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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Konsumsi rumah tangga adalah sumber utama penopang pertumbuhan 

ekonomi Indonesia pada tahun 2014, sehingga meski Indonesia sedang mengalami 

perlambatan ekonomi, sub sektor barang konsumsi masih tetap kuat. Bahkan 

ketika IMF dan World Bank pada tahun 2014 melakukan revisi ke bawah outlook 

pertumbuhan ekonomi global dari 3,8% (pada Juli 2013) menjadi 3,6% yang 

berdampak pada perkembangan ekonomi domestik melalui transmisi perdagangan 

dan arus lalu lintas modal. 

Kuatnya kinerja konsumsi rumah tangga didasari oleh faktor bonus 

demografi dan peningkatan kelompok masyarakat tingkat pendapatan menengah 

(middle income class), sehingga sektor barang konsumsi terus mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat dan meningkatkan minat 

investor terhadap saham sektor manufaktur khususnya sektor barang konsumsi di 

Indonesia, investor mengapresiasi positif saham-saham sektor barang konsumsi. 

Pertumbuhan sektor ini juga diuntungkan dengan hasil survei yang dilakukan pada 

tahun 2013 bahwa indeks kepercayaan konsumen (IKK) Indonesia pada kuartal 

IV 2013 tergolong yang tertinggi di dunia, sehingga indeks sektor barang 

konsumsi terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat 

menopang pertumbuhan sektor manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan 
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industri yang dalam kegiatannya mengandalkan modal dari investor, oleh karena 

itu perusahaan manufaktur harus dapat menjaga kesehatan keuangan atau 

likuiditasnya. Mengingat besarnya pengaruh yang timbul, maka sangat penting 

bagi para investor untuk melakukan analisis dalam membuat keputusan investasi. 

Investor secara rasional mengharapkan keuntungan dari suatu kegiatan 

investasi, sehingga memilih atau membuat keputusan investasi yang tepat, yaitu 

yang berpotensi menguntungkan, menjadi pertimbangan utama investor. Maka 

investor membutuhkan alat bantu yang dapat dipercaya untuk membuat keputusan 

investasi. Perusahaan go public menyediakan alat bantu dari pelaporan keuangan 

perusahaan. 

Pelaporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen 

atas sumber daya perusahaan yang telah dipercayakan kepada manajemen oleh 

para pemangku kepentingan. Tujuan pelaporan keuangan yaitu menyediakan 

informasi keuangan mengenai entitas pelaporan yang bermanfaat bagi investor 

saat ini, investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor usaha lainnya dalam 

pembuatan keputusan para penyedia modal (Kieso et al., 2015:7). Sedangkan 

laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 

Laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan 

posisi keuangan, dan catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang 

merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Selain itu juga termasuk skedul 

dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut (PSAK, 2014). 

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berhubungan 

dengan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas.  
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Tujuan pelaporan keuangan untuk menyediakan informasi dengan 

manfaat sebanyak mungkin dalam laporan keuangan bagi sejumlah besar 

pengguna untuk melakukan pengambilan keputusan ekonomi dengan biaya 

sesedikit mungkin, menimbulkan biaya oportunitas (Kieso et al., 2015:8). 

Pengguna laporan keuangan meliputi investor saat ini, investor potensial, 

karyawan, pemberi pinjaman, pemasok maupun kreditor usaha lainnya, 

pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Para 

pengguna laporan keuangan menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi 

beberapa kebutuhan informasi yang berbeda (PSAK, 2014). 

Sasaran pelaporan keuangan mengidentifikasikan para investor sebagai 

pengguna utama dalam tujuan umum laporan keuangan. Hal ini memberikan 

fokus penting pada tujuan umum pelaporan keuangan, karena para investor dinilai 

sebagai pihak yang paling membutuhkan informasi keuangan dengan kritis dan 

segera. Para investor membutuhkan informasi untuk menilai aliran kas masuk dan 

memahami kemampuan manajemen dalam mempertahankan dan meningkatkan 

aset perusahaan yang kemudian digunakan untuk menambah arus kas masuk di 

masa mendatang untuk menilai pengembalian yang didapat, sehingga membantu 

investor dalam menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual 

investasi tersebut. 

Laporan keuangan merupakan sumber informasi keuangan untuk 

menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen (stewardship) atau 

pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang telah dipercayakan 

kepadanya, sehingga laporan keuangan digunakan oleh para pengguna laporan 
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keuangan sebagai dasar untuk membuat keputusan. Pengguna laporan keuangan 

menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan ekonomi. Namun, 

laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan 

pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dampakmya terdapat 

kepercayaan pada sebagian investor bahwa informasi laporan keuangan 

perusahaan go public hanyalah formalitas, karena seringkali informasi yang ada 

pada laporan keuangan tidak tercermin pada harga saham (Sulistiawan et al., 

2011). 

Hasil penelitian yang dilakukan Sulistiawan dan Feliana (2001) 

menunjukkan bahwa investor individu hanya menggunakan pertimbangan jangka 

pendek dengan informasi utama likuiditas pasar dan rumor. Sebaliknya, sebagian 

investor lainnya memilih untuk tetap menggunakan laporan keuangan sebagai alat 

bantu pengambilan keputusan, yaitu investor institusi dan analisis keuangan di 

Indonesia yang menggunakan pertimbangan jangka panjang dalam pengambilan 

keputusan dan penilaian saham, sehingga informasi keuangan dibutuhkan guna 

membuat penilaian yang reliabel pada masa mendatang. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil penelitian kualitatif oleh Puspitaningtyas (2012) yang berkesimpulan 

bahwa informasi akuntansi yang terkandung dalam laporan keuangan memiliki 

relevansi nilai dan bermanfaat bagi investor dalam hal pengambilan keputusan 

investasi, sehingga disimpulkan terdapat relevansi nilai informasi akuntansi serta 

kebermanfaatan informasi akuntansi bagi pelaku pasar (investor). 

Informasi mengenai laba merupakan salah satu komponen yang sangat 

penting dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan dengan adanya keyakinan 
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investor bahwa perusahaan yang menghasilkan laba dengan cukup baik 

menunjukkan prospek yang baik sehingga diharapkan nantinya akan memberikan 

pengembalian yang optimal kepada investor (Brigham, 2001). Riset yang 

dilakukan oleh Francis dan Schipper pada tahun 1999 dengan menggunakan data 

penelitian tahun 1952-1994 menunjukkan hasil bahwa perubahan laba bersih dan 

nilai laba memiliki hubungan positif terhadap pengembalian saham. Laba 

merupakan informasi yang sangat diminati oleh investor dan memiliki dampak 

terhadap pembuatan keputusan investasi, maka tidak heran apabila manajemen 

perusahaan go public berupaya untuk dapat menghasilkan dan menyajikan laba 

yang dapat menarik minat investor. 

Laporan laba rugi dan neraca disusun menggunakan prinsip berbasis 

akrual (accrual basis), yaitu mengukur laba bersih dilakukan dengan ukuran 

akuntansi dan estimasi, karena pencatatan disusun atas estimasi terjadinya 

transaksi, bukan pada saat menerima atau mengeluarkan kas. Laba dimaknai 

sangat penting oleh para investor, hal ini menjadi peluang yang memotivasi 

manajemen untuk melakukan berbagai upaya baik legal maupun ilegal untuk 

dapat menghasilkan penilaian yang baik karena tampak dapat memuaskan 

kebutuhan manajerial. 

Manajemen berupaya menarik minat investasi para investor dan penyedia 

modal lainnya dengan berbagai cara. Beberapa di antaranya yaitu dengan 

melakukan manajemen laba (earning management) ataupun sekedar 

menggunakan laba pro forma untuk menarik minat investor. Misalnya, 

manajemen menggunakan laba pro forma untuk menarik minat investor. Laba pro 
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forma tidak berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, perusahaan 

menggunakannya untuk menggambarkan laba yang menguntungkan dan 

memberikan informasi kepada investor. Beban yang tidak menguntungkan akan 

dikeluarkan sementara pos laba sementara dipertahankan sehingga laba pro forma 

dikenal juga dengan laba sebelum pos-pos yang tidak menguntungkan (earnings 

before unpleasant items (Subramanyam, 2014:617). 

Manajemen laba, perataan laba, dan interprestasi standar akuntansi yang 

agresif lainnya juga dapat menampilkan stabilitas dan prediksi yang lebih baik 

dari yang sebenarnya terjadi. Manajemen perusahaan seringkali berpendapat 

bahwa aktivitas tersebut dilakukan untuk menghilangkan distorsi atau keanehan 

hasil operasi. Namun aktivitas tersebut dapat menutupi ketidakteraturan wajar 

yang berasal dari siklus dan merupakan bagian dari lingkungan dan pengalaman 

perusahaan. 

Keinginan perusahaan untuk mendefinisi ulang laba dan menerapkan 

interprestasi standar akuntansi yang agresif berawal dari mekanisme penilaian 

harga saham. Semakin tinggi laba semakin tinggi harga sahamnya, sehingga 

perusahaan menggambarkan usahanya seuntung mungkin. Maka penting bagi 

analis laporan keuangan untuk memahami analisis daya tahan laba (earning 

persistence), faktor-faktor penentunya, dan relevansinya terhadap peramalan laba, 

analisis kekuatan laba (earning power) dan fungsinya dalam aktivitas peramalan 

dan penilaian sehingga analis laporan keuangan dapat menilai kinerja perusahaan 

secara efektif dan mampu merekomendasikan atau mengambil keputusan yang 

tepat dalam berinvestasi. 
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Secara rasional investor tentu menginginkan nilai investasinya 

meningkat, sehingga investor perlu menilai ekuitas yang ada pada perusahaan 

menggunakan laporan keuangan perusahaan. Analisis penilaian ekuitas 

menekankan laba dan pengukuran akuntansi lain untuk menghitung nilai 

perusahaan. Maka investor dapat menilai kualitas kerja manajemen dan mengukur 

keberhasilan kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan untuk 

meningkatkan kekayaan dan menjaga keberlangsungan usahanya. 

Penilaian investor terhadap prospek perusahaan di masa mendatang dapat 

diperoleh apabila investor memiliki informasi yang andal mengenai perusahaan. 

Informasi akuntansi berperan penting dalam pembentuk persepsi investor terhadap 

kualitas manajemen perusahaan dan juga juga dapat digunakan untuk mendeteksi 

nilai saham, karena nilai investasi dipengaruhi oleh persepsi investor mengenai 

kinerja perusahaan di masa akan datang. Nilai saham perusahaan dapat meningkat 

jika investor memprediksi kinerja yang akan dicapai perusahaan meningkat dan 

begitupula sebaliknya. 

Earning persistence menjadi pusat perhatian bagi para pengguna laporan 

keuangan, khususnya bagi mereka yang mengharap persistensi laba yang tinggi 

(Fanani, 2010). Earning persistence mencerminkan kualitas laba perusahaan dan 

menunjukkan bahwa perusahaan dapat mempertahankan laba dari waktu ke waktu 

dan bukan hanya karena suatu peristiwa tertentu. Earning persistence secara luas 

mencakup stabilitas, prediksi, keragaman, dan tren laba. Peramalan laba 

memperhitungkan earning power, teknik estimasi, dan mekanisme pengawasan. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENGARUH EARNING PERSISTENCE DAN EARNING POWER 
TERHADAP PENILAIAN EKUITAS PADA PERUSAHAAN BARANG 
KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2010-2014

NURANI FATMA



8 
 

Analisis keuangan perlu mengenali komponen laba yang stabil dan dapat 

diprediksi-atau komponen yang mampu bertahan (persistent) dalam upaya 

menghasilkan ramalan earning power yang andal untuk penilaian ekuitas. 

Komponen yang mampu bertahan dipisahkan dari komponen acak atau yang tidak 

berulang. Analis juga perlu memahami pengaruh aktivitas manajemen laba dan 

perataan laba terhadap upaya mengetahui ada atau tidaknya ketidakteraturan wajar 

yang berasal dari siklus dan merupakan bagian dari lingkungan dan pengalaman 

perusahaan untuk menilai risiko perusahaan.  

Investor tentu berharap nilai investasinya tidak menurun dan terus 

meningkat, sehingga investor perlu memperhatikan tingkat laba perusahaan yang 

diharapkan akan terjadi pada masa depan yang disebut dengan earning power. 

Earning power diakui sebagai salah satu faktor utama dalam penilaian 

perusahaan. Model penilaian berbasis akuntansi mencakup kapitalisasi earning 

power, dimana kapitalisasi ini melibatkan penggunaan suatu faktor atau 

penggandaan yang mencerminkan biaya modal dan taksiran risiko.  

Analisis keuangan yang baik mampu mengenali komponen laba yang 

stabil dan mampu bertahan (persistent). Komponen yang mampu bertahan 

dipisahkan dari komponen yang tidak berulang. Analisis ini akan membantu 

menghasilkan ramalan earning persistence untuk penilaian yang andal. Analis 

juga harus mewaspadai aktivitas manajemen yang menyebabkan tidak 

terdeteksinya ketidakteraturan wajar yang berasal dari siklus dan merupakan 

bagian dari lingkungan dan pengalaman perusahaan. Maka memahami pengaruh 

dari aktivitas tersebut adalah hal yang penting dalam menilai ekuitas perusahaan. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai 

pengaruh earning persistence dan earning power terhadap penilaian ekuitas pada 

perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Earning Persistence mempunyai pengaruh terhadap Penilaian 

Ekuitas pada Perusahaan Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2014? 

2. Apakah Earning Power mempunyai pengaruh terhadap Penilaian Ekuitas 

pada Perusahaan Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2010-2014? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

a. Pengaruh Earning Persistence terhadap Penilaian Ekuitas pada Perusahaan 

Barang Konsumsi di Indonesia. 

b. Pengaruh Earning Power terhadap Penilaian Ekuitas pada Perusahaan 

Barang Konsumsi di Indonesia. 

Selain itu juga untuk melanjutkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya mengenai hubungan antara earning persistence dan earning power 

dengan penilaian ekuitas. 
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1.4. Manfaat penelitian 

Dua manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan mengenai 

faktor earning persistence dan earning power dalam melakukan penilaian 

ekuitas pada industri manufaktur, menjadi acuan dan masukan untuk 

pembentukan teori akuntansi maupun teori ekonomi, serta dapat 

dikembangkan pada penelitian-penelitian yang lebih lanjut yang terkait 

dengan penelitian ini. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk melihat faktor earning 

persistence dan earning power dalam melakukan penilaian ekuitas pada 

industri manufaktur khususnya pada perusahaan barang konsumsi. 

Diharapkan pada akhirnya penelitian ini dapat dikaitkan dengan 

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh investor, calon investor, analis 

dan pemakai laporan keuangan lainnya berkaitan dengan penilaian ekuitas. 

 

1.5. Sistematika Skripsi 

Bab 1 Pendahuluan 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, yaitu 

mengenai apresiasi positif investor terhadap saham-saham perusahaan pada sektor 

barang konsumsi, fungsi laporan keuangan bagi investor, aktivitas manajemen 
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yang menyebabkan tidak terdeteksinya ketidakteraturan wajar yang berasal dari 

siklus dan merupakan bagian dari lingkungan dan pengalaman perusahaan, dan 

pentingnya analis laporan keuangan untuk mengetahui nilai ekuitas yang 

sebenarnya. Kemudian perumusan masalah yang dihadapi, penyampaian tujuan 

serta manfaat penulisan dan sistematika dalam penulisannya. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang melandasi penelitian. Teori tersebut 

meliputi teori agensi yang menjadi dasar penelitian, kemudian definisi penilaian 

ekuitas, earning persistence, dan earning power. Teori juga meliputi rasio-rasio 

keuangan yang menjadi topik penelitian. Bab ini juga menyebutkan penelitian-

penelitian terkait yang telah ada sebelumnya lalu menjelaskan dan merumuskan 

hipotesis penelitian, yaitu mengenai hubungan earning persistence dengan 

penilaian ekuitas dan earning power dengan penilaian ekuitas. 

Bab 3 Metode Penelitian 

Berisi metode penelitian yang digunakan lebih lanjut ditambah penjelasan-

penjelasan tentang pendekatan penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif. Penelitian ini meneliti dua variabel independen terhadap satu variabel 

dependen, yaitu earning persistence dan earning power sebagai variabel 

independen dan penilaian ekuitas sebagai variabel dependen. Definisi, pengukuran 

yang digunakan, dan cara penilaian masing-masing variabel dijelaskan dalam 

definisi operasional. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 

metode purposive sampling yaitu penentuan sampelnya dilakukan dengan 

pertimbangan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sehingga ditetapkan 28 
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perusahaan sebagai sampel dari 38 populasi yang ada. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi laporan laba 

rugi, catatan atas laporan keuangan, dan laporan keuangan lainnya, serta diskusi 

dan analisis manajemen perusahaan. Selain itu dalam bab ini dijelaskan teknik 

analisis yang mendasari langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini. 

Bab 4 Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi uraian mengenai hasil uji asumsi klasik dan uji regresi atas variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu dijelaskan pula pengaruh 

variabel independen yang terdiri atas earning persistence dan earning power 

terhadap variabel dependen yaitu penilaian ekuitas perusahaan barang konsumsi, 

baik secara simultan maupun secara parsial. 

Bab 5 Simpulan dan Saran 

Bab ini berisi simpulan yang dibuat peneliti atas analisis pengaruh earning 

persistence dan earning power terhadap penilaian ekuitas pada perusahaan barang 

konsumsi. Bab ini juga berisi saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan. 
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