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Teori keagenan menyatakan bahwa masing-masing individu semata-mata 

termotivasi oleh kepentingan sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan 

antara principal dan agent. Standar Akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan 

Akuntansi Indonesia (IAI) memperbolehkan pihak manajemen melakukan 

kebijakan sendiri dalam menggunakan metode akuntansi dalam perusahaannya. 

Kewenangan tersebut memberi peluang bagi pihak manajemen untuk melakukan 

tindakan manajemen laba. Discretionary accrual dan non discretionary accrual 

merupakan proksi dari tindakan manajemen laba. Keberadaan informasi laba dan 

arus kas dipandang oleh pemakai informasi sebagai hal yang saling melengkapi 

guna mengevaluasi kinerja perusahaan. Informasi arus kas dan laba memiliki 

kandungan informasi jika pada saat diumumkan ada reaksi pasar. Reaksi pasar 

ditunjukkan adanya perubahan harga sekuritas yang diukur dengan return saham. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris ada atau 

tidaknya pengaruh discretionary accrual, non discretionary accrual, operating 

cash flow terhadap return saham. Data yang digunakan adalah data sekunder yang 

berasal dari laporan keuangan perusahaan. Jumlah sampel sebanyak 45 

perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2010-

2014. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalaha analisis 

regresi linier berganda dengan alat analisis SPSS versi 20. 

Hasil dari penelitian ini adalah discretionary accrual, non discretionary accrual, dan 

operating cash flow tidak berpengaruh pada return saham. 

 

Kata Kunci: Manajemen Laba, Discretionary Accrual, Non Discretionary Accrual,  
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Agency theory States that each individual is motivated by its own interests so as to 

give rise to a conflict of interest between a principal and an agent. Accounting 

standards issued by Indonesian Institute of Accountants (IAI) allows the 

management did their own policy in using accounting methods in his company. 

The authority gave the opportunity for the management to perform management 

actions. Discretionary and non discretionary accrual is a proxy of management 

actions. The existence of profit and cash flow information is viewed by the user as 

a matter of information complement each other in order to evaluate the company's 

performance. Cash flow and earnings information contain information if at the 

moment it was announced there was a reaction in the market. Market reaction 

indicated the existence of price changes of securities as measured by return on 

stock. The purpose of this research is to provide empirical evidence or no 

influence of the discretionary accrual, non discretionary accrual, operating cash 

flow toward the return of stock. The data used are secondary data are derived 

from the financial statements of the company. The number of samples as much as 

45 manufacturing company listed in Indonesia stock exchange period 2010-2014. 

Methods of analysis used in this study is a linear multiple regression analysis with 

SPSS Analysis tool version 20. 

 

The results of this research are the discretionary accrual, non discretionary 

accrual, and operating cash flow has no effect on stock return. 

 

Keywords: Management, Discretionary Accrual, Non Discretionary Accrual,  

                 Operating Cash Flow, Return On Stock. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi investor dari 

perusahaan untuk dasar pengambilan keputusan investasi. Laporan keuangan bisa 

digunakan sebagai penilai kinerja suatu perusahaan. Selain itu, informasi laba 

perusahaan menjadi hal yang penting untuk menilai kinerja perusahaan. 

Parawiyati dan Baridwan (1998) dalam Adiwiratama (2011) menyatakan bahwa 

pentingnya informasi laba selain untuk menilai kinerja manajemen dapat pula 

digunakan untuk membantu mengestimasi kemampuan laba serta menaksir resiko 

investasi dan kredit. 

Fenomena manajemen laba sendiri sangat perlu diketahui oleh para pengguna 

laporan keuangan. Hal ini dikarenakan tindakan manajemen untuk memanipulasi 

data bisa saja dilakukan karena adanya kepentingan-kepentingan tersendiri. 

Praktik manajemen laba ini dapat dilihat pada peristiwa Enron. Salah satu faktor 

yang menjadi sebab kehancuran Enron adalah permainan manajemen laba yang 

sangat merugikan bagi perusahaan tersebut. Dalam peristiwa Enron terbukti CEO 

Enron melebih-lebihkan laporan keuangan perusahaan sehingga hutang 

perusahaan tertutup (liputan6.com) 

Skandal-skandal akuntansi bukan hanya terjadi pada perusahaan-perusahaan besar  

di Amerika seperti Enron, Xerox, Worldcom, Green Tree Financial Corporation, 

dan lain-lain. Kejadian yang serupa terjadi pula di Indonesia, seperti kasus PT. 
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Ades Alfindo yang terungkap tahun 2004, kasus PT. Indofarma tahun 2004, kasus 

PT. Perusahaan Gas Negara tahun 2006, kasus PT. Bank Lippo tahun 2002, kasus 

PT. Kimia Farma tahun 2002, dan masih banyak lagi (Sulistiawan, et al. 2011:53 

dalam Sinaga, 2015). 

Standar Akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) 

memperbolehkan pihak manajemen melakukan kebijakan sendiri dalam 

menggunakan metode akuntansi dalam perusahaannya. Kewenangan tersebut 

memberi peluang bagi pihak manajemen untuk melakukan tindakan manajemen 

laba, salah satunya dengan discretionary accrual (Minar, 2012). Discretionary 

accrual merupakan proksi dari tindakan manajemen laba (Tresnaningsih, 2007). 

Manajemen laba merupakan hal diperhatikan karena melibatkan potensi 

pelanggaran, kejahatan, dan konflik yang dibuat pihak manajemen perusahaan 

dalam rangka menarik minat investor. Manajemen laba dilakukan oleh manajer 

perusahaan dengan tujuan agar mereka dikontrak kembali untuk menjabat sebagai 

manajer di perusahaan tersebut di periode berikutnya (Lo, 2007: 1). Tindakan 

manajemen laba ini bisa dilakukan karena adanya kepentingan sendiri. Teori 

keagenan menyatakan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi 

oleh kepentingan sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara 

principal dan agent (Halim, Meiden, Tobing, 2005). 

Investasi yang dilakukan oleh investor didasari oleh harapan adanya 

pengembalian. Return memiliki peran yang amat signifikan dalam menentukan 

nilai dari suatu investasi (Daniati dan Suhairi 2006). Keberadaan informasi laba 
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dan arus kas dipandang oleh pemakai informasi sebagai hal yang saling 

melengkapi guna mengevaluasi kinerja perusahaan. Informasi arus kas dan laba 

memiliki kandungan informasi jika pada saat diumumkan ada reaksi pasar. Reaksi 

pasar ditunjukkan adanya perubahan harga sekuritas yang diukur dengan return 

yaitu nilai per bahan harga atau menggunakan abnormal return. Selain itu, 

keberadaan diskresioanri akrual juga dianggap penting karena pasar merespon 

positif adanya diskresionari akrual yang melekat pada laba (Subramanyam, 1996). 

 Menurut Ang (1997) konsep return adalah tingkat keuntungan yang dinikmati 

oleh pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya. Para pemodal tentunya 

termotivasi untuk melakukan investasi pada suatu instrumen yang diinginkan 

dengan harapan untuk mendapatkan kembalian investasi yang sesuai. Investor 

bersedia menyalurkan dananya melalui pasar modal disebabkan karena perasaan 

aman akan berinvestasi dan tingkat return yang akan diperoleh dari investasi 

tersebut. Return memungkinkan investor untuk membandingkan keuntungan 

aktual ataupun keuntungan yang diharapkan yang disediakan oleh berbagai 

investasi pada tingkat pengembalian yang diinginkan. Manajer mempunyai 

dorongan mengatur laba untuk memaksimalkan kesejahteraan perusahaan. 

Dorongan ini tercipta oleh kontrak yang secara eksplisit maupun implisit 

didasarkan pada laba yang dilaporkan dan berbagai macam situasi dimana laba 

yang dilaporkan mempunyai peran penting (Andromeda, 2008).  

Isu bagaimana pasar modal memproses informasi akuntansi, terutama laba dan 

komponennya, merupakan hal yang penting bagi partisipan pasar modal 
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(Ardiaty,2003). Beberapa penelitian yang mendukung pengaruh diskresionari 

akrual terhadap return yaitu Subramanyam (1996) menemukan bahwa akrual 

diskresioner (discretionary accruals)  berhubungan dengan harga saham, laba 

yang akan datang dan aliran kas, dan menyimpulkan bahwa manajer memilih 

akrual untuk meningkatkan keinformatifan (informativeness) laba akuntansi. Gul, 

Leung dan Srinindhi (2000), Ardiati (2003), memperoleh hasil bahwa 

diskresionari akrual berpengaruh positif terhadap return saham.  

Selanjutnya, beberapa penelitian yang tidak mendukung hasil penelitian 

sebelumnya yaitu  Balsam, dkk (2002) dalam Veronica (2005) menyatakan 

hubungan negatif diskresionari akrual tidak diekspektasi dengan imbal hasil 

saham. Fanani (2006) dalam Solechan (2009) memperoleh hasil bahwa variabel 

diskresioner akrual tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham.  Rangan 

(1998) dalam Ardyanto (2005) memprediksi return saham dengan komponen 

akrual diskresioner dengan harapan mendapatkan suatu koefisien negatif  untuk 

menunjukan kinerja saham yang rendah. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

koefisien regresi hubungan antara akrual diskresioner dengan return saham adalah 

negatif sehingga rendahnya kinerja saham mampu dijelaskan oleh komponen 

akrual. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan menguji pengaruh discretionary 

accrual, non discretionary accrual, dan operating cash flow terhadap return 

saham dengan variabel kontrol Return On Equity. 

 

 

 



5 
 

 

1.2.  Permasalahan 

1.2.1. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh discretionary accrual, non discretionary accrual, operating cash 

flow terhadap return saham dengan variabel kontrol return on equity. 

Sehingga pertanyaan penelitian yang diajukan adalah “Apakah terdapat 

pengaruh discretionary accrual, non discretionary accrual, dan operating 

cash flow terhadap return saham pada perusahaan manufaktur Indonesia?” 

1.3.Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris ada atau 

tidaknya pengaruh discretionary accrual, non discretionary accrual, 

operating cash flow terhadap return saham dengan variabel kontrol Return on 

Equity.  

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

seperti berikut ini: 

1. Subramanyam (1996) yang  membagi  laba  menjadi  tiga  komponen,  

yaitu  aliran  kas operasi, akrual diskresioner, dan akrual non diskresioner 

dan menunjukkan bahwa ketiga komponen tersebut direspon oleh pasar 
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saham sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti 

bahwa discretionary accrual, non discretionary accrual, operating cash 

flow dihargai oleh pasar. Hal ini dapat tercermin dari harga saham 

perusahaan yang dapat diukur dengan return saham perusahaan sehingga 

dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi investor dalam pengambilan 

keputusan investasi yang akan dilakukan.  

2. Memberikan sumbangan informasi kepada akademisi dan peneliti 

selanjutnya mengenai pengaruh discretionary accrual, non discretionary 

accrual,dan  operating cash flow terhadap return saham. 

 

 

 



 
 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1. Teori Keagenan 

Teori Keagenan (agency theory) mengindikasikan adanya asimetri informasi yang 

terjadi ketika manajer (agent) lebih mengetahui informasi internal dan prospek 

perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan investor (principal). Teori  

Keagenan (agency  theory) yang  dikemukakan  oleh    Jensen  dan Meckling  

(1976)  bahwa  kepentingan  manajemen  dan  kepentingan pemegang saham 

seringkali bertentangan, sehingga bisa menyebabkan konflik diantara keduannya. 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa yang disebut principal adalah 

pemegang saham dan yang dimaksud  dengan agent adalah para 

professional/manajemen/CEO, yang dipercaya oleh principal untuk  mengelola 

perusahaan. Manajer memiliki dorongan untuk memilih dan menerapkan metode 

akuntansi yang dapat memperlihatkan kinerjanya yang baik untuk tujuan 

mendapatkan bonus dari principal (Halim, Meiden, Tobing, 2005). 

2.2. Teori Sinyal 

Teori signaling dikembangkan dalam ilmu ekonomi dan keuangan untuk 

memperhitungkan kenyataan bahwa orang dalam (insiders) perusahaan pada 

umumnya memiliki informasi yang lebih baik dan lebih cepat berkaitan dengan 

kondisi mutakhir dan prospek perusahaan dibandingkan dengan investor luar. 

(Arifin, 2005) dalam Subalno, (2009). Teori sinyal (signaling theory) 
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mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan 

sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai 

apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan 

pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa 

perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. 

Pemegang saham memiliki informasi yang lebih sedikit dari manajer, sehingga 

manajer dapat memanfaatkan fleksibilitas yang dimilikinya untuk melakukan 

manajemen laba. Tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan akan membantu 

pemegang saham memahami isi dan angka yang dilaporkan dalam laporan 

keuangan. Wolk et al. (2000) mengemukakan bahwa sinyal-sinyal yang dapat 

diberikan oleh perusahaan salah satunya berupa informasi keuangan yang dapat 

dipercaya yang dapat mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan di 

masa yang akan datang. 

Menurut teori sinyal kegiatan perusahaan memberikan informasi kepada investor 

tentang prospek return masa depan yang substansial. Marwata (2001) menyatakan 

bahwa return yang meningkat akan diprediksi dan memberikan sinyal tentang 

laba jangka pendek dan jangka panjang dan analisa yang mengungkap sinyal 

tersebut digunakan untuk memprediksi peningkatan earning jangka panjang. 

2.3. Discretionary Accrual 

Discretionary accruals disebut juga dengan abnormal accruals sering  digunakan 

sebagai proksi manajemen laba  opurtunistik dalam beberapa penelitian 
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sebelumnya sesuai dengan konteksnya masing-masing, tetapi manajer mungkin 

mempunyai motivasi lain untuk mencatat discretionary accruals yaitu untuk 

memberikan sinyal mengenai kinerja perusahaan saat ini dan masa yang akan 

datang. Menurut Chen and Cheng (2002) dalam Anggraini (2011) manajer 

mempunyai dua motivasi untuk mencatat discretionary accruals yaitu pertama, 

motivasi kinerja yaitu manajemen mencatat discretionary accruals untuk 

mencerminkan laba secara lebih baik dampak kejadian-kejadian ekonomi penting 

terhadap laba. Kedua, motivasi manajemen laba opurtunistik yaitu bahwa 

manajemen mencatat discretionary accruals untuk memaksimalkan manfaat yang 

mereka peroleh dengan tidak bermaksud untuk mengungkapkan informasi privat 

Penjelasan konsep earnings management, dengan pendekatan teori keagenan 

(agency theory), menyatakan bahwa praktik earnings management ini dipengaruhi 

oleh konflik kepentingan antara manajemen (agent) dan pemilik/investor 

(principal) yang timbul ketika semua pihak berusaha untuk mencapai atau 

mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya.  

Scott (2008) menyatakan bahwa perusahaan mempunyai banyak kontrak, antara 

lain kontrak kerja antara perusahaan dengan para manajernya dan kontrak 

pinjaman antara perusahaan dengan krediturnya. Selajutnya, Healy (1985 dalam 

Gumanti 2000) menyatakan bahwa menggunakan transaksi discretionary accruals 

memungkinkan manajemen dapat memanajemen laba. 
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2.4. Non Discretionary Accrual 

Anggraini (2011) Manajemen yang mempunyai motivasi signaling mencatat 

discretionary accruals untuk mencerminkan secara lebih baik  dampak kejadian 

ekonomi pokok terhadap kinerja perusahaan. Manajemen mencatat discretionary 

accruals untuk menyampaikan informasi privat mengenai kemampuan perusahaan 

yang akan datang, atau agar laba menjadi ukuran yang lebih dapat dipercaya dan 

tepat waktu mengenai kinerja perusahaan kini daripada laba non discretionary 

accruals. Non discretionary accruals disebut juga dengan normal accruals, yang 

berarti bahwa non discretionary accruals hanya mengakui transaksi untuk kondisi 

yang normal saja yaitu kondisi yang sudah ada di dalam kebijakan manajemen 

perusahaan. Oleh karena itu, laba berdasarkan non discretionary accruals tidak 

bisa mendeteksi transaksi diluar kondisi yang normal atau di luar kebijakan 

manajemen perusahaan. Oleh karena itu untuk mendeteksi earnings management 

berdasarkan non discretionary accruals jauh lebih mudah dibandingkan 

berdasarkan discretionary accruals karena semua transaksi sesuai dengan 

kebijakan manajemen perusahaan.  

2.5. Operating Cash Flow 

Laporan arus kas merupakan salah satu laporan keuangan yang   melaporkan arus  

kas  masuk  dan  arus  kas  keluar  yang utama  dari  perusahaan  selama  satu  

periode (Niswonger, 2000) dalam Rhamedia (2015). Tujuan utama laporan arus  

kas adalah memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pembayaran kas 

suatu entitas selama periode tertentu. Tujuan lain adalah memberikan informasi 
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kepada kreditor, investor dan pemakai lainnya dalam menentukan kemampuan 

perusahaan untuk menimbulkan arus kas bersih positif  dimasa  yang  akan 

datang, menentukan kemampuan perusahaan menyelesaikan kewajibannya seperti 

melunasi hutang kepada kreditor, menentukan alasan tentang terjadinya perbedaan 

antara laba bersih dan dihubungkan dengan pembayaran dan penerimaan kas serta 

menentukan pengaruh transaksi kas pembelanjaan dan investasi bukan kas  

terhadap posisi  keuangan perusahaan. Oktavia (2009) yang menyimpulkan bahwa 

total arus kas berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham.  

2.6.  Return on Equity (ROE) 

Return on Equity merupakan rasio yang membandingkan laba dengan modal 

pemegang saham. Hal ini cukup menjadi perhatian para investor karena semakin 

tinggi nilai ROE maka perusahaan akan memiliki nilai yang tinggi. Brigham, 

Enrhardt (2005:225) menyatakan ROE (Return on Equity) mengukur daya 

perusahaan untuk menghasilkan laba pada investasi nilai buku pemegang saham. 

Sesuai dengan teori pecking order, maka tingkat ROE yang tinggi akan 

berdampak pada rendahnya tingkat penggunaan dana eksternal. Hal ini 

disebabkan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan mempunyai 

dana internal yang besar (Prihantini, 2009 dalam Sari, 2012). 

2.7. Return Saham 

Pada dasarnya setiap investor menginginkan return  dari setiap investasi yang 

telah dilakukan. Return bisa berupa pembagian deviden dan capital gain. 
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Pengembalian tersebut bisa dikatakan sebagai return saham. Return merupakan 

hasil yang diperoleh dari sebuah investasi. Return dapat berupa return realisasi 

yaitu return yang telah terjadi atau return ekspektasi yaitu return yang diharapkan 

akan terjadi di masa yang akan datang.  Return abnormal  (abnormal return) 

merupakan selisih antara return ekspektasi dan return   realisasi (Kustinah, 2011).  

Return saham    atau    tingkat    pengembalian    adalah    tingkat pengembalian  

untuk  saham  biasa  dan  merupakan  pembayaran  kas  yang  diterima akibat 

kepemilikan suatu saham pada saat awal investasi. Jadi return ini berdasar dari  

dua  sumber,  yaitu  pendapatan  (dividend),  dan  perubahan  harga  pasar  saham 

(capital gain/loss) (Gitman, 2012). Tandelilin (2001) dalam Saputri (2013) tujuan 

investor melakukan investasi adalah untuk memperoleh keuntungan (return) 

sebagai imbalan atas waktu dan risiko terkait dengan investasi yang dilakukan. 

Menurut Tendelilin (2001) dalam Saputri (2013) komponen-komponen yang 

menjadi dasar pada hasil return ada dua, yaitu: 

1. Yield, yaitu komponen return yang mencerminkan aliran kas  yang di 

dapat secara periodik dari investasi yang dilakukan 

2. Capital  Gain,  merupakan  penurunan  dan peningkatan  dari  harga 

saham  yang bisa memberikan keuntungan bagi investor. Dengan kata lain,   

capital   gain   juga   bisa   diartikan   sebagai perubahan harga sekuritas.  

Komponen  dasar  yield adalah  kompenen return yang  didapat  dari  hasil 

investasi   secara   periodik   berupa   deviden.   Komponen   kedua   juga   penting 
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khususnya dalam perdagangan saham biasa (common stock) karena komponen ini 

merupakan  apresiasi  dari  harga  suatu  aset  yang  dinamakan Capital  gain  

(loss). Capital gain secara sederhana adalah selisih dari harga jual dan harga beli 

saham. Jika  harga  jual  lebih  besar  dari  harga  beli  maka  disebut capital  gain.  

Jika  harga jual lebih rendah dari harga beli maka disebut capital loss. Jadi   bisa   

disimpulkan bahwa return yang   diterima   oleh   investor merupakan  gabungan  

dari  perubahan  harga  beli  dan  harga  jual  saham  serta kebijakan  perusahaan  

dalam  menentukan  jumlah  deviden  yang  akan  dibagikan pada investor. 

2.8. Penelitian Terdahulu  

Beberapa penelitian mengenai pengaruh discretionary accrual, non discretioanry 

accrual, operating cash flow diantaranya adalah : 

Subramanyam (1996) menemukan bahwa diskresioner total akrual berhubungan 

dengan harga saham, laba yang akan datang dan aliran kas. Hasilnya 

menyimpulkan bahwa manajer memilih akrual untuk meningkatkan 

keinformatifan laba akuntansi.  

Ardiati (2003) meneliti hubungan manajemen laba terhadap return saham dengan 

menggunakan  kualitas  audit  sebagai  variabel  pemoderasi.  Sampel  penelitian  

terdiri  atas 78  perusahaan  pada  periode  1995-2000.  Hasil menunjukkan bahwa 

variabel aliran kas operasi, akrual diskresioner, akrual nondiskresioner dan 

interaksi antara variabel akrual diskresioner dengan KAP non-Big 5 secara 

statistis berpengaruh terhadap return saham perusahaan. Hasil ini menunjukkan 
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bahwa hipotesis pertama yang menyatakan pengaruh manajemen laba terhadap 

return saham lebih besar untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 5 

dibandingkan dengan KAP Non-Big 5 didukung.  

Meutia (2004) yang menemukan bahwa semakin tinggi kualitas audit akan 

semakin rendah absolute discretionary accruals yang terjadi di suatu perusahaan. 

Berkaitan dengan pengaruh non audit services ditemukan bahwa non audit service 

memberi pengaruh antara kualitas audit dengan manajemen laba melalui 

meningkatnya absolute discretionary accruals pada tahun perusahaan yang 

menerima audit services. Selain itu, berkaitan dengan masa jabatan auditor, hasil 

temuan ini mendukung pendapat yang menyatakan bahwa semakin laba masa 

jabatan auditor akan lebih meningkatkan kualitas audit karena memberikan 

kesempatan pada auditor untuk lebih mengenali transaksi kliennya.  

Widyaningdyah (2001) menemukan hubungan positif antara leverage dengan 

manajemen laba. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi manajemen laba 

dimana perusahaan besar memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks 

sehingga memungkinkan dilakukannya manajemen laba. Gumanti (2000) 

menunjukkan bahwa pada saat Intial Public offerings (IPO) perusahaan 

melakukan praktek manajemen laba yang ditandai dengan naiknya tingkat akrual 

yang diskresioner.  

Widiastuty (2004) juga meneliti hubungan manajemen laba terhadap return saham  

dengan menggunakan leverage dan unexpected earnings sebagai variabel kontrol. 
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Sampel penelitian terdiri atas 72 perusahaan pada periode 1999-2001. Hasilnya 

menunjukkan bahwa manajemen laba berhubungan positif terhadap return saham. 

Sankar (1997) dalam Saiful (2002) mengatakan hubungan laba dengan return 

saham sangat bergantung pada laba yang dilaporkan manajemen. Hubungan 

tersebut cenderung non linear untuk perusahaan yang melakukan earnings 

management. Koefisien respon return saham terhadap perusahaan yang 

melakukan earnings management lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan 

yang tidak melakukan earnings management.  

Balsam (2002) dalam Veronica (2005) mengemukakan bahwa adanya hubungan 

negatif antara akrual diskresionari yang tidak diekspektasi dengan imbal hasil 

saham di sekitar tanggal pengumuman, dimana hubungan negatif tersebut 

bervariasi tergantung tingkat kecanggihan investor, dimana reaksi pasar dari 

investor yang lebih canggih mendahului investor yang tidak canggih. 

Defond and Park (1997) menyatakan bahwa manajemen dapat melakukan 

manajemen laba dengan cara menggeser laba tahun yang akan datang apabila 

kinerja perusahaan saat ini mengalami penurunan. Kemudian, jika pada tahun 

depan manajemen mengharapkan laba tahun depan relatif rendah manajer akan 

membuat pilihan metode akuntansi yang menurunkan laba.  

Halim, Meiden dan Tobing (2005) Non discretionary accruals merupakan 

komponen akrual yang terjadi seiring dengan perubahan dari aktivitas perusahaan 
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dan discretionary accruals merupakan komponen akrual yang berasal dari 

earnings management yang dilakukan manajer. 

Rachim (2004) menyatakan bahwa komponen arus kas berpengaruh terhadap 

return saham. Sampel penelitian pada perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komponen arus kas mempunyai 

signifikansi sebesar 5% (uji-t 1 arah) terhadap harga saham. Variabel arus kas 

operasi diperoleh nilai sebesar 0,469, nilai t sebesar 2,023, variabel arus kas 

investasi diperoleh nilai sebesar 0,602, nilai t sebesar 2,652, variabel arus kas 

pendanaan diperoleh nilai sebesar 0,435, nilai t sebesar 2,403, dapat disimpulkan 

bahwa komponen arus kas berpengaruh terhadap return saham. 

Widodo (2007) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukan bahwa ROE, EPS 

dan PBV secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

return saham syariah. Sedangkan secara parsial pengaruhnya berbeda-beda, ROE 

dan EPS masing-masing mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap 

return saham. 
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2.9. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah diungkapkan diatas, 

maka penelitian ini akan menguji pengaruh discretionary accrual, non 

discretionary accrual, operating cash flow terhadap return saham. Kerangka 

pemikiran penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.10. Pengembangan Hipotesis 

Teori keagenan (agency theory) menyatakan bahwa praktik earning management 

dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan antara agen (manajemen) dengan 

prinsipal (pemilik) yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai atau 

mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya.Teori sinyal 

(signalling theory) membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan 

atau kegagalan manajemen disampaikan kepada pemilik. Penyampaian laporan 

keuangan dapat dianggap sinyal apakah agen telah berbuat sesuai dengan kontrak 

Discretionary Accrual 

(X1) 

 

Return Saham 

(Y) 

Non Discretionary 

Accrual 

(X2) 

 

Operating Cash Flow 

(X3) 
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(Andromeda, 2008). Dalam hubungan keagenan, manajer memiliki asimetri 

informasi terhadap pihak eksternal perusahaan seperti kreditor dan investor.  

Salah satu teknik manajemen laba yang digunakan oleh pihak manajemen adalah 

melalui akrual diskresioner. Tindakan perusahaan untuk memanajemen laba yang 

diukur melalui diskresionari akrual akan memberikan daya tarik tersendiri bagi 

investor pada suatu perusahaan karena kinerja keuangan perusahaan yang baik. 

Hal ini berdampak baik pada return saham perusahaan karena banyaknya minat 

investor yang menanamkan investasi pada perusahaan tersebut (Andromeda, 

2008). Healy dan Wahlen (1998) dalam Saiful (2004) membagi motivasi yang 

mendasari manajemen laba ke dalam tiga kelompok yang salah satunya motivasi 

dari pasar modal yang ditunjukkan oleh return saham. Berdasarkan hal tersebut 

maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah : 

H1 = Discretionary accrual berpengaruh terhadap return saham  

Subramanyam (1996) membagi  laba  menjadi  tiga  komponen,  yaitu  aliran  kas 

operasi, akrual diskresioner, dan akrual non diskresioner dan menunjukkan bahwa 

ketiga komponen tersebut direspon oleh pasar saham.  Manajemen laba dilakukan 

oleh manajer perusahaan dengan tujuan agar mereka dikontrak kembali untuk 

menjabat sebagai manajer di perusahaan tersebut di periode berikutnya. 

Manajemen laba yang dilakukan manajer terdiri dari diskresioner akrual dan non 

diskresioner akrual. Non discretionary accruals merupakan komponen akrual 

yang terjadi seiring dengan perubahan dari aktivitas perusahaan dan discretionary 
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accruals merupakan komponen akrual yang berasal dari earnings management 

yang dilakukan manajer (Halim, Meiden dan Tobing, 2005). Gul, Leung dan 

Srinindhi (2000) memperoleh hasil bahwa variabel Non Diskresioner Akrual atau 

NDE berpengaruh positif terhadap return saham. Berdasarkan hal tersebut maka 

hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah : 

H2 = Non Discretionary Accrual berpengaruh terhadap return saham 

Arus kas operasi merupakan arus kas  yang berasal dari aktivitas penghasil utama 

pendapatan perusahaan atau  transaksi yang masuk atau keluar dari dalam 

penentuan laba bersih. Meliputi arus  kas  yang dihasilkan dan dikeluarkan dari 

transaksi yang masuk determinasi atau penentuan laba bersih (net income). 

Sehingga makin tinggi arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan perusahaan 

mampu beroperasi secara profitable, karena dari aktivitas operasi perusahaan 

dapat menghasilkan kas dengan baik (Yocelyn dan Christiawan, 2012). Arus kas 

operasi perusahaan yang baik dapat memberikan sinyal positif kepada investor, 

maka investor akan membeli saham perusahaan sehingga return saham 

perusahaan meningkat. Triyono dan Jogianto (2000)  menyimpulkan bahwa  

pemisahan  total  arus  kas  ke  dalam  tiga komponen  arus  kas, khusunya arus 

kas operasi, mempunyai hubungan yang signifikan  terhadap harga dan return 

saham. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H3 = Operating cash flow berpengaruh terhadap return saham 



 
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder  yang dapat dari  

laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdapat di www.idx.co.id dengan 

periode pengamatan tahun 2010-2014. 

3.2. Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-

kriteria yang ditentukan berdasarkan kebijakan dari peneliti. Penelitian ini 

menggunakan kriteria pengambilan sampel seperti berikut ini (Ardiaty, 2003). 

1. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan selama 

periode pengamatan yaitu tahun 2010-2014. 

2. Laporan keuangan dipublikasikan secara lengkap dengan akhir 

periode pelaporan 31 Desember 

3. Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah. Pelaporan 

dengan menggunakan mata uang rupiah sesuai dengan mandatory 

Bursa Efek Indonesia. 

4. Perusahaan tidak mengalami kerugian pada periode pengamatan. Hal 

ini dikarenakan agar tidak terjadi kesalahan dalam memprediksi 

manajemen laba. Manajemen dapat menunda laba pada tahun 

http://www.idx.co.id/
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tersebut dengan menggunakan pillihan metode akuntansi (Defond 

and Park, 1997). 

5. Perusahaan tidak melakukan IPO selama periode pengamatan. Hal 

ini dikarenakan investor dapat menduga bahwa perusahaan yang 

melakukan IPO cenderung laporan keuangan perusahaan telah di 

mark up untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (Retnowati, 

2013). 

3.3. Variabel Penelitian 

3.3.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi 

oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

return saham. Return saham yang digunakan adalah return selama 12 bulan 

yang berakhir 3 bulan setelah akhir tahun fiskal pada tahun t. Tahun t yang 

digunakan dalam pengamatan adalah t+1 dan t-1 hal ini dikarenakan agar 

dapat melihat reaksi pasar setelah laporan keuangan diumumkan. Untuk 

menghitung return saham menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

Rit  = Return perusahaan i pada periode ke t 

Pt   = Harga saham penutupan pada periode ke t+1 

Pt-1 = Harga saham penutupan pada periode ke t-1 

 

 

 

Rit = Pt+1 – Pt-1 

       Pt-1 
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3.3.1. Variabel Independen 

3.3.2.1. Discretionary accrual dan non discretionary accrual 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah discretionary accrual dan  

non discretionary accrual. Dalam peneilitian Ardiati (2003) discretionary 

accrual dan non discretionary accrual diukur dengan menggunakan cross-

sectional modified Jones (1991) model yang digunakan oleh Dechow et al. 

(1995). Subramanyam (1996) menemukan bahwa estimasi parameter dalam 

cross-sectional Jones model lebih presisi dibandingkan model time series. 

Bartov et al. (2000) mengevaluasi kemampuan tujuh model estimasi akrual 

dalam mendeteksi manajemen laba dengan menguji asosiasi antara akrual 

diskresioner dan audit qualification. Bartov et al. (2000) menyimpulkan 

bahwa cross-sectional Jones model dan cross-sectional modified Jones 

model merupakan model yang lebih baik untuk mendeteksi manajemen laba 

dibandingkan model time series. Berdasarkan hal tersebut, maka akrual 

diskresioner diestimasi dengan menggunakan cross-sectional modified 

Jones model seperti dalam Dechow et al. (1995): 

Tahapan-tahapan untuk menentukan Discretionary Accrual sebagai berikut : 

Menghitung total akrual : 

TAt = NIt - OCFt……………………………………………………. …………………………..(1) 

Selanjutnya untuk menghitung Non Discretionary Accrual sebagai berikut : 

TAt/At-1 = α1(1/At-1) + α2[(ΔREVt – ΔRECt)/ At-1] + α3 (PPEt/At-1)… (2) 
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Untuk menentukan nilai discretionary accrual sebagai berikut : 

  DAt = TAt /At-1 − NDAt……………………………………………………………………….(3) 

 

Keterangan : 

TA  : Total akrual 

 REVt  : Pendapatan pada tahun t dikurangi tahun t-1 

RECj,t  : Piutang bersih di tahun t dikurangi piutang bersih pada    

   tahun t–1, dan  area-area variabel lainnya di persamaan  

   sebelumnya 

 PPEt  :Gross property, plant and equipment/ Aktiva tetap  

                            perusahaan pada akhir tahun t 

 At-1  : Total assets pada akhir tahun t-1 

 1, 2, 3  : Koefisien regresi yang diperoleh dari persamaan 2 

 

 

3.3.2.2. Operating Cash Flow 

Pada penelitian ini variabel independen selanjutnya adalah operating cash flow. 

Operating cash flow dipilih dikarenakan arus kas mempunyai pengaruh terhadap 

return saham. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan. 

Diana dan Kusuma (2004) membuktikan bahwa arus kas operasi sangat penting 

menjelaskan return saham. Hidayat (2006) menguji pengaruh arus kas, komponen 

arus kas, dan laba akuntansi terhadap return saham dengan hasil penelitian hanya 

arus kas yang operasi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap return 

saham. Dalam penelitian ini perhitungan Operating cash flow dengan 

menggunakan aliran kas dari operasi dibagi dengan total aset (Ardiaty, 2003). 
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3.4.Variabel Kontrol 

3.4.1. Return on Equity  

Dalam penelitian ini, peneliti menambahkan variabel kontrol dikarenakan 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian sedikit dan untuk 

meningkatkan R
2
 dalam pengujian statistik sehingga variabel dependen 

dapat dijelaskan melalui variasi variabel independen sehingga model 

menjadi layak. Variabel kontrol yang digunakan adalah Return on Equity.  

Return on Equity  adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan 

menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor.  ROE 

sangat bergantung pada besar kecilnya perusahaan, misalnya untuk 

perusahaan kecil tentu memiliki modal yang relative kecil, sehingga ROE 

yang dihasilkanpun kecil , begitu pula sebaliknya untuk perusahaan besar.  

Menurut Chrisna (2011: 34) kenaikan Return on Equity biasanya diikuti 

oleh kenaikan harga saham perusahaan tersebut. Semakin tinggi ROE berarti 

semakin baik kinerja perusahaan dalam mengelola modalnya untuk 

menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Menurut Tendeilin (2008) 

rumus untuk menghitung Return on Equity sebagai berikut : 

                 
                                   

                    
 

 

 



25 
 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

3.5.1. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua 

atau lebih variabel independen (X1, X2,….Xn) dengan variabel dependen 

(Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel 

independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai 

dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami 

kenaikan atau penurunan.  

Model penelitian ini menggunakan model Subramanyam (1996) yang 

membagi laba menjadi tiga komponen, yaitu aliran kas dari operasi, akrual 

nondiskresioner  dan akrual diskresioner. 

 

 

Keterangan : 

RETt  : Return saham yang diukur dengan akumulasi return selama 12 bulan  

   yang berakhir 3 bulan setelah akhir tahun fiskal pada tahun t. 

OCF  : Aliran kas dari operasi yang dibagi dengan aset total awal tahun 

NDAC  : akrual nondiskresioner  

DAC       : akrual diskresioner 

ROE       : Return On Equity 

 

Pengujian dilakukan dengan regresi berganda, syarat untuk bisa menggunakan 

persamaan regresi ini terlebih dahulu dilakukan beberapa pengujian terkait dengan 

data yang dapat diuraikan seperti berikut ini. 

 

RETt  = 0 + 1OCF + 2NDACt + 3DACt+  4 ROE + e 
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3.5.2. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2007) uji normalitas data dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah sampel yang diambil telah memenuhi kriteria sebaran atau 

distribusi normal. Salah satu cara agar data dapat berdistribusi normal adalah 

dengan menggunakan lewat pengamatan nilai residual. Cara lain dengan melihat 

distribusi dan variabel-variabel yang akan diteliti. Walaupun normalitas suatu 

variabel tidak selalu diperlukan dalam analisis akan tetapi hasil uji statistik akan 

lebih baik jika semua variabel berdistribusi normal. Untuk mendeteksi normalitas 

data dapat juga menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Dengan uji ini dapat 

diketahui apakah distribusi nilai nilai sampel yang teramati terdistribusi normal. 

Kriteria pengujian dengan dua arah (two-tailed test) yaitu dengan membandingkan 

probabilitas dengan tingkat signifikansi 0,05 jika p > 0,05 maka data terdistribusi 

normal. 

3.5.3. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghazali,2011). 

3.5.4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara keseluruhan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (Ghazali, 2011).  



27 
 

 

Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan 

melalui pengujian terhadap nilai Uji Durbin Watson (Santoso, 2000: 219 dalam 

Andromeda, 2008). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi: 

1. Autokorelasi bila dalam DW terletak antara batas atas atau upper bound 

(du) dan (4- du), maka koefisien sama dengan nol, berarti tidak 

autokorelasi. 

2. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl), 

maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada 

autokorelasi positf. 

3. Bila nilai DW lebih besar dari pada (4-dl), maka koefisien  autokorelasi 

lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasinegatif. 

4. Bila nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah 

(dl) atau DW terletak antara (4-dl), maka hasilnya tidak dapat 

disimpulkan. 

3.5.5. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterekodastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

(Ghazali, 2011). Uji heteroskedastisitas dilihat dari pola sebaran pada grafik 

scatterplot. Jika pola sebaran tidak membentuk pola maka dapat disimpulkan 

bawa tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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3.5.6. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi. Pengujian ini 

bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi masing-masing variabel 

independen bersama semua variabel independen yang lain. Uji t digunakan untuk 

menguji signifikansi konstanta setiap variabel independen. Apabila tingkat 

signifikansi yang diperoleh (p-value) lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis dapat 

ditolak atau dengan α = 5% variabel independen tersebut berhubungan secara 

statistis terhadap variabel dependennya. Selain itu juga diuji pengaruh variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan melihat nilai 

signifikansi F. Jika nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis 

alternatif tidak dapat ditolak atau dengan α = 5% variabel independen secara 

statistis mempengaruhi variabel dependen. 

 



 
 

 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh discretionary accrual, non 

discretionary accrual, dan operating cash flow berpengaruh pada return saham 

dengan return on equity sebagai variabel kontrol. Berdasarkan hasil pengujian, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

Pertama, tidak terdapat pengaruh discretionary accrual dan non discretionary 

accrual terhadap return saham. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi atau 

rendahnya discretionary accrual tidak berpengaruh signifikan pada return saham. 

Hal ini menyatakan bahwa investor tidak bereaksi terhadap manajemen laba.  

Kedua, tidak terdapat pengaruh operating cash flow terhadap return saham. Hal 

ini mengindikasikan bahwa perubahan arus kas operasi tidak mempengaruhi 

return saham. Investor cenderung tidak melihat dari aliran arus kas dalam 

pengambilan keputusan. Aliran arus kas operasi dan laba akuntansi kadang kala 

memberikan informasi yang berbeda, yaitu kenaikan laba tidak dapat diikuti oleh 

kenaikan arus kas.   

Ketiga, terdapat pengaruh return on equity terhadap return saham. Hal ini berarti 

semakin tinggi ROE suatu perusahaan maka return saham akan tinggi. Perusahaan 

yang mampu mengelola modal sendiri sehingga menghasilkan laba akan 
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memberikan dampak positif terhadap pengambilan keputusan oleh investor 

sehingga akan mempengaruhi return saham. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya : 

1. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur tanpa 

membagi perusahaan sesuai sektor perusahaan. 

2. Penelitian ini hanya menguji tiga variabel bebas. Hasil uji adjusted R
2
 

terlihat bahwa hanya 5,4% variabel return saham dapat dijelaskan oleh 

variabel discretionary accrual, non discretionary accrual dan operating 

cash flow. Sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.   

5.3. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran yang 

dapat dipertimbangkan bagi penelitian selanjutnya, antara lain : 

1. Peneliti selanjutnya dapat memisahkan perusahaan sesuai dengan sektor 

industri untuk memudahkan pengamatan dan pengujian. Sehingga hasil 

penelitian tersebut dapat dilihat untuk setiap sektor perusahaan manufaktur 

dan sebaiknya peneliti selanjutnya dapat menggunakan sampel jenis 

perusahaan lainnya seperti perusahaan jasa. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel discretionary accrual, non 

discretionary accrual,  operating cash flow, dan return on equity yang 

berpengaruh pada return saham. Sebaiknya peneliti selanjutnya, 
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memperhatikan variabel lainnya yan berpengaruh pada return saham 

seperti variabel ROA, Size, Jenis industri dan sebagainya. 
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