
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teori yang berkaitan dengan

variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Teori yang digunakan yaitu teori

asimetri informasi dan teori signaling.

2.1.1 Teori Asimetri Informasi

Menurut Hanafi (2008) konsep asimetri informasi dan signaling berkaitan erat.

Teori asimetri mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan

tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan,

pihak tertentu mempunyai informasi yang lebik baik dibandingkan pihak lainnya.

Manajer biasanya mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan dengan

pihak luar (seperti investor). Menurut Rahmawati dkk. (2006) asimetri informasi

merupakan sebuah keadaan dimana manajer mempunyai akses informasi atas prospek

perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan.

Hal tersebut dapat dikatakan terjadi asimetri informasi antara manajer dengan

investor. Investor yang merasa mempunyai informasi yang lebih sedikit, akan

berusaha menginterpretasikan perilaku manajer. Dengan kata lain, perilaku

manajer termasuk dalam hal menentukan struktur modal, bisa dianggap sebagai
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signal oleh pihak luar (investor). Manajer memiliki informasi lebih dibandingkan

dengan pihak eksternal dikarenakan manajer yang mengetahui kondisi keuangan

secara mendalam di perusahaan. Untuk menarik perhatian investor, manajer dapat

mengubah laporan keuangan seperti nilai aktiva perusahaan. Dengan mengubah

laporan keuangan perusahaan, manajer mengharapkan permintaan saham

perusahaan tersebut meningkat. Ketika hal ini terjadi akan mempengaruhi harga

saham pada perusahaan tersebut. Kecurangan terhadap laporan keuangan ini

hanya diketahui oleh manajer sehingga menyebabkan adanya perbedaan informasi

anatara pihak internal perusahaan (manajer) dengan pihak eksternal perusahaan

(investor).

2.1.2 Teori Signaling

Ross (1977) dalam Hanafi (2008) mengembangkan model di mana struktur modal

(penggunaan utang) merupakan signal yang disampaikan oleh manajer ke pasar.

Jika manajer mempunyai keyakinan bahwa prospek perusahaan baik, dan

karenanya ingin agar saham meningkat, ia ingin mengkomunikasikan hal tersebut

ke investor. Salah satu cara yang paling sederhana adalah dengan mengatakan

secara langsung “perusahaan kami mempunyai prospek yang baik”. Tentu saja

investor tidak akan percaya begitu saja. Selain itu, manajer ingin memberikan

signal yang lebih dipercaya (credible). Manajer bisa menggunakan utang lebih

banyak, sebagai signal yang lebih credible.

Apabila utang meningkat, maka kemungkinan bangkrut akan semakin meningkat.

Jika perusahaan mengalami kebangkrutan, maka manajer akan ’terhukum’, misal

reputasi dia akan hancur dan tidak bisa dipercaya menjadi manajer lagi. Karena
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itu, perusahaan yang meningkatkan utang bisa dipandang sebagai perusahaan

yang yakin dengan prospek perusahaan di masa mendatang. Karena cukup yakin,

maka manajer perusahaan tersebut berani menggunakan utang yang lebih besar.

Investor diharapkan akan menangkap signal bahwa perusahaan mempunyai

prospek yang baik. Signal positif yang ditangkap diharapkan dapat membuat

investor menanamkan sahamnya. Dengan demikian utang merupakan tanda atau

signal positif, karena jika banyak investor menerima signal yang telah diberikan

manajer maka investor pun akan menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut.

Sehingga membuat harga saham di perusahaan tersbut akan berfluktuasi sesuai

permintaan dari para investor.

2.2 Pengertian Pasar Modal

Pasar modal memiliki makna yang bermacam-macam. Menurut Wai dan Patrick

(1986) dalam Anoraga (2003) definisi luas pasar modal adalah kebutuhan sistem

keuangan yang terorganisasi, termasuk bank-bank komersial dan semua perantara

di bidang keuangan serta surat-surat berharga jangka panjang dan jangka pendek,

primer, dan tidak langsung. Definisi dalam arti menengah adalah semua pasar

yang terorganisasi dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat

kredit (biasanya yang berjangka lebih dari satu tahun) termasuk saham-saham,

obligasi, pinjaman berjangka, hipotek dan  tabungan, serta deposito berjangka.

Sedangkan definisi dalam arti sempit yaitu pasar terorganisasi yang

memperdagangkan saham-saham dan obligasi dengan memakai jasa makelar,

komisioner, dan underwriter.
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Pasar modal memberikan jasanya yaitu penghubung antara pemilik modal dalam

hal ini disebut sebagai pemodal (investor) dengan penjamin dana dalam hal ini

disebut dengan nama emiten (perusahaan yang go public). Pasar modal adalah

pasar abstrak karena barang yang diperjualbelikan adalah dana yang bersifat

abstrak dan bentuk konkretnya adalah lembar surat-surat berharga di Bursa Efek.

Bursa Efek adalah sebuah tempat yang memperdagangkan efek yang telah

diterbitkan oleh perusahaan publik dengan melibatkan lembaga dan profesi terkait

dengan efek (Tavinayati dan Yulia, 2009).

Indonesia pada awalnya memiliki dua Bursa Efek, yaitu BEJ (Bursa Efek Jakarta)

dan BES (Bursa Efek Surabaya yang akhirnya bergabung menjadi BEI (Bursa

Efek Indonesia) di tahun 2007. Menurut Supranto (1992) pasar modal dapat

dikategorikan menjadi dua yaitu:

a. Pasar Perdana (Primary Market)

Pasar perdana merupakan pasar atau wahana terjadinya penjualan surat-surat

berharga dalam jangka panjang kepada publik untuk pertama kalinya oleh para

emiten. Pada pasar perdana perusahaan akan memperoleh dana dengan

menjual sekuritas (saham, obligasi). Selanjutnya perusahaan dapat

menggunakan dana hasil emisi tersebut untuk menambah modal dan

seterusnya digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Artinya pasar

perdana sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Adapun ciri-ciri pasar

perdana (primary market) pada bursa efek adalah:

1. Tidak dikenakan komisi.

2. Harga saham tetap.

3. Hanya untuk pembelian saham.



14

4. Jangka waktu terbatas.

5. Pemesanan dapat dilakukan melalui keagenan atau lembaga terkait.

b. Pasar Sekunder

Pasar sekunder merupakan pasar yang memperdagangkan efek atau surat

berharga jangka panjang setelah Initial Public Offerings (IPO), dengan

demikian transaksi jual-beli efek dalam pasar sekunder hanya terjadi antar

investor satu dengan investor lainnya, transaksi dalam pasar sekunder tidak

lepas dari fungsi bursa sebagai lembaga penyedia perdagangan dalam pasar

modal atau bursa efek. Adapun ciri-ciri pasar sekunder pada bursa efek

adalah:

1. Jangka waktu tidak terbatas.

2. Adanya pembebanan komisi baik untuk pembelian maupun untuk

penjualan.

3. Harga dapat berfluktuasi sesuai dengan kekuatan pasar yang terjadi.

4. Pemesanan hanya dapat dilakukan melalui anggota bursa.

2.3 Initial Public Offerings (IPO)

Initial Public Offerings (IPO) adalah penawaran saham atau obligasi perusahaan

kepada masyarakat umum untuk pertama kalinya (Jogiyanto, 2007). Pertama kali

yang dimaksudkan yaitu bahwa pihak penerbit untuk pertama kalinya melakukan

penjualan saham atau obligasi. Initial Public Offerings (IPO) merupakan

penawaran saham di pasar perdana yang akan go public, sedangkan perusahaan

yang menjual sahamnya disebut sebagai emiten dan pembeli saham dikenal

dengan sebutan investor. Penawaran umum atau sering disebut go public adalah
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kegiatan penawaran efek atau saham yang dilakukan oleh emiten (perusahaan

yang sudah go public). Jika perusahaan memutuskan untuk go public dan menjual

saham perdananya ke public, isu utama yang akan muncul adalah tipe saham yang

akan dijual, dan berapa harga yang harus ditetapkan untuk selembar sahamnya

dan kapan waktunya yang paling tepat. Umumnya perusahaan menyerahkan

permasalahan yang berhubungan dengan Initial Public Offerings (IPO) ke banker

investasi (investment banker) yang mempunyai keahlian didalam penjualan

sekuritas.

Perusahaan yang telah melakukan Initial Public Offerings (IPO) secara finansial

untuk memperoleh modal tambahan guna mengembangkan bisnis perusahaan,

atau sisi lainnya yaitu sebagai ukuran bahwa perusahaan tersebut telah melakukan

keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaan yang telah melakukan

penawaran umum disebut perusahaan terbuka atau perusahaan publik. Hal ini

berarti bahwa perusahaan sudah merupakan milik masyarakat pemegang saham

dari perusahaan yang bersangkutan. Secara mudah perusahaan yang sudah go

public mudah dikenali oleh masyarakat, karena status perusahaan dari perseroan

tertutup berubah menjadi Perseroan Terbuka (Tbk). Terbuka maksudnya yaitu

perseroan dapat dimiliki oleh masyarakat umum dan mempunyai kewajiban untuk

membuka semua informasi kepada pemegang saham dan masyarakat, kecuali

yang bersifat rahasia untuk menjaga persaingan. Harga saham perdana pada saat

Initial Public Offerings (IPO) ditentukan melalui kesepakatan antara emiten

(perusahaan) dengan underwriter (penjamin emisi), setelah mendapatkan

persetujuan dari Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) ditetapkan sebagai
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harga penawaran umum (offering price) pada saat penawaran umum atau harga

perdana.

2.3.1 Alasan Go Public

Prospektus-prospektus yang dikeluarkan perusahaan, menyebut enam alasan

untuk menawarkan sahamnya kepada masyarakat berhubungan dengan rencana

penggunaan hasil penjualan saham kepada masyarakat. Menurut Sjahrir (1995)

alasan-alasan perusahaan go public yaitu:

1. Kebutuhan akan dana untuk melunasi hutang, baik jangka panjang maupun

jangka pendek, sehingga mengurangi beban bunga.

2. Meningkatkan modal kerja perusahaan.

3. Membiayai perluasan perusahaaan (pembangunan pabrik baru, peningkatan

kapasitas produksi).

4. Memperluas jaringan pemasaran dan distribusi.

5. Meningkatkan teknologi produksi.

6. Membayar sarana penunjang (pabrik, perawatan kantor, dan lain-lain).

2.3.2 Syarat-Syarat Go Public

Tidak semua perusahaan dapat melakukan go public. Banyak hal yang harus

dipersiapkan perusahaan sebelum melakukan go public. Selama pengajuan

pernyataan pendaftaran go public ke Bapepam, perusahaan dapat melakukan

pemasaran atau public expose kepada masyarakat. Dalam public expose ini,

perusahaan mengundang calon investor yang dianggap potensial. Perusahaan

perlu menjelaskan tentang pertumbuhan perusahaan, prospek ke depan, serta hal-

hal lain yang berhubungan dengan perusahaan yang pada intinya perusahaan
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menarik masyarakat untuk bersedia menanamkan modalnya. Syarat-syarat bagi

perusahaan yang akan melakukan go public (Anoraga, 2003) yaitu:

1. Emiten berkedudukan di Indonesia.

2. Pemegang saham minimal 300 orang.

3. Modal disetor penuh sekurang-kurangnya tiga miliar rupiah.

4. Setelah diaudit, selama dua tahun buku terakhir berturut-turut memperoleh

laba.

5. Untuk perbankan harus memenuhi kriteria sebagai bank sehat dan memenuhi

kecukupan modal sesuai ketentuan Bank Indonesia.

2.3.3 Manfaat Go Public

Bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana (Initial Public

Offerings) memiliki manfaat tersendiri bagi perusahaan. Berbagai faktor yang

mendorong perusahaan untuk go public sehingga pada akhirnya perusahaan

tersebut dapat menikmati manfaat dari melakukan go public. Ada empat manfaat

yang dapat diterima perusahaan ketika melakukan go public (Jogiyanto, 2007)

yaitu:

a. Kemudahan meningkatkan modal di masa mendatang.

Bagi perusahaan yang tertutup, calon investor biasanya enggan untuk

menanamkan modalnya disebabkan kurangnya keterbukaan informasi

keuangan antara pemilik dan investor. Sedangkan bagi perusahaan yang

sudah go public, informasi keuangan harus dilaporkan ke publik secara

regular yang kelayakannya sudah diperiksa oleh akuntan publik.

b. Meningkatkan likuiditas bagi pemegang saham.
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Untuk perusahaan yang masih tertutup dan belum mempunyai pasar untuk

sahamnya, pemegang saham akan lebih sulit untuk menjual sahamnya

dibandingkan dengan perusahaan yang sudah go public.

c. Nilai perusahaan diketahui.

Untuk alasan-alasan tertentu, nilai pasar perusahaan perlu untuk diketahui.

Misalnya jika perusahaan ingin memberikan insentif dalam bentuk opsi

saham (stock option) kepada manajer-manajernya, maka nilai sebenarnya dari

opsi tersebut perlu diketahui. Jika perusahaan masih tertutup, nilai opsi

tersebut sulit ditentukan.

d. Adanya berbagai kesempatan (Windows of opportunity)

Saham perusahaan yang diperdagangkan di Bursa membuat perusahaan

semakin dikenal masyarakat dan biaya iklan yang semakin kecil. Akibatnya,

kesempatan yang tersedia bagi perusahaan akan terbuka lebar dikarenakan

transparasi perusahaan dan kemudahan yang diperoleh untuk mendapatkan

dana. Bila perusahaan ingin melakukan ekspansi lebih besar tidak

mempunyai pemasalahan dikarenakan pendaaan tersedia dan berbagai

kesempatan akan muncul untuk perusahaan.

2.3.4 Tahapan Initial Public Offerings (IPO)

Perusahaan yang melakukan Initial Public Offerings (IPO) harus melakuakan

berbagai tahapan, berikut tahapan-tahapan yang harus dilakukan:

1. Adanya kesepakatan antara direksi perusahaan yang dilakukan dalam sebuah

rapat.
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2. Penawaran saham ke publik dimasukkan dalam agenda RUPS (Rapat Umum

Luar Biasa Pemegang Saham) untuk mendapat persetujuan.

3. Membentuk tim Initial Public Offerings (IPO) perusahaan dalam rangka

persiapan untuk melakukan go public.

4. Melakukan penunjukkan kepada pihak-pihak yang berpartisipasi untuk Initial

Public Offerings (IPO) perusahaan.

5. Melakukan penawaran saham ke publik dengan bantuan semua puhak yang

berpartisipasi pada penawaran saham ini.

6. Saham diperdagangkan di Bursa Efek.

2.4 Saham

Saham (share/stock) adalah salah satu instrumen pasar modal yang paling umum

diperdagangkan karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang

menarik (Hariyani dan Serfianto, 2010). Saham merupakan tanda penyertaan

modal dari seseorang atau badan usaha didalam suatu perusahaan. Menurut

Untung (2011) saham dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Saham biasa (common stock)

Saham biasa (common stock) adalah saham yang menempatkan pemiliknya

paling yunior terhadap pembagian dividen, dan hak atas kekayaan perusahaan

apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Saham jenis ini paling banyak

dikenal masyarakat. Saham biasa memiliki harga nominal, yang nilainya

ditetapkan oleh emiten (perusahaan yang menerbitkan saham). Harga saham

ini sering disebut dengan  nilai par (par value). Besarnya harga nominal

saham tergantung pada keinginan emiten. Harga nominal yang ditentukan
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oleh emiten berbeda dengan harga perdana (primary price) dari suatu saham.

Harga perdana adalah harga sebelum suatu saham dicatatkan (listed) di bursa

efek.

b. Saham preferen (preferred stock)

Saham preferen (preferred stock) adalah saham yang berbentuk gabungan

antara obligasi dan saham biasa, karena dapat menghasilkan pendapatan tetap

(seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti

yang dikehendaki investor. Saham preferen serupa dengan saham biasa

karena dua faktor yaitu: mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa

tanggal jatuh tempo yang tertulis diatas lembar saham tersebut. Saham

preferen memiliki tiga keunggulan yaitu: pendapatan lancar yang tinggi dan

dapat diprediksi, memiliki keamanan, dan biaya per unit rendah. Tetapi

saham preferen pun memiliki kerugian yaitu: rentan terhadap inflasi dan

tingkat bunga yang tinggi, serta sangat kurang berpotensi untuk peralihan

modal.

2.5 Earning Management

Earning management atau manajemen laba menurut Scott (1997) mendefinisikan

yaitu, “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 manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer

dari standar akuntansi yang ada dan secara alamiah dapat memaksimumkan

utilitas mereka dan atau nilai pasar perusahaan. Scott (1997) membagi cara

pemahaman atas manajemen laba menjadi dua. Pertama, melihatnya sebagai
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perilaku opportunistic manajer untuk memaksimumkan utilitasnya dalam

menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan political costs (opportunistic

earning management). Kedua, dengan memandang manajemen laba dari

prespektif efficient contracting (efficient earning management), dimana manajer

diberikan 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).

Menurut Lesmana dan Rudy (2003), earning management adalah kecenderungan

yang umum dilakukan oleh pihak manajemen, seringkali diartikan dengan

rekayasa laba. Manajemen laba akan membuat laba tidak sesuai dengan realitas

ekonomi yang ada, hal ini berarti kualitas laba yang dilaporkan menjadi rendah.

Laba yang disajikan mungkin tidak mencerminkan realitas ekonomi, tetapi karena

keinginan manajemen untuk memperlihatkan sedemikian rupa atau menutupi

realita yang ada. Manajemen laba dapat dilakukan oleh pihak manajemen dengan

berbagai cara seperti melakukan perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya,

mempercepat atau penundaan pendapatan dan biaya, menghilangkan atau

mengurangi discretionary cost (biaya tetap yang pengeluarannya bisa dipengaruhi

oleh kebijakan manajemen) dan sebagainya. Wild (2005) menyebutkan bentuk-

bentuk manipulasi laba sebagai berikut:

1. Perubahan metode atau asumsi akuntansi. Contoh perusahaan yang mengubah

metode atau asumsi adalah Chrysler, yang merevisi asumsi tingkat
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pengembalian portofolio menjadi tinggi. Hal ini mengakibatkan peningkatan

terhadap laba.

2. Menghapus keuntungan dan kerugian luar biasa (dan tidak biasa). Praktik ini

memindahkan dampak terhadap laba yang tidak biasa dan tidak diperkirakan

dapat berpengaruh buruk terhadap tingkat kecenderungan laba.

3. Mandi besar (big bath). Teknik ini mengakui beban periode masa depan pada

masa kini, jika kinerja periode masa kini sangat buruk. Praktik ini melepaskan

beban masa depan dari laba masa depan.

4. Penurunan nilai. Penurunan nilai aktiva operasi seperti pabrik dan peralatan

atau aktiva tak berwujud, seperti goodwill saat hasil operasi sedang buruk

merupakan alat manajemen laba lainnya. Perusahaan sering kali melakukan

pembenaran penurunan nilai dengan menyatakan bahwa kondisi ekonomi

tidak mendukung nilai aktiva yang dilaporkan.

5. Menentukan waktu pengakuan pendapatan dan beban. Teknik ini mengatur

waktu pengakuan pendapatan dan beban untuk melakukan manajemen laba.

Contohnya yaitu mengatur waktu pengakuan pendapatan, penjualan aktiva,

pengeluaran riset, iklan, pemeliharaan, dan perbaikan. Tidak seperti sebagian

besar teknik manajemen laba, keputusan ini dapat melibatkan waktu transaksi

aktual. Salah satu contoh yaitu general electric yang melakukan saling hapus

antara keuntungan dengan beban restrukturasi untuk meratakan fluktuasi laba.

Earning management merupakan upaya mengelola pendapatan atau keuntungan

untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang dilandasi oleh faktor-faktor seperti

saat Initial Public Offering (IPO), taxation motivation (motivasi penghematan

pajak). Manfaat lain dari adanya earning management antara lain mengurangi
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biaya keagenan (agency cost) ataupun biaya kontrak. Motivasi lain manajemen

laba dilihat dari sudut pandang akuntansi adalah karena ada dua keterbatasan para

pengguna dalam menginterprestasi pelaporan keuangan. Pertama, kriteria

penyajian elemen pelaporan keuangan rentan terhadap kebijakan manajemen,

yaitu pihak manajemen memiliki peluang dan kebebasan untuk menerapkan

kebijakan manajemen yang berhubungan dengan pencatatan dan metode akuntansi

yang akan digunakan untuk pelaporan keuangannya. Kedua, tidak ada observasi

sempurna mengingat tidak semua kebijakan manajemen dapat diobservasi oleh

para pengguna laporan keuangan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya

asimetri informasi antara investor dengan manajemen perusahaan yang

berpeluang untuk melakukan rekayasa laba sehingga mempengaruhi kualitas laba

yang dilaporkan ke publik.

Menurut Watts and Zimmerman (1986) dalam Riahi dan Belkaoui (2001) perilaku

manajemen laba (earning management) dapat dijelaskan melalui tiga hipotesis,

yaitu:

a. Bonus Plan Hypothesis

Hipotesis ini menyatakan bahwa manajer perusahaan dengan rencana

bonus lebih mungkin menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat

meningkatkan income yang dilaporkan pada periode berjalan. Pencapaian

laba misalnya akan mendorong manajemen melakukan earning

management. Alasannya adalah tindakan seperti itu mungkin akan

meningkatkan persentase nilai bonus yang akan diterima.
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b. Debt Equity Hypothesis

Hipotesis ini  menjelaskan bahwa semakin tinggi rasio utang/ekuitas suatu

perusahaan yang ekuivalen dengan semakin dekatnya perusahaan terhadap

kendala-kendala dalam perjanjian utang, dan semakin besar probabilitas

pelanggaran perjanjian. Oleh sebab itu kemungkinan manajer untuk

menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan income.

c. Political Cost Hypothesis

Hipotesis ini menjelaskan bahwa perusahaan cenderung untuk

menurunkan laba sekarang dengan menggeser ke laba-laba yang akan

mendatang. Motivasi perusahaan melakukan hal ini untuk menghindari

tekanan politik seperti tuduhan monopoli dengan menunjukkan laba

perusahaan tidak berlebihan seperti yang dicurigai.

2.5.1 Klasifikasi Earning Management (Manajemen Laba)

Menurut Lesmana dan Rudi (2003), earning management atau manajemen laba

dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1. Menaikkan atau Menurunkan Laba yang Dilaporkan

Menaikkan laba (income increasing) atau menurunkan laba (income

decreasing) yang diaporkan, merupakan suatu bentuk manajemen laba

yang paling dasar, dan dapat dicakup dalam bentuk laba lainnya. Apalagi

dikaitkan dengan teori akuntansi mengenai bonus plan hypothesis dan debt

covenant hypothesis misalnya, dimana manajemen mempunyai

kecenderungan untuk memperlihatkan kinerja yang sesuai dengan tuntutan

kondisi yang ada.
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2. Perataan Laba (Income Smoothing)

Perataan laba (income smoothing) adalah bagian dari earning management

yang merupakan kegiatan perusahaan untuk perubahan atau merekayasa

data secara smooth atau lembut. Perataan laba dapat dipandang sebagai

upaya yang secara sengaja dimaksudkan untuk menormalkan income

dalam rangka mencapai kecenderungan atau tingkat yang diinginkan

(Riahi dan Belkaoui, 2001). Kinerja yang diharapkan oleh para investor

adalah adanya laba yang tidak berfluktuasi, sehingga menunjukkan

kecenderungan peningkatan yang stabil. Fluktuasi yang tinggi akan

menunjukkan risiko yang lebih tinggi, dan investor maupun kreditor

normalnya ingin menghindari risiko yang tinggi.

3. Pencucian Laporan Keuangan (Financial Bath Behavior)

Pencucian laporan keuangan merupakan antisipasi dari pihak manajemen

untuk dapat memberikan dasar pijakan yang lebih baik dalam mengelola

kinerja keuangan perusahaan. Pencucian laporan keuangan pada umumnya

dilakukan dengan harapan laba di periode yang akan datang lebih tinggi

daripada seharusnya.

2.5.2 Indikator-Indikator Earning Management

Menurut Lesmana dan Rudy (2003), indikator-indikator yang dapat dipergunakan

untuk mendeteksi adanya earning management antara lain:

1. Penjualan dan Laba Bersih

Indikator yang dapat dilihat sebagai indikator adanya manajemen laba

adalah dengan melihat hubungan anatara penjualan dan laba bersih.

Hubungan yang lemah antara penjualan dan laba bersih, dapat merupakan
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petunjuk bahwa manajemen melakukan pengaturan laba. Misalnya,

penjualan meningkat 10% dan laba meningkat 20%, terdapat hubungan

yang patut dipertanyakan. Pos-pos yang perlu diprioritaskan untuk

diperiksa adalah pendapatan atau beban-beban lain, discretionay cost, pos-

pos luar biasa (extraordinary items), dan perubahan akuntansi.

2. Pengakuan Pendapatan

Indikator lain yang dapat dilakukan adalah adalah dengan memeriksa

kebijakan dalam pengakuan pendapatan. Menurut Prinsip Akuntansi yang

Berlaku Umum (PABU), penggunaan metode pengakuan pendapatan

terutama pada penjualan-penjualan yang khas seperti pada kontrak (jangka

panjang). Pengakuan pendapatan dapat diatur secara fleksibel.

3. Discretionary Cost

Discretionary cost adalah biaya sebagai ‘input’ yang tidak dapat ditelusuri

dampak atau hubungannya dengan ‘output’, atau dapat juga disebut biaya

yang tidak dapat dikendalikan hasilnya. Tetapi diyakini bahwa biaya ini

meski tidak secara langsung dapat dicari hubungan input dengan output,

terdapat hubungan yang positif meski kemungkinan terjadi dalam waktu

singkat. Misalnya, penurunan biaya iklan, tidak serta merta mengakibatkan

turunnya penjualan, tetapi mungkin dampaknya akan dirasakan beberapa

waktu kemudian.

4. Dampak Kebijakan Manajemen Dalam Discretionary Cost

Karena dampak yang tidak nyata dan tidak langsung, maka terdapat

keleluasaan manajemen dalam menentukan kebijakan untuk menaikkan

atau menurunkan discretionary cost. Discretionary cost sering kali
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diturunkan pada saat perusahan mengalami kesulitan atau berkeinginan

melakukan perataan laba. Dapat pula terjadi manajemen menaikkan

discretionary cost secara signifikan tanpa sebelumnya ada rencana

strategis yang ditetapkan. Misalnya meningkatkan biaya iklan secara

signifikan tanpa rencana strategis untuk meningkatkan penjualan.

5. Menilai Kewajaran Discretionary Cost

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui kewajaran

discretionary cost adalah dengan memperhatikan biaya-biaya yang

berkaitan. Misalnya biaya iklan seharusnya dengan penjualan, biaya

pelatihan berhubungan dengan kerugian akibat kerusakan atau kesalahan

dalam produksi.

2.5.3 Motivasi Dari Earning Management

Secara teori laba dijadikan target dalam proses penilaian prestasi kerja perusahaan

secara khusus manajer atau organisasi perusahaan. Menurut Rahmawati (2012)

terdapat motivasi bagi manajer yang melakukan earning management yaitu:

1. Earning management mempengaruhi adanya bonus. Manajemen laba adalah

salah satu contoh motivasi kontraktual dimana insentif dari manajemen laba

meningkat dari adanya karakteristik skema bonus yang kontak antara

perusahaan dengan manajer adalah suatu kumpulan dasar kompensasi

manajerial.

2. Meningkatkan kontrak utang yang terdiri dari perjanjian untuk melindungi

kreditur dari tindakan manajer dengan bunga pinjaman yang baik, adanya

deviden, tambahan pinjaman.
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3. Motivasi lain salah satunya adalah politik. Manajer perusahaan besar lebih

suka menggunakan pilihan akutansi yang mengurangi profit yang dilaporkan

pada perusahaan kecil. Misalnya, menghindari tuntutan serikat kerja dengan

menunjukkan bahwa laba perusahaan menurun. Perusahaan dapat

menurunkan laba dengan merubah metode atau prosedur akuntansi.

4. Pendapatan pajak adalah salah satu motivasi yang paling nyata dari

manajemen laba (earning management). Banyak penelitian teori akuntansi

positif yang telah mencoba menjelaskan dan memprediksi pilihan kebijakan

persediaan perusahaan. Nampaknya tabungan pajak merupakan faktor yang

terpenting.

5. Initial Public Offerings (IPO), manajer perusahaan akan melakukan earning

management agar harga sahamnya saat penawaran perdana lebih tinggi,

sedangkan kapitalisasi modal perusahaan menjadi lebih besar. Saat

perusahaan go public, informasi keuangan yang ada dalam prospektus

merupakan sumber informasi yang penting. Informasi ini dapat dipakai

sebagai sinyal kepada calon investor tentang nilai perusahaan. Untuk

mempengaruhi keputusan calon investor maka manajer berusaha menaikkan

laba yang dilaporkan.

2.5.4 Mendeteksi Earning Management

Dalam penelitian ini earnings management diukur dengan proxy discretionary

accruals (DA). Penggunaan DA sebagai proxy earnings management mangacu

pada penelitian Healy (1985) dan Dechow et. al. (1996) dalam Amin (2007).

Selain itu pengukuran dengan DA saat ini telah dipakai secara luas untuk menguji
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earnings management hypothesis. Model yang digunakan untuk menghitung DA

adalah sebagai berikut:

DA
it

= TA
it

– NDA
it……………………………………………………..(1)

Keterangan:

DA
it

= Discretionary accruals perusahaan i pada tahun t

TA
it

= Total accruals perusahaan i pada tahun t

NDA
it

= Non discretionary accruals perusahaan i pada tahun t

Dimana dalam mencari total akrual menggunakan rumus:

TA
it = NI

it
- CF

it
……………………………………………..………(2)

Keterangan:

TA
it

= Total accruals perusahaan i pada tahun t

NI
it = Net income perusahaan i pada tahun t

CF it = Cash flows perusahaan i pada tahun t

Selanjutnya untuk mengetahui nilai non discretionary accruals menggunakan

rumus:

NDA
it =

∑ …………………………………………..…………...……(3)

Keterangan:

NDA
it

= Non discretionary accruals perusahaan i pada tahun t

∑TA = Rata-rata total accruals i pada tahun t

T-1 = Total aktiva tahun sebelumya
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2.6 Underpricing

Underpricing (Alli et al., 1994 dalam Alteza, 2010) pada dasarnya yaitu selisih

harga di pasar sekunder dengan harga perdana. Dengan kata lain, harga saham

dianggap lebih murah dari nilai sebenarnya. Bila harga perdana cenderung dipatok

penjamin emisi pada level lebih rendah dari harga sesuai penilaian pasar sehingga

mengundang munculnya permintaan berlebihan dari investor.

Pihak investor mengharapkan underpricing karena dengan demikian para investor

akan menerima initial return. Setiap investor umumnya menginginkan return

yang maksimal dari investasinya. Retun merupakan hasil yang diperoleh investor

dari investasi berupa return realisasi (pengembalian yang sudah terjadi) atau

return ekspektasi (pengembalian yang diharapkan oleh invetor, dan belum

terjadi). Return dan risiko memiliki keterkaitan yaitu jika return yang diterima

oleh investor tinggi maka risiko yang dihadapi investor pun akan tinggi, dan jika

return yang diterima investor rendah maka risiko yang dihadapi investor pun akan

kecil. Berikut ini merupakan grafik kaitan antara return dengan risiko.

Grafik 2.1 Kaitan Return Dengan Risiko

Initial Return

Risk

Sumber: Ritler (1984) dalam Manurung (2013)
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Dari grafik 2.1 dapat diketahui bahwa semakin besar return yang diterima

investor maka semakin besar risiko yang dihadapi investor, dan semakin rendah

return yang diterima oleh investor maka risiko yang akan diterima akan redah.

Melihat dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa underpricing yaitu

suatu kejadian yang terjadi di pasar modal ketika melakukan Initial Public

Offerings (IPO), dimana harga saham perdana lebih rendah dibandingkan di pasar

sekunder. Underpring didefiniskan sebagai penentuan harga saham di pasar

perdana lebih rendah dibandingkan di pasar sekunder (Manurung, 2013).

Underpricing diukur dengan initial return, merupakan return yang diterima oleh

investor. Menurut Manurung (2013) secara formal rumus mencari initial return

yaitu:

IR =
( )

x 100% …………………………….(4)

2.7 Debt To Equity Ratio

Menurut Kasmir (2012) debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan

untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio debt to equity ratio menggambarkan

seberapa besar perusahaan menggunakan pendanaan melalui hutang dan seberapa

besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Menurut Kasmir

(2012) rumus yang digunakan untuk menentukan debt to equity ratio yaitu:

DER = x 100%………………………………..………..(5)

Nilai rasio hutang yang kecil biasanya terjadi pada perusahaan yang konservatif

menjalankan kebijakan keuangan. Sedangkan perusahaan dengan rasio utang
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tinggi, misalnya lebih besar dari 1 menunjukan perusahaan terlalu agresif berutang

untuk menunjang pertumbuhan perusahaannya. Akhirnya hutang akan

menimbulkan beban tambahan berupa bunga yang akan mengurangi pendapatan.

Dengan demikian ada risiko cukup besar bila memegang saham dengan rasio

hutang tinggi. Jika suatu perusahaan menanggung beban utang yang tinggi, yaitu

melebihi modal sendiri yang dimiliki, maka harga saham perusahaan akan

menurun.

Menurut Wira (2014) rasio hutang suatu perusahaan tinggi belum tentu kualitas

perusahaan buruk. Jika kondisi ekonomi sedang sulit dan suku bunga terus

meningkat, hal ini dapat merugikan perusahaan yang memiliki hutang dalam

jumlah besar, karena perusahaan harus membayar beban bunga yang ditanggung.

Namun jika suku bunga rendah hal ini akan memberikan keuntungan bagi kedua

belah pihak (pihak perusahaan dan pihak kreditor). Keuntungan bagi perusahaan

yaitu jika suku bunga rendah maka tingkat pengembalian bunga akan kecil

sehingga perusahaan dapat terus melakukan ekspansi sehingga dapat

meningkatkan keuntungan. Keuntungan bagi kreditor yaitu jika suku bunga

rendah maka perusahaan akan banyak melakukan peminjaman dana yang akhirnya

akan digunakan dalam kegiatan produksi maupun non produksi. Jika hal ini terus

berlangsung maka kreditor akan memperoleh keuntungan atas suku bunga dana

yang dipinjamkan.

2.8 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan yang diukur berdasarkan total aktiva mempunyai hubungan

positif terhadap tingkat pengungkapan intellectual capital dalam annual report
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(Ulum, 2009). Menurut Widjaja (2009) ukuran perusahaan adalah suatu ukuran

yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan antara lain total penjualan,

rata-rata tingkat penjualan, dan total aktiva. Pada umumnya perusahaan besar

memiliki total aktiva yang besar pula sehingga dapat menarik investor untuk

menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut dan akhirnya saham tersebut

mampu bertahan pada harga yang tinggi.

UU No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4

kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang

dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. Adapun kriteria ukuran

perusahaan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 diuraikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan

(Size)

Kriteria

Asset (Total Asset) Penjualan Tahunan

Usaha Mikro < 50 juta < 300 juta

Usaha Kecil 50 juta – 500 juta 300 juta – 2,5 milyar

Usaha Menengah 500 juta – 10 milyar 2,5 milyar – 50 milyar

Usaha Besar >10 milyar > 50 milyar

Sumber: www.hukumonline.com

Ukuran perusahaan diproksikan dengan log natural total aset, tujuannya agar

mengurangi perbedaan yang signifikan antara ukuran perusahaan besar dan

ukuran perusahaan kecil sehingga data total aset dapat terdistribusi normal.
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Menurut Siregar dan Siddharta (2005) rumus yang digunakan untuk mengukur

variabel ukuran perusahaan adalah:

Ukuran Perusahaan = Log natural (total aset)………………………….……(6)

Variabel ukuran perusahaan sangat bergantung pada besar kecilnya perusahaan.

Perusahaan besar lebih mudah memperoleh pinjaman karena nilai aktiva yang

dijadikan jaminan lebih besar dan tingkat kepercayaan bank juga lebih tinggi.

Aktiva yang dijaminkan dapat berupa aktiva tetap berwujud serta aktiva lainnya

seperti piutang dagang dan persediaan. Makin besar ukuran sebuah perusahaan

yang dapat dilihat dari besarnya total aset sebuah perusahaan maka harga saham

perusahaan semakin tinggi, sedangkan jika ukuran perusahaan semakin kecil

maka harga saham akan semakin rendah.

2.9 Harga Saham

Para pemodal tentunya termotivasi untuk melakukan investasi pada suatu

instrument yang diinginkan, dengan harapan untuk mendapatkan kembalian

investasi yang sesuai. Fluktuasi harga saham yang diperdagangkan di bursa

ditentukan oleh kekuatan pasar. Pasar yang menilai bahwa perusahaan dalam

kondisi baik maka permintaan saham pada perusahaan tersebut akan meningkat,

begitu juga sebaliknya.

Harga saham merupakan harga yang ditentukan secara lelang kontinu. Harga

pasar saham terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran dipasar

modal. Harga pasar menunjukkan seberapa baik manajemen menjalankan

tugasnya atas nama pemegang para pemegang saham. Pemegang saham yang
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tidak puas dengan kinerja perusahaan dapat menjual saham yang mereka miliki

dan menginvestasikan uangnya di perusahaan lain. Tindakan-tindakan tersebut

jika dilakukan oleh para pemegang saham akan mengakibatkan turunnya harga

saham dipasar, karena pada dasarnya tinggi rendahnya harga saham lebih banyak

dipengaruhi oleh pertimbangan pembeli dan penjual tentang kondisi internal dan

eksternal perusahaan. Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi harga

saham adalah (Arifin, 2002):

1. Kondisi Fundamental Emiten

Faktor fundamental adalah faktor yang berkaitan langsung dengan kinerja

emiten itu sendiri. Semakin baik kinerja emiten maka semakin besar

pengaruhnya terhadap kenaikan harga saham. Begitu juga sebaliknya,

semakin menurun kinerja emiten maka semakin besar kemungkinan

merosotnya harga saham yang diterbitkan dan diperdagangkan. Untuk

memastikan apakah kondisi emiten dalam kondisi yang baik atau buruk,

kita dapat melakukan pendekatan analisis rasio (rasio profitabilitas, rasio

solvabilitas, dan rasio likuiditas).

2. Permintaan dan Penawaran

Faktor hukum permintaan dan penawaran berada di urutan kedua setelah

faktor fundamental karena begitu investor mengetahui kondisi

fundamental perusahaan tentunya mereka akan melakukan transaksi jual

maupun beli. Harga saham ditentukan oleh kekuatan pasar, tergantung

permintaan dan penawaran. Jika penawaran lebih besar daripada

permintaan, pada umumnya harga akan turun. Sebaliknya jika penawaran

lebih kecil daripada permintaan maka harga akan naik. Bagi investor yang
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memerlukan investasi jangka panjang maupun jangka pendek, perlu

memperhatikan apakah sekuritas tersebut diminati atau tidak diminati.

3. Tingkat Suku Bunga (SBI)

Suku bunga yang dimaksudkan yaitu suku bunga yang diberlakukan oleh

Bank Indonesia (BI). Pemerintah melalui Bank Indonesia akan menaikkan

tingkat suku bunga untuk mengontrol peredaran uang di masyarakat. Suku

bunga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena banyak

investor selalu mengharapkan hasil investasi yang besar. Dengan

menaikkan suku bunga maka berdampak pada alokasi dana investasi para

investor, dan hal ini akan berpengaruh terhadap harga saham.

4. News

News adalah semua berita yang beredar di masyarakat yang menyangkut

berbagai hal baik itu ekonomi, sosial, politik, keamanan, hingga berita

seputar rencana reshuffle kabinet. Dengan adanya berita para investor

dapat memprediksi seberapa kondusif keadaan negeri itu hingga kegiatan

investasi dapat dilaksanakan. Hal ini akan berdampak pada pergeseran

harga saham di bursa efek.

2.10 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang pernah diteliti yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Viandita (2013) terhadap 38 perusahaan

manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori dengan

pendekatan analisis kuantitatif dengan tujuan mengklarifikasikan

hubungan antara dua atau lebih aspek situasi atau fenomena. Hasil
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penelitian ini menunjukkan bahwa price to earning ratio (PER), earning

per share (EPS), dan size mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

harga saham. Sedangkan pada analisis parsial memperlihatkan bahwa

earning per share (EPS) memiliki pengaruh dominan terhadap harga

saham di Bursa Efek Indonesia.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yandes (2013) bertujuan untuk meneliti

faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena underpricing pada penawaran

harga saham perdana perusahaan go public atau saat Initial Public

Offerings (IPO) dan menjelaskna teori yang berkaitan pada fenomena

underpricing. Hasil pengujian dilakukan terhadap 50 sampel, dengan

menggunakan metode regresi berganda dengan bantuan Eviews 6. Dari

hasil penelitian diperoleh hasil bahwa terdapat variable ROE yang

berpengaruh signifikan terhadap underpricing. Variabel yang berpengaruh

secara simultan terhadap underpricing adalah ROE, fiancial leverage,

jumlah saham yang ditawarkan, kurs, Inflasi, dan BI rate.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmalasari (2014) untuk mengetahui

pengaruh earning management, underpricing, dan nilai perusahaan

terhadap harga saham sesudah initial public offerings (IPO). Sampel

penelitian ini adalah 20 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

tahun 2011-2012 dengan menggunakan purposive sampling. Teknik

analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan pendekatan

data panel. Hasil uji t menunjukkan bahwa earning management secara

parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap harga saham.

Sedangkan underpricing secara parsial berpengaruh negatif signifikan dan
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nilai perusahaan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap

harga saham. Hasil uji F menunjukkan bahwa earning management,

underpricing, dan nilai perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan

terhadap harga saham.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2015) menggunakan metode

sensus yang merupakan penggunaan seluruh populasi perusahaan

manufaktur sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI periode

tahun 2010-2013, yaitu sebanyak 12 perusahaan. Metode analisis data

yang digunakan penelitian ini adalah uji regresi linear berganda. Hasil

penelitian ini menunjukan bahwa PBV, EPS, CR, dan DER secara

simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham.

PBV dan EPS secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan

terhadap harga saham. Sedangkan CR dan DER secara parsial berpengaruh

tidak sgnifikan dan mempunyai arah negatif terhadap harga saham.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No Peneliti/ tahun Judul Hasil Penelitian
1. Viandita (2013) Pengaruh Debt to Equity

Ratio (DER), Price To
Earning Ratio (PER),
Earning Per Share
(EPS), dan Size
Terhadap Harga Saham
(Studi Pada Perusahaan
Industri yang Terdaftar
di Bursa Efek
Indonesia).

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Price to Earning Ratio
(PER), Earning Per Share (EPS),
dan Size mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap harga
saham. Sedangkan pada analisis
parsial memperlihatkan bahwa
earning per share (EPS) memiliki
pengaruh dominan terhadap harga
saham di Bursa Efek Indonesia.

2. Yandes (2013) Fenomena underpricing
saham yang dipengaruhi
faktor internal dan
ekternal (Studi Pada
Perusahaan Go Public
yang Terdaftar di BEI
2007-2010).

Hasil penelitian diperoleh bahwa
terdapat variable ROE yang
berpengaruh signifikan terhadap
underpricing. Variabel yang
berpengaruh secara simultan
terhadap underpricing adalah
ROE, fiancial leverage, jumlah
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saham yang ditawarkan, kurs,
inflasi, dan BI rate.

3. Nurmalasari (2014) Pengaruh Earning
Management,
Underpricing, dan Nilai
Perusahaan Terhadap
Harga Saham Setelah
Initial Public Offerings
(IPO) (Studi Kasus Pada
Perusahaan BEI 2011-
2012)

Hasil uji t menunjukkan bahwa
earning management secara parsial
berpengaruh negatif tidak
signifikan terhadap harga saham.
Sedangkan underpricing secara
parsial berpengaruh negatif
signifikan dan nilai perusahaan
secara parsial berpengaruh positif
signifikan terhadap harga saham.
Hasil uji F menunjukkan bahwa
earning management,
underpricing, dan nilai perusahaan
secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap harga saham.

4. Wibowo (2015) Pengaruh Price to Book
Value (PBV), Earning
Per Share (EPS),
Current Ratio (CR), dan
Debt To Equty Ratio
(DER) Terhadap Harga
Saham (Studi Pada
Perusahaan Manufaktur
Sektor Otomotif Dan
Komponen Yang
Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia Periode 2010-
2013).

Hasil penelitian ini menunjukan
bahwa Price to Book Value (PBV),
Earning Per Share (EPS), Current
Ratio (CR), dan Debt to Equity
Ratio (DER) secara simultan
mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap harga saham.
PBV dan EPS secara parsial
mempunyai pengaruh positif yang
signifikan terhadap harga saham.
Sedangkan Current Ratio (CR)
dan Debt to Equity Ratio (DER)
secara parsial berpengaruh tidak
signifikan dan memiliki arah
negatif terhadap harga saham.

Sumber: Berbagai review penelitian terdahulu

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu:

1. Penelitian ini meneliti perusahaan yang sudah go public pada sektor

otomotif dan komponennya yang terdaftar di bursa efek indonesia periode

2011-2014.

2. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh debt to equity ratio

terhadap harga saham setelah perusahaan melakukan Initial Public

Offerings (IPO).
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3. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh ukuran perusahaan

terhadap harga saham setelah perusahaan melakukan Initial Public

Offerings (IPO).

2.11 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menjelaskan tentang alur berfikir dan hubungan yang

menunjukkan kaitan antara veriabel-variabel yang ada dalam penelitian. Variabel-

variabel dalam penelitian ini antara lain earning management, underpricing, debt to

equity ratio, ukuran perusahaan dan harga saham.

Earning management merupakan tindakan manajer untuk melakukan rekayasa

laporan keuangan, secara tidak langsung telah banyak investor yang menjadi

korban atas tindakan yang dilakuakan manajer. Berdasarkan teori asimetri

informasi pihak internal perusahaan (dalam konteks ini yaitu manajer) memiliki

informasi yang lebih dibandingkan dengan pihak eksternal perusahaan (investor).

Dengan adanya informasi yang lebih banyak dimiliki oleh manajer membuat

manajer dapat merekayasa laporan keuangan perusahaan. Hal ini dilakukan untuk

membuat para investor menanamkan sahamnya di perusahaan, dan hal ini diduga

dapat memicu perubahan harga saham perusahaan tersebut karena banyaknya

jumlah pemintaan saham yang diinginkan investor.

Harga saham perdana merupakan situasi yang banyak diminati oleh para investor,

karena ketika perusahaan melakukan penawaran perdana maka perusahaan

tersebut akan menjual sahamnya dengan harga yang lebih rendah dibandingkan

pada pasar sekunder (underpricing). Umumnya perusahaan yang melakukan

penawaran perdana adalah perusahaan yang ingin go public. Dalam penelitian ini,
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peneliti ingin melihat apakah underpricing memiliki pengaruh yang kuat terhadap

harga saham setelah Initial Public Offerings (IPO).

Harga saham selalu berfluktuasi setiap waktunya., berbagai faktor yang

mendukung pergerakan harga saham. Analisis finansial merupakan salah satu cara

membaca harga saham dalam kurun waktu yang lama. Hal ini dapat dilakukan

misalnya dengan melihat laporan keuangan perusahaan, salah satu yang dilihat

investor ketika melihat laporan keuangan suatu perusahaan yaitu rasio utang atau

debt to equity ratio. Rasio utang yang tinggi menunjukkan tingginya

ketergantungan permodalan perusahaan terhadap pihak luar, sehingga beban

perusahaan juga semakin berat. Jika suatu perusahaan menanggung beban utang

yang tinggi yaitu melebihi modal sendiri yang dimiliki, maka akan mempengaruhi

harga saham, dan hal ini akan membuat investor apakah ingin menanamkan

modalnya atau tidak.

Ukuran perusahaan merupakan cerminan besar kecilnya perusahaan yang nampak

dalam nilai total aktiva perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka

tingkat kepercayaan investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan

semakin besar. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang besar cenderung

memiliki kondisi finansial yang lebih stabil. Kestabilan tersebut menarik investor

untuk memiliki saham perusahaan tersebut. Jika permintaan atas saham

perusahaan tinggi, maka akan mempengaruhi harga saham. Kaitan antara variabel-

variabel dalam penelitian ini, dapat dilihat melalui gambar berikut:



42

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.12 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian

(Sugiyono, 2012). Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka berfikir yang

telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. H01: Earning management berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham

setelah Initial Public Offerings (IPO).

Ha1: Earning management berpengaruh signifikan terhadap harga saham

setelah Initial Public Offering (IPO).

2. H02: Underpricing berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham setelah

Initial Public Offerings (IPO).

Earning Management

(X1)

Harga Saham

(Y)

Underpricing

(X2)

Debt to Equity Ratio

(X3)

Size

(X4)
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Ha2: Underpricing berpengaruh signifikan terhadap harga saham setelah Initial

Public Offerings (IPO).

3. H03: Debt to equity ratio berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham

setelah Initial Public Offerings (IPO).

Ha3: Debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap harga saham setelah

Initial Public Offerings (IPO).

4. H04: Ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham

setelah Initial Public Offerings (IPO).

Ha4: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap harga saham setelah

Initial Public Offerings (IPO).

5. H05: Earning management, underpricing, debt to equity ratio (DER) dan

ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham

setelah Initial Public Offerings (IPO).

Ha5: Earning management, underpricing, debt to equity ratio (DER) dan

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap harga saham setelah

Initial Public Offerings (IPO).


