan publik yang melakukan praktik manajemen 

laba. Informasi laba yang disajikan pihak manajemen sangatlah berarti bagi 

investor karena informasi laba bisa dijadikan sarana untuk menilai kinerja 

manajemen. 

Reaksi para investor terhadap laba yang diumumkan perusahaan bervariasi. 

Dengan adanya variasi respon investor, maka pihak manajemen perusahaan 

memiliki ekspektasi atau harapan agar laba yang dilaporkan direspon positif oleh 

investor.  

Pada dasarnya setiap orang mempunyai perilaku yang mementingkan diri 

sendiri atau self-interested behaviour yang memberikan kecenderungan pihak 

manajer melakukan manipulasi kinerja perusahaan yang dilaporkan untuk 

kepentingannya sendiri (Morris, 1987 dalam Boediono, 2005). Menurut Jensen 
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dan Meckling (1976) dan Watts dan Zimmerman (1986) tindakan ini dikenal 

sebagai manajemen laba yang merupakan salah satu bentuk masalah keagenan 

atau agency problem yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara 

pemegang saham dan manajemen yang masing-masing berusaha untuk 

memaksimumkan utilitasnya. Sesuai dengan teori keagenan, manajemen akan 

memilih metode tertentu untuk mendapatkan laba yang sesuai dengan 

motivasinya. Hal ini akan mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan, karena 

laba tidak mencerminkan kinerja ekonomi yang sesungguhnya. Kualitas laba 

ditunjukkan dengan koefisien respon laba (ERC). 

 

B. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis 

Beberapa penelitian mengenai praktik manajemen laba yang dihubungkan 

dengan variabel pasar telah banyak dilakukan baik di dalam maupun di luar 

negeri. Ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah 

sebagai berikut. 

Boediono (2005) meneliti pengaruh mekanisme corporate governance dan 

damapak manajemen laba terhadap kualitas laba. Penelitian ini menggunakan 

metode survei dengan menggunakan teknik sensus. Populasi penelitian adalah 

emiten kelompok industri manufaktur di BEJ yang tercatat dari tahun 1996 

sampai dengan 2006. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengaruh 

manajemen laba pada kualitas laba adalah 2,56% dengan pola positif. 

Fanani (2006) melakukan penelitian apakah manajemen laba, set 

kesempatan investasi, utang, kos politis, konsentrasi pasar, dan laba berpengaruh 
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terhadap harga saham. Hasilnya adalah bahwa manajemen laba, kos politis, 

konsentrasi pasar, dan laba berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Sedangkan set kesempatan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham. 

Pudjiastuti dan Mardiyah (2006) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

manajemen laba terhadap kualitas laba dengan variabel kontrol ukuran 

perusahaan. Populasi penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur 

di BEJ pada tahun 2002 - 2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

pengaruh manajemen laba pada kualitas laba adalah 47,56% dengan pola positif. 

Setiati dan Kusuma (2004) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi koefisien respon laba pada perusahaan bertumbuh dan 

perusahaan tidak bertumbuh. Sampel diperoleh dari perusahaan manufaktur di 

BEJ pada periode 1996 hingga 2001, dengan jumlah sampel sebanyak 116 

perusahaan. Sampel dikelompokkan menjadi perusahaan bertumbuh dan tidak 

bertumbuh dengan menggunakan 5 proksi pengukuran IOS. Variabel koefisien 

respon laba diperoleh dengan pendekatan firm specific methodology. Abnormal 

return masing-masing perusahaan dihitung selama periode pengamatan 11 hari di 

sekitar tanggal penerbitan laporan keuangan. Hasil analisis menyimpulkan bahwa 

pada perusahaan bertumbuh, persistensi laba berpengaruh positif pada ERC 

sedangkan struktur modal berpengaruh negatif. Sedangkan pada perusahaan tidak 

bertumbuh, persistensi laba dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada 

ERC sedangkan beta dan struktur modal berpengaruh negatif. 
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Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan 

reaksi pasar dengan praktik manajemen laba menunjukkan hasil yang berbeda-

beda. Penelitian yang dilakukan oleh Boediono (2005), Pudjiastuti dan Mardiyah 

(2006), Pae (1999), dan Feltham dan Pae (2000) menunjukkan bahwa praktik 

manajemen  laba berhubungan positif dengan reaksi pasar. Reaksi pasar bisa 

diproksikan dengan abnormal return ataupun ERC. Penelitian Pudjiastuti dan 

Mardiyah (2006) menunjukkan bahwa praktik manajemen laba berpengaruh 

secara positif pada koefisien respon laba. Jika dilihat dari pola hubungan 

manajemen laba terhadap kualitas laba adalah  positif. Artinya  semakin  tinggi 

manajemen  laba, semakin  tinggi  kualitas laba.  

Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh  

Pae (1999) dan Feltham dan Pae (2000) bahwa manajemen laba  berpengaruh  

positif terhadap kualitas laba. Hal ini memberikan penjelasan bahwa manajemen  

laba memberikan akibat pada kekuatan responsif dari laba (ERC) yang tercermin 

pada tinggi rendahnya respon pasar sebagai wujud tingkat keyakinan pasar  

terhadap laporan keuangan perusahaan khususnya laba. Pemakai laporan  

beranggapan bahwa laba yang dilaporkan dapat menunjukkan kinerja  

manajemen, tercermin pada kekuatan responsif. Sangat lemahnya pengaruh  

manajemen laba terhadap kualitas laba dapat dikatakan bahwa keberadaan 

manajemen laba tidak dapat dideteksi oleh pihak yang menggunakan informasi 

laporan keuangan, sehingga pasar tidak memberikan reaksi yang berlebihan. Hal 

ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan  

tidak dapat dihindarkan masih terdapatnya kesempatan kepada pengurus 
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perusahaan untuk melakukan manajemen laba dalam batas-batas ketentuan yang 

diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan.  

Informasi asimetri memungkinkan manajemen melakukan manajemen 

laba. Richardson’s (1998) menemukan hubungan positif antara informasi 

asimetri dan manajemen laba. Manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan 

melalui pengungkapan informasi tambahan dalam laporan keuangan namun 

tambahan ini akan menurunkan informasi asimetri sehingga kesempatan mereka 

untuk melakukan suatu manajemen laba menjadi lebih kecil. Hal ini mendukung 

penelitian Lobo dan Zhou (2001) yang menyatakan bahwa tingkat manajemen 

laba dan pengungkapan laporan keuangan mempunyai hubungan negatif. Sebuah 

perusahan yang melakukan manajemen laba akan mengungkapkan informasi 

yang lebih sedikit dalam laporan keuangannya untuk mencegah deteksinya. 

Tetapi dalam kemungkinan yang berlawanan, jika manajemen laba dilakukan 

untuk mengkomunikasikan informasi dan untuk meningkatkan nilai perusahaan, 

hubungan itu harus positif. 

Standar akuntansi Keuangan (SAK) memberikan suatu fleksibillitas untuk 

memilih metode akuntansi. Fleksibitas ini dapat dimanfaatkan untuk membuat 

laba yang berbeda dan dapat berdampak pada kualitas labanya, khususnya untuk 

perusahaan publik yang harus mempublikasikan informasi keuangannya kepada 

pasar atau masyarakat. Dari informasi tersebut, reaksi pasar akan diketahui dan 

kemudian akan diungkapkan melalui harga sahamnya. 

Kualitas laba dapat diindikasikan sebagai sebagai suatu kemampuan 

informasi laba dalam memberikan respon kepada pasar. Respon pasar yang kuat 
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atas laba yang ditunjukkan dari koefisien respon laba (ERC) yang tinggi 

menunjukkan bahwa laba mempunyai kualitas yang baik. Scott (2000), Cho dan 

Jung (1991) mengatakan bahwa ERC mengukur seberapa besar return saham 

akan merespon laba yang dipublikasikan. Dalam kata lain, ERC merupakan suatu 

reaksi atas laba yang dilaporkan yang menunjukkan kualitas laba. Fluktuasi ERC 

didasarkan pada kekuatan responsif yang diungkapkan dari informasi (bad atau 

good news) yang dibawa oleh laba. ERC merupakan suatu ukuran atau proksi 

yang digunakan untuk mengukur kualitas laba (Collins et al., 1984; Lee dan Park, 

2000; Kross dan Schroeder, 1990). 

Dalam teori agensi, manajemen akan memilih suatu metode tertentu  dalam 

memperoleh laba yang akan mendukung motivasinya. Hal ini akan 

mempengaruhi kualitas laba yang dipublikasikan, karena jumlah ini tidak 

mengungkapkan kondisi ekonomi riil. 

Hasil penelitian dari Subramanyam (1996), Pae (1999), Sankar (1999), 

Feltham dan Pae (2000) dan juga Teixeira (2002) dalam Boediono (2005) 

memberikan suatu kesimpulan bahwa manajemen laba dapat mempengaruhi 

kualitas laba yang dipublikasikan. Mengacu pada penelitian-penelitian 

sebelumnya dan teori-teori yang ada, penelitian ini mengajukan hipotesis 

alternatif sebagai berikut ini. 

 

HA = Praktik manajemen laba berpengaruh secara positif dan signifikan  

terhadap koefisien respon laba. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan teori-teori yang telah dibahas 

sebelumnya, penelitian ini menguji kembali pengaruh praktik manajemen laba 

terhadap reaksi pasar yang ditunjukkan dengan koefisien respon laba. Penelitian 

ini memasukkan beberapa variabel kontrol yang pada penelitian-penelitian 

terdahulu berpengaruh terhadap ERC. Variabel kontrol yang digunakan di dalam 

penelitian ini yaitu persistensi laba, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan laba. 

 

 

 

 

 

Gambar II.1. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktik Manajemen Laba 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan pengujian hipotesis untuk memperoleh bukti 

empiris mengenai pengaruh manajemen laba terhadap koefisien respon laba. Selain 

itu, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah dengan menggunakan sampel 

dan periode pengamatan yang berbeda akan mendapatkan hasil yang konsisten 

dengan penelitian sebelumnya. Pendekatan yang digunakan dalam memproksikan 

manajemen laba adalah pendekatan abnormal accruals yang dihitung dalam periode 

tahunan. 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang sudah go public yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada periode 

2004 – 2006. Untuk memperoleh sejumlah sampel dari populasinya, maka digunakan 

teknik atau cara pengambilan sampel (sampling). Sampling merupakan proses 

memilih suatu jumlah unsur populasi yang mencukupi dari populasi sehingga dengan 

mempelajari sampel beserta karakteristiknya bisa dimungkinkan untuk 

menggeneralisasikan karakteristik tersebut ke seluruh anggota populasi (Sularso, 

2003 : 67). Sampel diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

Adapun kriteria dalam memilih sampel adalah sebagai berikut: 
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1. perusahaan termasuk perusahaan yang sudah go public terdaftar di BEJ 

selama periode 2003 sampai dengan 2006, 

2. perusahaan menerbitkan laporan keuangan auditan per 31 Desember 

selama periode 2003 – 2006,  

3. laporan keuangan disajikan dalam rupiah, dan 

4. data harga saham tersedia selama periode estimasi dan pengamatan.  

 

C. Definisi Variabel Penelitian dan Pengukurannya 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah koefisien respon laba yang 

merupakan slope dari hasil regresi antara CAR dengan Laba Kejutan setelah 

dikendalikan oleh return tahunan. 

Untuk memperoleh nilai koefisien respon laba maka dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut ini. 

a. Menghitung nilai Cummulative Abnormal Return (CAR) menggunakan market 

adjusted model dengan periode jendela 11 hari yaitu 5 hari sebelum sampai 5 

hari sesudah pengumuman laporan keuangan untuk periode pelaporan 2004 – 

2006. Penggunaan model pasar yang disesuaikan (market adjusted model) 

dalam penelitian ini dengan pertimbangan bahwa pasar modal Indonesia 

tergolong sebagai pasar modal yang masih dalam tahap perkembangan dan 

sebagian besar saham masih jarang diperjual-belikan sehingga banyak saham 

yang mempunyai return nol selama tidak terjadi transaksi. Di dalam Hartono 

(2001) disebutkan bahwa model disesuaikan pasar (market adjusted model) 
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menganggap bahwa penduga yang tebaik untuk mengestimasi return suatu 

sekuritas adalah return indeks pasar pada waktu itu. Dengan model ini tidak 

diperlukan periode estimasi untuk membentuk model estimasi karena return 

sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan return indeks pasar. 

ARit   = Rit – Rmt 

CARi (-5,+5) = å
+

-=

5

5t
itAR  

Keterangan: 

CARi (-5,+5)  = abnormal return kumulatif perusahaan i selama   

periode pengamatan yaitu 5±  hari dari tanggal 

publikasi laporan keuangan, 

ARit = abnormal return sekuritas i pada hari ke-t 

Rit = return aktual sekuritas i pada hari ke-t 

Rmt = return pasar pada hari ke t 

b. Menghitung nilai Unexpected Earnings (laba kejutan) dengan menggunakan 

model random-walk. 

UEit = 
1

1 )(

-

--

it

itit

E
EE

 

Keterangan: 

UEit = unexpected earnings (laba kejutan) perusahaan i pada 

periode t, 

Eit  = earnings perusahaan i pada periode t, dan 

Eit-1 = earnings perusahaan i pada periode t-1. 
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Laba yang digunakan di dalam penelitian ini adalah laba bersih sebelum pajak 

periode 2004 – 2006. 

c. Menghitung nilai return tahunan. Return tahunan dimasukkan dalam model 

hubungan CAR dan UE untuk mengurangi kesalahan bias pengukuran 

(Chandrarin, 2002 dalam Setiati, 2004). 

Rit = 
1

1

-

--

it

itit

P

PP
 

Keterangan: 

Rit  = return tahunan perusahaan i pada periode t, 

Pit  = harga penutupan saham perusahaan i pada periode t, dan 

Pit-1 = harga penutupan saham perusahaan i pada periode t-1. 

Return tahunan yang digunakan adalah return periode 2004 – 2006 yang 

dihitung dengan menggunakan rata-rata return bulanan. 

d. Melakukan regresi CAR dengan UE dengan dikendalikan oleh Rit dengan 

model firm-specific. Nilai slope dari regresi tersebut merupakan koefisien 

respon laba (ERC). 

CARit = ititit RUE eaaa +++ 210    

Besarnya koefisien respon laba ditunjukkan dengan nilai 1a  pada persamaan di 

atas. 

2. Variabel Independen 

Variabel independen pada penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 yaitu 

variabel utama dan variabel kontrol. Variabel utama penelitian ini adalah praktik 
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manajemen laba, sedangkan variabel kontrolnya adalah variabel persistensi laba, 

ukuran perusahaan serta variabel pertumbuhan laba. 

a. Manajemen Laba (Earnings Management) 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah manajemen laba yang 

diproksikan dengan abnormal accruals atau discretionary accruals. Abnormal 

accruals (akrual kelolaan) didefinisikan sebagai selisih antara total accruals  

dan normal accruals. Normal accruals merupakan akrual yang muncul secara 

wajar karena sifat dari akuntansi atau akrual yang mengakui transaksi pada saat 

terjadinya. Abnormal accruals merupakan akrual yang muncul secara tidak 

wajar karena penggunaan keleluasaan (discretion) manajemen yang berlebihan. 

Total accruals sebuah perusahaan merupakan laba bersih perusahaan (net 

income) dikurangi operating cash flow (Sulistyowati, 2007). 

TACCit = NIit – OCFit 

Total accruals dipisahkan menjadi non discretionary accruals (tingkat 

akrual yang wajar) dan discretionary accruals (tingkat akrual yang abnormal). 

Tingkat akrual yang abnormal ini merupakan tingkat akrual hasil rekayasa laba 

oleh manajer (Saputro dan Lilis, 2004 dalam Sulistyowati, 2007). 

TACCit = NDACCit + DACCit 

Manajemen laba dihitung dengan menggunakan model Jones yang 

dimodifikasi. Model ini dianggap lebih baik diantara model yang lain untuk 

mengukur manajemen laba (Dechow, et al., 1995). Model penghitungan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

TACCit  = NDACCit  + DACCit 
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TACCit/Ait-1 = α1 (1/TAit-1) + 2((ΔREVit-ΔRECit )/TAit-1) 

+ 3(PPEit/ TAit-1)+εit 

Berdasarkan persamaan regresi di atas, NDACC dihitung dengan 

memasukkan kembali koefisien α1, β2, dan β3 ke persamaan berikut ini :  

NDACCit = α1 (1/TAit-1)+ β2 (( REVit - RECit )/TAit-1)+ β3 (PPEit / TAit-1) 

DACCit = TACCit /TAit-1 -  NDACCit   

    = TACCit /TAit-1 – [ α1 (1/TAit-1)+β2(( REVit - RECit )/TAit-1) 

+β3 (PPEit / TAit-1)] 

Keterangan :    

TACCit :  Total Accruals perusahaan i pada periode t  

NIit :  Net Income perusahaan i pada periode t  

OCFit :  Operating Cash Flow perusahaan i pada periode t    

TAi,t-1 :  Total aktiva perusahaan i pada periode t-1  

REVit :  Pendapatan perusahaan i pada periode t   

RECit :  Piutang perusahaan i pada periode t   

PPEit  :  Nilai  aktiva  tetap  (gross) perusahaan i pada periode t . 

Perubahan pendapatan dimasukkan ke dalam model estimasi tersebut 

untuk mengendalikan perusahaan dalam non discretionary accruals yang 

disebabkan oleh perubahan kondisi pendapatan. Pendapatan sebagai kontrol 

terhadap lingkungan perusahaan karena pendapatan merupakan ukuran obyektif 

dari operasi perusahaan sebelum manipulasi manajer (Dechow et al., 1995). 

Dechow et al., (1995) memasukkan delta piutang ke dalam persamaan tersebut 

dengan asumsi bahwa semua penjualan kredit disebabkan oleh manajemen laba, 
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karena akan lebih mudah bagi manajer untuk merekayasa laba dengan 

penjualan kredit dari pada dibandingkan dengan penjualan tunai. Sedangkan α2 

(PPEit/Ait) merupakan bagian dari total akrual yang berhubungan dengan biaya 

depresiasi yang non discretionary (Jones, 1991 dalam Dechow et al., 1995). 

b. Persistensi Laba 

Persistensi laba menjelaskan kemampuan perusahaan untuk 

mempertahankan angka laba yang diperoleh saat ini sampai masa mendatang. 

Persistensi diukur dari slope regresi perbedaan laba saat ini dengan laba 

sebelumnya (Lipe, 1990; Chandrarin, 2002 dalam Harahap 2004; Setiati dan 

Kusuma, 2004). 

Xit  = iitX eba ++ -1  

Keterangan: 

Xit     = laba perusahaan i pada periode t, 

Xit-1  = laba perusahaan i pada periode t-1, 

β       = koefisien regresi sebagai proksi dari persistensi laba, dan 

e i     = residual. 

c. Pertumbuhan Laba 

Merupakan variabel yang menjelaskan prospek atau kemampuan  

pertumbuhan laba perusahaan di masa mendatang. Variabel ini diukur dari 

market to book value ratio tiap-tiap perusahaan pada akhir periode laporan 

keuangan (Collins dan Kothari, 1989 dalam Setiati dan Wijaya, 2004). 

Market to book ratio = 
fEquityBookValueo

talizationMarketCapi
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d. Ukuran Perusahaan (Size) 

Variabel ukuran perusahaan menurut penelitian-penelitian terdahulu 

bisa diukur melalui total aktiva, penjualan bersih, jumlah karyawan, dan 

kapitalisasi pasar. Pada penelitian ini, ukuran perusahaan yang digunakan 

adalah nilai pasar saham atau kapitalisasi pasar masing-masing perusahaan pada 

akhir tahun. Dari perolehan nilai pasar saham masing-masing tahun akan 

dilakukan transformasi logaritma natural. Adapun alasan penggunaan nilai 

kapitalisasi pasar sebagai proksi ukuran perusahaan adalah sebagai berikut ini 

(Salno dan Baridwan, 2000 : 21). 

1) Nilai pasar saham merupakan nilai pasar aktiva perusahaan yang 

menggambarkan shareholder wealth.  

2) Nilai pasar saham dianggap mampu menghilangkan pengaruh isu 

perbedaan perusahaan padat modal (capital intensive) dan perusahaan 

padat karya (labor intensive). Penggunaan total aktiva sebagai ukuran 

variabel besaran perusahaan tidak mampu menghilangkan perbedaan ini. 

3) Nilai pasar saham dianggap mampu menghilangkan compounding effect 

yang timbul karena nilai penjualan yang besar/kecil tidak dapat dijadikan 

indikator besar kecilnya perusahaan. Sifat produk yang dihasilkan, 

misalnya emas dapat menghasilkan nilai penjualan yang besar meskipun 

perusahaan tersebut tergolong perusahaan yang relatif kecil (bukan 

perusahaan yang besar). 
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D. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan di dalam penelitian ini berupa data sekunder yang 

merupakan data saham dan data akuntansi. 

1. Data yang diperlukan untuk menghitung manajemen laba, laba kejutan, return 

tahunan, persistensi laba, pertumbuhan laba, serta ukuran perusahaan diperoleh 

dari laporan keuangan tahunan, ICMD serta JSX Statistik. 

2. Data abnormal return diperoleh dari Pojok BEJ UNS dan PDBE UGM. 

 

E. Model Penelitian 

Untuk menguji pengaruh praktik manajemen laba dan beberapa karakteristik 

perusahaan pada koefisien respon laba digunakan model persamaan : 

ERCit = ititititit SIZEEGEPerEM ebbbba +++++ 43210   

Keterangan: 

CARit = cummulative abnormal return perusahaan i pada periode t, 

UEit = laba kejutan (unexpected earnings) perusahaan i pada periode t, 

Rit  = return tahunan perusahaan i pada periode t, 

ERCit = koefisien respon laba yang merupakan nilai 1a pada persamaan 1, 

EM = praktik manajemen laba, 

EPer = persistensi laba, 

SIZE = ukuran perusahaan, dan 

EG = pertumbuhan laba. 
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F. Teknik Analisis Data 

Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah menjadi data-data variabel agar 

siap dilakukan pengujian hipotesis. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan 

program Excel 2007 serta SPSS 15. Untuk menguji hipotesis digunakan alat uji 

statistik analisis regresi berganda, Sebuah model persamaan regresi harus memenuhi 

persyaratan BLUE (Best Linear Unbiased Estimation) agar model tersebut bisa 

dijadikan alat prediksi dan estimasi yang memadai. Oleh karena itu, di dalam analsis 

regresi, sebuah model regresi harus terbebas dari asumsi klasik. Analisis data pada 

penelitian ini dirinci sebagai berikut. 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif mengulas mengenai karakteristik dari masing-masing 

variabel yang ada, seperti nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata serta standar 

deviasi.  

2. Pengujian Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Residual 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi 

residual normal atau mendekati normal. Seperti diketahui bahwa di dalam uji t 

dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal 

(Ghozali, 2006: 110). Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji 

normalitas residual adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Hipotesis alternatif yang 

diajukan adalah bahwa data residual akan terdistribusi secara normal. Kriteria 
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yang digunakan adalah dengan pengujian dua arah (two tailed test) yaitu 

dengan membandingkan nilai p value yang diperoleh dengan derajat 

signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05. Kriteria pengambilan keputusannya 

adalah apabila nilai p > 0,05 maka data residual terdistribusi normal dan 

sebaliknya apabila nilai p < 0,05 maka data residual tidak terdistribusi normal. 

b. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi yang terjadi antara 

anggota-anggota dari serangkaian observasi yang terletak berderetan secara 

series dalam bentuk waktu (untuk time series) atau korelasi antara tempat 

yang berdekatan (cross sectional). Autokorelasi muncul karena observasi 

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.  

Pengujian korelasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson (statistik-d), 

dengan membandingkan nilai Durbin-Watson hitung (d) dengan nilai Durbin-

Watson tabel yaitu batas lebih tinggi (upper bond atau du) dan batas lebih 

rendah (lower bond atau dl). Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

a. Jika 0 < d < dl, maka terjadi autokorelasi positif 

b. Jika dl < d < du, maka tidak ada kepastian apakah terjadi autokorelasi 

atau tidak (ragu-ragu) 

c. Jika 4-dl < d < 4, maka terjadi autokorelasi negatif 

d. Jika 4-du < d < 4-dl, maka tidak ada kepastian apakah terjadi 

autokorelasi atau tidak (ragu-ragu)  

e. Jika du < d < 4-du, maka tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun 

negatif. 
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Secara umum kriteria hasil uji autokorelasi dapat juga dinyatakan 

sebagai berikut: 

1) jika angka D-W dibawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif, 

2) jika angka D-W berkisar antara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi 

autokorelasi, dan 

3) jika angka D-W berada diatas +2 berarti terjadi autokorelasi negatif 

(Santoso, 2000 dalam Nugroho, 2007).  

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance tetap, maka disebut homokedastis dan jika berbeda 

disebut heterokedastis. Suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Salah satu cara dalam menguji heterokedastisitas dalam 

model regresi adalah dengan uji Glejser.  

Langkah pertama yang bisa ditempuh adalah melakukan regresi tanpa 

memperhatikan ada atau tidaknya heteroskedastisitas, kemudian menentukan 

nilai absolute residuals. Kedua, melakukan regresi antara nilai absolute 

residuals dengan tiap-tiap variabel independen. Jika nilai signifikansi dari 

regresi atas nilai absolut residuals dan tiap-tiap variabel independen tersebut 

lebih dari nilai signifikansi 0,05 maka model regresi tersebut tidak mengalami 

heteroskedastisitas. 
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d. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independennya. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-

variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen 

yang nilai korelasi antar sesama variabel independen yang lainnya sama 

dengan nol (Ghozali, 2006 : 91). Adapun indikator yang bisa digunakan untuk 

mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas adalah Variance Inflation factor 

(VIF) dan tolerance value. Apabila suatu model regresi memiliki nilai VIF 

kurang dari 10 dan nilai tolerance  lebih dari 0,10 maka model regresi tersebut 

bebas dari multikolinearitas. 

3. Pengujian Hipotesis 

Dalam pengujian hipotesis yang menggunakan analisis regresi, secara 

umum dijelaskan mengenai uji ketepatan model, uji F dan uji t. 

a. Pengujian Ketepatan 

(Goodness of Fit Test / R2) 

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengukur proporsi variasi variabel 

dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel-variabel independennya. Nilai 

R2 yang digunakan adalah R2 yang telah disesuaikan (adjusted R2) yaitu R2 

yang telah memperhitungkan jumlah variabel independen di dalam model 

regresi. 
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b. Pengujian Koefisien 

Regresi Serentak (Uji F) 

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel-

variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Pengaruhnya bisa dilihat dari nilai signifikansi yang 

dihasilkan. Apabila nilai signifikansi hasil penghitungan kurang dari derajat 

keyakinan (alfa) sebesar 5%, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-

sama seluruh variabel independen berpengaruh signifikan pada variabel 

dependen. 

c. Pengujian Koefisien 

Regresi Parsial (Uji-t) 

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel-

variabel independen secara individu berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Pengaruhnya bisa dilihat dari nilai signifikansi yang 

dihasilkan. Apabila nilai signifikansi hasil penghitungan kurang dari derajat 

keyakinan (alfa) sebesar 5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen tersebut berpengaruh signifikan pada variabel dependen. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Pengumpulan Data 

Populasi di dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEJ selama periode 2004 – 2006. Berdasarkan 

kriteria pengambilan sampel yang telah dijabarkan sebelumnya, maka diperoleh 

sampel sebanyak 50 perusahaan yang dirinci sebagai berikut. 

Tabel IV.1 
Seleksi Pengambilan Sampel 

 
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ sampai periode 2006 

Perusahaan dengan data tidak lengkap  

Jumlah perusahaan yang menjadi sampel  

144 

  94 

  50 

Sumber : JSX Statistik 

Perusahaan manufaktur yang aktif terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada 

periode 2004 hingga 2006 adalah sebanyak 144 perusahaan. Dari jumlah 

tersebut, sebanyak 94 perusahaan memiliki data yang tidak lengkap yang 

disebabkan karena data tanggal terbit laporan keuangan tidak bisa diperoleh 

secara lengkap selama periode pengamatan serta terdapat sampel yang memiliki 

karakteristik yang jauh berbeda dengan sampel yang lain sehingga dikeluarkan 

dari sampel. Sampel akhir yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 
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sebanyak 50 perusahaan dengan jumlah observasi sebanyak 150 observasi 

(50x3). Dari keseluruhan populasi yang berjumlah 144 perusahaan, berarti 

sampel di dalam penelitian ini hanyalah sebesar 34,72% dari populasinya.  

Setelah diperoleh sampel, langkah selanjutnya adalah mencari data-data 

yang diperlukan. Data yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan data 

sekunder yang berupa data laporan keuangan tahunan (annual financial report) 

periode 2003 - 2006 yang diperoleh dari situs Bursa Efek Jakarta serta dari 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Data mengenai abnormal return 

di sekitar tanggal publikasi laporan keuangan diperoleh dari Pojok BEJ UNS dan 

PDBE UGM. Data mengenai perusahaan yang menjadi sampel beserta data-data 

keuangannya dapat dilihat pada bagian lampiran. Setelah data-data tersebut 

diperoleh, selanjutnya adalah melakukan pengolahan data mentah tersebut agar 

siap untuk dilakukan analisis. Adapun data-data yang digunakan untuk analisis 

dalam penelitian ini adalah data koefisien respon laba yang dihitung untuk 

masing-masing perusahaan sampel selama periode 2004 – 2006, data praktik 

manajemen laba yang dihitung menggunakan model Jones modified, data 

persistensi laba, data pertumbuhan laba, dan data ukuran perusahaan. Data-data 

yang siap digunakan untuk analisis telah dicantumkan pada bagian lampiran. 

 

B. Statistik Deskriptif 

Dengan bantuan program Microsoft Excel 2007 dan SPSS 15 for Windows, 

diperoleh data-data dengan statistik deskriptifnya sebagai berikut. 
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Tabel IV.2 
Statistik Deskriptif 

 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
ERC 150 -1,10 ,95 ,0599 ,30993 
EM 150 -,20 ,32 ,0120 ,09687 
EPer 150 -6,48 2,36 -,3560 1,24095 
EG 150 -2,09 6,00 1,0835 1,19254 
SIZE 150 10,03 13,11 11,3306 ,58691 
Valid N 
(listwise) 

150         

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Keterangan: 

ERC  : koefisien respon laba, 

EM  : manajemen laba, 

EPer  : persistensi laba, 

EG   : pertumbuhan laba, dan 

SIZE  : ukuran perusahaan. 

Koefisien respon laba (ERC) perusahaan sampel di dalam penelitian ini 

berkisar antara -0,10 hingga 0,95 dengan nilai rata-ratanya sebesar 0,0599 dan standar 

deviasinya sebesar 0,30993. Variabel manajemen laba memiliki nilai yang berkisar 

antara -0,20 hingga 0,32 dengan nilai rata-ratanya sebesar 0,0120 dan standar 

deviasinya sebesar 0,09687.  

Variabel pertumbuhan laba memiliki nilai berkisar antara -2,09 hingga 6,00 

dengan nilai rata-ratanya sebesar 1,0835 dan standar deviasi 1,19254. Untuk variabel 
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size (ukuran perusahaan) yang diproksikan dengan logaritma natural nilai kapitalisasi 

pasar saham perusahaan, memiliki nilai yang berkisar antara 10,03 hingga 13,11 

dengan rata-rata sebesar 11,3306 dan standar deviasinya sebesar 0,58691. 

Setelah dilakukan analisis deskriptif, langkah selanjutnya adalah melakukan 

pengujian hipotesis. Untuk menguji hipotesis digunakan analisis regresi linier 

berganda. Terkait dengan analisis regresi berganda, agar sebuah model dapat 

dijadikan alat prediksi dan estimasi yang baik, maka sebuah analisis regresi harus 

memenuhi syarat BLUE (Best Linear Unbiased Estimation). Agar dapat memenuhi 

syarat BLUE tersebut, maka hasil regresi harus terbebas dari asumsi-asumsi klasik. 

Adapun model persamaan regresinya adalah sebagai berikut. 

ERCit = α0 + β1EMit +β2EPerit +β3EGit+ β4SIZEit + εit 

 

C. Pengujian Asumsi Klasik 

Asumsi klasik di dalam analisis regresi berganda antara lain asumsi 

normalitas, asumsi multikolinearitas, asumsi autokorelasi, dan asumsi 

heteroskedastisitas. Dari hasil pengujian regresi, penelitian ini telah memenuhi 

kriteria asumsi klasik. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. 

1. Uji Normalitas Residual 

Uji normalitas menguji apakah nilai residual dari hasil regresi itu 

berdistribusi normal atau tidak. Sebuah model regresi yang baik harus 

memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Untuk menguji normalitas 

nilai residual, penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. 
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Kriteria yang digunakan adalah dengan membandingkan probability 

value yang diperoleh dari hasil pengujian dengan taraf signifikansinya. 

Apabila probability value > 0,05 maka data residual terdistribusi normal. 

Sedangkan jika probability value < 0,05 maka data residual terdistribusi tidak 

normal. Hasil uji normalitas data dapat dilihat dari tabel berikut ini.  

Tabel IV.3 

Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov  

(Sebelum Pengobatan) 

Variabel  Kolm. 
Smirnov 

Sig.(p value) Keterangan 

Unstandardized 
Residual 

2,410 0,000 Berdistribusi tidak normal 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Dari tabel di atas jelas terlihat bahwa variabel residual dari  persamaan 

tidak berdistribusi normal karena nilai signifikansi (p-value) masih jauh 

dibawah tingkat signifikansi 5% yakni 0,000. Hal ini disebabkan data yang 

tidak tersebar merata dalam tiap nilainya. Untuk mendapatkan hasil pengujian 

yang lebih baik dan valid, Ghozali (2005) memberikan cara untuk mengatasi 

yaitu dengan melakukan transformasi data mentah ke dalam bentuk logaritma 

natural, dalam hal ini model persamaan dapat berupa semilog atau double log. 

Penelitian ini memilih mengubah model persamaan menjadi persamaan 

semilog yakni hanya data variabel dependen (koefisien respon laba) yang 

diubah ke dalam logaritma natural. Dan hasil yang diperoleh setelah dilakukan 

pengobatan adalah: 

Tabel IV.4 

Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov 
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Setelah Pengobatan 

Variabel  Kolm. Smirnov Sig.(p value) Keterangan 
Unstandardized 

Residual 
1,095 0,182 Berdistribusi normal 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Dari hasil olah data yang terlihat di atas diketahui bahwa data yang 

telah ditransformasi ke dalam bentuk logaritma natural mengalami perubahan, 

dalam hal ini terkait distribusi data tersebut. Variabel residual mengalami 

perubahan nilai signifikansi atas nilai Kolmogorov-Smirnov-nya setelah 

dilakukan pengobatan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi atas nilai 

Kolmogorov-Smirnov yang melebihi alpha 5% bahkan juga melebihi alpha 

10%. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa data yang telah mengalami 

pengobatan asumsi normalitas telah berdistribusi normal. 

Dengan probability value sebesar 0,182 dapat disimpulkan bahwa data 

residual di dalam model regresi telah terdistribusi normal karena nilai 

probabilitasnya di atas 0,05. 

2. Uji Autokorelasi 

Berdasarkan hasil analisis program SPSS, diperoleh nilai d (Durbin 

Watson) untuk model regresi yang diuji sebesar 0,832.  

Tabel IV.5 
Uji Autokorelasi 

 
Durbin-Watson Interpretasi 

0,832 Tidak terjadi autokorelasi 
  Sumber: hasil pengolahan data 

Pada penelitian ini, model regresi tidak mengalami autokorelasi. 

Sesuai kriteria secara umum yang dipaparkan dalam Santoso (2000) dalam 
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Nugroho (2007) bahwa nilai Durbin-Watson yang berkisar diantara -2 sampai 

+2 menunjukkan bahwa dalam persamaan tersebut tidak terjadi autokorelasi. 

 

 

3. Uji Multikolinearitas 

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan ada tidaknya korelasi 

antar variabel independen dalam model regresi. Pengujian ini dilakukan 

dengan membandingkan tolerance value dan value-inflating factor (VIF) hasil 

analisis dengan kriteria yang ditetapkan. Apabila tolerance value > 0,01 dan  

VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Tabel di bawah ini merupakan 

hasil pengujian asumsi multikolinearitas. 

Tabel IV.6 

Uji Multikolinearitas  

Variabel Tolerance VIF Keterangan 
EM 0,978 1,023 Tidak terjadi multikolinearitas  
EPer 0,961 1,041 Tidak terjadi multikolinearitas 
EG 0,827 1,210 Tidak terjadi multikolinearitas 

SIZE 0,873 1,146 Tidak terjadi multikolinearitas 
Sumber: hasil pengolahan data 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa seluruh variabel independen 

memiliki tolerance value > 0,01 dan VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model regresi telah terbebas dari asumsi multikolinearitas. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas merupakan keadaan di mana seluruh faktor 

gangguan terjadi ketidaksamaan variance dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Untuk mengujinya digunakan metode Glejser dengan 
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cara meregresikan nilai absolute residual dengan variabel independen. 

Apabila signifikansi koefisien regresi masing-masing variabel independen 

lebih besar dari 0,05 maka model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.  

 

Tabel IV.7 

Uji Glejser  

Variabel Sig.(p value) Keterangan 
EM 0,666 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
EPer 0,399 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
EG 0,706 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

SIZE 0,644 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi koefisien 

regresi masing-masing variabel independen memiliki nilai di atas 0,05. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa model persamaan regresi tidak mengalami 

masalah heteroskedastisitas.  

 

D. Pengujian Hipotesis 

1. Pengujian Hipotesis  

Dari hasil pengujian terhadap normalitas data di atas, telah dinyatakan 

bahwa untuk mengatasi distribusi variabel residual yang tidak normal maka 

dilakukan transformasi data ke dalam bentuk logaritma natural. Model 

persamaan yang telah mengalami perubahan adalah sebagai berikut: 

LNERCit = α0 + β1EMit +β2EPerit +β3EGit+ β4SIZEit + εit 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda. Dari 

hasil pengujian asumsi klasik di atas, model regresi pada penelitian ini telah 
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sesuai dengan aturan asumsi klasik. Sehingga model regresi yang digunakan 

pada penelitian ini cukup baik digunakan sebagai alat estimasi untuk menguji 

hipotesis.  

 

a. Uji Ketepatan (Goodness of Fit Test/R2) 

Uji ketepatan ini dimaksudkan untuk mengukur proporsi variasi 

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel 

independennya. Pengujian ini bisa dilakukan dengan melihat nilai 

koefisien determinasi hasil analisis regresi.  

Tabel IV.8 
Hasil Analisis Regresi 
(Goodness of Fit Test) 

 
Model R R Square Adj. R Square Std. Error of 

the Estimate 

1 0,421 0,177 0,154 1,41717 

   Sumber: Hasil pengolahan data 

 

Nilai R sebesar 0,421 di atas menunjukkan bahwa korelasi antara 

variabel dependen (ERC) dengan keempat variabel lainnya adalah lemah 

karena nilai tersebut kurang dari angka 0,5 (Santoso, 2000 dalam 

Kurniasih, 2008). Nilai R square merupakan nilai koefisien determinasi 

dari persamaan yang diuji, nilai untuk persamaan ini adalah sebesar 

0,177. Untuk penilaian yang lebih baik digunakan nilai adjusted R square 

yang bernilai 0,154. Angka tersebut menunjukkan bahwa dalam model ini 

15,4% variasi variabel dependen, yaitu koefisien respon laba (ERC) dapat 
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dijelaskan oleh variasi keempat variabel independen (manajemen laba, 

persistensi laba, pertumbuhan laba, dan size), sedangkan sisanya (100% – 

15,5% = 84,6%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup di 

dalam penelitian ini.  

b. Uji F (Pengujian Koefisien Regresi Serentak) 

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Tabel dibawah ini menunjukkan hasil uji F (ANOVA). 

Tabel IV.9 
Hasil Analisis Regresi 

Uji F (ANOVA) 
 

Model F hitung Sig. Keterangan 

1 7,789 0,000 Signifikan pada 0,05 
Sumber : Hasil Pengolahan Data 

Pengujian ini menghasilkan nilai F sebesar 7,789 dengan 

probability value atau signifikansinya sebesar 0,000. Nilai ini signifikan 

pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini berarti bahwa variabel praktik 

manajemen laba, persistensi laba, kesempatan bertumbuh dan ukuran 

perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

variabel koefisien respon laba. 

c. Uji t (Pengujian Koefisien Regresi Parsial) 

Tujuan pengujian ini untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Ringkasan hasil uji t dapat dilihat dari tabel dibawah ini. 
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Tabel IV.10 
Hasil Analisis Regresi 

Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t) 
 

Variabel Koefisien t hitung Sig. Keterangan Kesimpulan 

EM 
Perst 
EG  
Size 

0,207 
0,494 
-0,274 
-0,119 

0,170 
5,177 

-2,5588 
-0,562 

0,865 
0,000 
0,012 
0,575 

tidak signifikan  
signifikan pada 5% 
signifikan pada 5% 
tidak signifikan 
 

HA1 ditolak 

Sumber: hasil pengolahan data 

Variabel manajemen laba memiliki nilai koefisien beta sebesar 

0,207 dan nilai t hitung sebesar 0,170. Artinya bahwa setiap kenaikan 1 

satuan pada variabel dependen, maka variabel ini akan bertambah sebesar 

0,207 satuan. Karena nilai t hitung menunjukkan angka yang positif, 

berarti variabel ini memiliki hubungan yang positif terhadap variabel 

dependen. Artinya apabila variabel dependen naik maka variabel 

independen juga akan naik. Nilai probabilitas atau signifikansi yang 

dihasilkan adalah sebesar 0,865. Dengan nilai signifikansi yang 

dihasilkan yaitu sebesar 0,865 yang masih lebih besar dari taraf 

signifikansi alfa maka dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba 

tidak berpengaruh signifikan terhadap koefisien respon laba.  

Variabel persistensi laba memiliki nilai koefisien beta sebesar 

0,494 dan t hitung sebesar 5,177. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 satuan 
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pada variabel dependen, maka variabel ini akan naik sebesar 0,494 satuan 

Nilai probabilitas atau signifikansi yang dihasilkan adalah sebesar 0,000.. 

Karena nilai signifikansinya lebih besar derajat keyakinan atau alfa, maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel persistensi laba berpengaruh secara 

positif dan signifikan pada koefisien respon laba. 

Variabel pertumbuhan laba memiliki nilai koefisien beta sebesar -

0,274 dan nilai t hitung sebesar -2,558. Artinya bahwa setiap kenaikan 1 

satuan pada variabel dependen, maka variabel ini akan turun sebesar -

0,274 satuan. Jadi angka negatif tersebut menunjukkan bahwa variabel 

dependen berhubungan secara negatif atau berlawanan dengan variabel 

independen. Nilai probabilitas atau signifikansi yang dihasilkan adalah 

sebesar 0,012. Karena nilai signifikansinya lebih besar derajat keyakinan 

atau alfa, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan laba 

berpengaruh secara negatif dan signifikan pada koefisien respon laba. 

Variabel size atau ukuran perusahaan menunjukkan nilai koefisien 

beta sebesar -0,119 dan nilai t hitung sebesar -0,562. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berhubungan secara 

negatif terhadap variabel koefisien respon laba. Setiap kenaikan 1 satuan 

pada variabel ERC maka variabel ini akan mengalami penurunan sebesar 

0,119 satuan. Dengan nilai signifikansi yang dihasilkan yaitu sebesar 

0,575 yang masih lebih besar dari taraf signifikansi alfa maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap koefisien respon laba. 
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E. Pembahasan Hasil Analisis 

Dari pengujian hipotesis di atas, hasil analisis regresi berganda 

menunjukkan bahwa hipotesis alternatif  ditolak. Praktik manajemen laba tidak 

berpengaruh signifikan terhadap koefisien respon laba. Namun hubungan yang 

ditunjukkan adalah positif. Hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil 

penelitian Pudjiastuti (2006) yang menemukan bahwa manajemen laba 

berpengaruh signifikan pada koefisien respon laba. Hasil penelitian ini juga 

berlawanan dengan hasil penelitian Boediono (2005), akan tetapi hasil penelitian 

yang dilakukan Boediono (2005) menemukan bahwa secara parsial manajemen 

laba berpengaruh sangat lemah terhadap kualitas laba. Selain itu, penelitian yang 

dilakukan Kartikasari (2008) juga menemukan bahwa pengaruh manajemen laba 

terhadap kualitas laba yang diproksikan dengan koefisien respon laba adalah 

lemah. Jika dilihat dari pola hubungan, maka manajemen laba berpengaruh 

negatif yerhadap kualitas laba. 

Variabel persistensi laba dalam penelitian ini berpengaruh secara positif 

signifikan terdahap koefisien respon laba. Hasil penelitian ini berlawanan dengan 

hasil penelitian Harahap (2004) yang menemukan bahwa persistensi laba tidak 

berpengaruh signifikan pada koefisien respon laba. Akan tetapi, hasil penelitian 

ini konsisten dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu yang dilakukan oleh 
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Kormendi dan Lipe (1987), Setiati dan Kusuma (2004), Palupi (2006) dan 

Nugroho (2007).  

Variabel pertumbuhan laba dalam penelitian ini berpengaruh secara 

negatif signifikan terhadap koefisien respon laba. Hasil ini tidak sejalan dengan 

hasil yang ditemukan oleh Setiati dan Kusuma (2004) dan Nugroho (2007) yang 

sebaliknya justru menemukan hasil bahwa kesempatan bertumbuh tidak 

berpengaruh signifikan pada koefisien respon laba dengan hubungan yang 

ditunjukkan adalah positif. Akan tetapi, hasil ini didukung oleh penelitian Palupi 

(2006) yang menemukan hubungan negatif antara manajemen laba dan ERC 

meskipun secara statistik tidak signifikan. 

Variabel ukuran perusahaan pada penelitian ini tidak berpengaruh 

signifikan pada koefisien respon laba. Hasil ini berlawanan dengan hasil 

penelitian Harahap (2004), akan tetapi sejalan dengan penelitian Palupi (2006) 

dan Nugroho (2007).  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah praktik 

manajemen laba berpengaruh secara positif terhadap koefisien respon laba 

(Earnings Response Coefficient). 

Sampel yang digunakan sebanyak 50 perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama periode 2004 – 2006. Sampel diambil 

dengan metode purposive sampling. Dengan 50 perusahaan sampel sehingga 

jumlah observasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 150 observasi (50x3). 

Praktik manajemen laba pada penelitian ini dihitung menggunakan model Jones 

modified, sedangkan koefisien respon laba diperoleh dengan cara meregresikan 

kumulatif abnormal return periode 5 hari sebelum hingga 5 hari sesudah 

pengumuman laporan keuangan dengan laba kejutan dan return tahunan. 

Koefisien respon laba diukur menggunakan pendekatan firm specific 

methodology, yaitu koefisien respon laba dihitung untuk masing masing 

perusahaan. Penelitian ini memasukkan beberapa variabel yang pada penelitian 

terdahulu berpengaruh terhadap koefisien respon laba sebagai variabel kontrol. 
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Variabel kontrol tersebut yaitu persistensi laba, pertumbuhan laba, dan ukuran 

perusahaan.  

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji 

pengaruh manajemen laba pada ERC. Berdasarkan hasil analisis data, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut ini. 

1. Terdapat praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan 

manufaktur yang go publik di Indonesia.  

2. Hasil pengujian ketepatan model menunjukkan nilai adjusted R2 sebesar 

15,4%. Hal ini berarti sebanyak 15,4% variasi variabel dependen yaitu ERC 

dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Sedangkan sisanya 

sebanyak 84,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Rendahnya nilai adjusted 

R2 bisa dimaklumi karena memang pada penelitian-penelitian yang berkaitan 

dengan ERC selalu menunjukkan nilai yang rendah. Hal ini mengingat ERC 

masih menjadi hal yang sulit diprediksi dan perlu dikaji lebih lanjut untuk 

meneliti sebenarnya faktor-faktor apa saja yang bisa menjelaskan variasi dari 

ERC tersebut. 

3. Hasil pengujian ANOVA/uji F menunjukkan bahwa keseluruhan variabel 

independen pada penelitian ini yaitu manajemen laba, presistensi laba, 

pertumbuhan laba, dan ukuran perusahaan, secara bersama-sama berpengaruh 

secara signifikan pada koefisien respon laba. 

4. Dari hasil uji t menunjukkan bahwa praktik manajemen laba tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya koefisien respon laba/ERC 

(Earnings Response Coefficient).  
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5. Dari 3 variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini, variabel 

persistensi laba yang memiliki pengaruh yang positif signifikan pada koefisien 

respon laba. Untuk variabel pertumbuhan laba berpengaruh secara negatif 

signifikan pada ERC. Sedangkan variabel ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh secara signifikan pada koefisien respon laba. 

 

B. Keterbatasan 

Meskipun penelitian ini sudah diupayakan dengan sebaik-baiknya, namun 

penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara 

lain sebagai berikut ini. 

1. Sampel pada penelitian ini hanya berasal dari kelompok industri manufaktur 

saja sehingga tidak bisa melihat pengaruh jenis industri yang lain. 

2. Jumlah sampel pada penelitian ini hanya sebanyak 50 sampel atau 34,72% 

dari keseluruan perusahaan manufaktur yang berjumlah 144 perusahaan serta 

pengambilan sampelnya memakai metode purposive sampling sehingga 

kurang dapat digeneralisasikan ke populasi. 

 

C. Saran 

1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya memperbanyak sampel penelitian 

dan memasukkan kelompok industri yang lain. Selain itu pada penelitian 

selanjutnya bisa menggunakan model yang lain dalam mendekomposisi total 

akrual dalam pengukuran manajemen laba. 
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2. Penelitian sejenis dapat pula menyempurnakan penelitian ini dengan 

memakai beberapa pengukuran laba kejutan misalnya dengan laba operasi 

dan laba bersih. Selain itu bisa juga memakai beberapa pengamatan 

kumulatif abnormal return, misalnya pengamatan sebelum pengumuman 

laporan keuangan, setelah pengumuman dan diseputar tanggal pengumuman 

laporan keuangan sehingga nantinya penghitungan ERC pada masing-

masing pengamatan bisa dibandingkan. 

3. Pada penelitian selanjutnya tidak menutup kemungkinan untuk 

mengembangkan penelitian ini dengan memasukkan variabel-variabel baru 

yang berkaitan dengan koefisien respon laba. Misalnya dikaitkan dengan 

corporate governance dan nilai perusahaan. 
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