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BAB I 

PEBDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada dasarnya gambaran kondisi keuangan sebuah perusahaan dapat 

dilihat dengan jelas pada laporan keuangannya. Laporan keuangan memberikan 

sumber informasi yang sangat penting untuk pihak investor, kreditur, pengamat 

ekonomi, dan pemerintah sebagai landasan dalam pengambilan keputusan sesuai 

dengan kepentingan masing-masing pihak. Dimana didalam laporan keuangan 

terdapat kinerja perusahaan yang dijalankan oleh manajemen dalam mengelola 

sumberdaya yang terdapat dalam perusahaan  pada periode tertentu.   

Laba dan arus kas merupakan informasi yang sering digunakan dalam 

pengambilan keputusan, karena keberhasilan suatu perusahaan diukur melalui 

tinggi atau rendahnya suatu laba, serta dengan melihat penerimaan dan 

pembayaran kas perusahaan selama periode tertentu. Laba dalam laporan 

keuangan dapat  diukur dengan menilai kualitas akrual. 

Kualitas akrual yang tinggi meningkatkan presisi informasi yang 

diakibatkan oleh berkurangnya ketidakpastian informasi, asimetri informasi dan 

volatilitas idiosyncratic (Johnston 2009:30). Karena dalam penyusunan laba pada 

akuntansi berbasis akrual tidak terlepas dari estimasi, asumsi, dan pilihan 

kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh pertimbangan manajemen entitas. Serta 

fleksibelitas yang dimiliki manajemen juga dapat secara sengaja dimanfaatkan 

oleh manajemen untuk melakukan manipulasi terhadap laba. Kualitas akrual 
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mengukur tingkat penggunaan akrual pada laba perusahaan dimana semakin 

tinggi kualitas akrual maka laba akan semakin baik. Selain menilai laba dengan 

melihat kualitas akrualnya, informasi yang dapat digunakan untuk mempengaruhi 

suatu keputusan adalah risiko pasar atau yang disebut risiko sistematis terutama 

keputusan dalam berinvestasi.  

Risiko pasar merupakan risiko yang terjadi pada perusahaan akibat adanya 

faktor makro seperti inflasi, perubahan kebijakan, resesi dan sebagainya dimana 

risiko ini tidak dapat dihilangkan. Risiko pasar dikenal dengan istilah beta (β). 

Berdasarkan penelitian Chung (2007:15) menemukan bahwa perlindungan 

investor berhubungan negatif dengan risiko sistematis, investasi dilingkungan 

dengan tingkat perlindungan investor yang baik cenderung memiliki lebih rendah 

risiko sistematis.   

Menurut Zettira (2016) risiko dalam investasi saham melingkupi setiap 

keputusan dalam pengestimasian pada saham-saham biasa, baik bagi investor 

yang berniat membeli saham dengan harapan harga sahamnya akan meningkat 

dan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan beli (capital gain). 

Pengambilan investasi saham dalam bentuk capital gain memang lebih berisiko 

dibandingkan dalam bentuk pembagian dividen. Hal ini dikarenakan fluktuasi 

harga saham yang terjadi di bursa efek. Harga suatu saham yang terlalu 

berfluktuasi akan mengakibatkan tingkat risiko pasar (beta) saham semakin tinggi. 

Bagi investor di pasar modal informasi yang berkualitas sangat dibutuhkan 

agar dapat membedakan antara investasi yang baik dan yang buruk sehingga 

terjadi alokasi sumber daya yang efisien. Dimana harga suatu saham dipasar 
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modal ditentukan berdasarkan demand dan supplay yang bergantung pada 

informasi firm specific dan informasi market specific. Menurut Wurgler (2000) 

dalam Suganda (2015) pasar modal dengan alokasi modal yang baik adalah yang 

memberikan harga (impound) lebih untuk informasi firm specific pada harga 

saham individual yang berarti memiliki sinkronitas harga saham yang lebih kecil. 

Lebih rendah harga saham sinkronisitas menunjukkan saham lebih informatif dan 

lebih tinggi harga saham sinkronisitas menunjukkan kurang informatif (Lyimo 

2014). 

Morck et al. (2000) menyatakan bahwa returns saham lebih sinkron 

dinegara ekonomi berkembang dibandingkan dengan negara maju dan temuan ini 

berhubungan dengan perkembangan di negara-negara tersebut. Pasar modal di 

negara berkembang dianggap kurang berfungsi sebagai prosesor informasi dan 

kurang efisien dibandingkan dengan negara maju. Menurut hasil penelitian 

Durnev, et al (2004) dalam Suganda (2015) menyatakan bahwa di negara 

perekonomian transisi terdapat sinkronitas yang tinggi diantara harga saham. 

Kondisi negara dengan perekonomian transisi banyak dijumpai di negara 

berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai 

sinkronitas harga saham untuk melindungi para investor di pasar modal.  

Seiring dengan terus berkembangnya pasar modal di Indonesia dan dengan 

masuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), menyebabkan adanya permintaan 

akan transparansi kondisi keuangan perusahaan. Dimana berdasarkan Laporan 

Financial Market Outlook 2016 akhir-akhir ini terdapat kejadian yang dikenal 

dengan “currency war” yang membuat rupiah terdepresiasi sehingga dana dari 

investor secara ramai-ramai ditarik kembali dan menyebabkan foreign-nett-sell 

lebih tinggi ketimbang foreign-nett-buy.  
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Maka dituntut kesiapan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia 

sebagai regulator di Indonesia. Sebagaimana dikutip dari laman Okezone.com 

(Juni 2016) Pemerintah saat ini tengah gencar meningkatkan nilai investasi di 

Indonesia. Berbagai upayapun telah dilakukan seperti menerbitkan paket 

kebijakan yang berisi mengenai deregulasi hingga stimulus yang diberikan oleh 

pemerintah melalui rendahnya inflasi sepanjang tahun 2016. 

Menurut Lyimo (2014) pemahaman mengenai pengaruh harga saham 

keinformatifan adalah isu utama pembuatan regulator dan kebijkan di India 

sehingga dapat meningkatkan alokasi sumberdaya dipasar modal dan menarik 

lebih banyak investor asing. Dengan kata lain keinformatifan harga saham yang 

diukur dengan sinkronitas harga saham sangat dibutuhkan untuk menarik investor 

di pasar modal.   

Berdasarkan penelitian Hasan at al. (2013) terhadap kondisi negara China, 

yang menjadi contoh emerging market, menyebutkan bahwa dibutuhkan 

keterbukaan publik, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap investor untuk 

mengurangi tingkat sinkronitas harga saham. Leuz et al (2003) dalam Suganda 

(2015) dalam penelitiannya mengenai earning management dan perlindungan 

investor pada 31 negara menemukan bahwa indonesia merupakan negara dengan 

peringkat kedua dengan tingkat keterjadian earning management tertinggi 

diantara negara ASEAN dan yang terburuk dari segi legal enforcement diantara 

seluruh negara sampel.   

Maraknya praktek manajemen laba menunjukkan kurangnya transparansi 

untuk mengontrol mengalirnya informasi spesifik perusahaan ke publik sehingga 

sinkronitas harga saham di Indonesia tinggi. Seperti yang dilakukan beberapa 
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perusahaan misalnya PT Kimia Farma Tbk (KAEF), PT Indofarma Tbk (INAF) 

dan terbaru manajemen laba yang dilakukan PT Bumi Resouces Tbk (BUMI) 

pada tahun 2012 dimana terdapat ketidak seimbangan antara laba yang didapat 

dengan harga saham yang ada. Dengan menggunakan asimetris informasi yang 

ada dengan melihat harga saham yang tertinggi dan harga terendahnya (Hapsari 

2015:5). Hal ini menyebabkan kerugian bagi investor dan menghilangkan 

kepercayaan investor terhadap laporan keuangan yang disajikan perusahaan.  

Berdasarkan Agency Teori adanya asimetris informasi terjadi ketika 

manajer (agent) lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di 

masa yang akan datang dibandingkan investor (principal).  Kondisi inilah yang 

menyebabkan adanya kebijakan-kebijakan tertentu tanpa sepengetahuan investor. 

Maka dari itu dibutuhkan perlindungan terhadap investor dengan kinformatifan 

harga saham yang dapat dilihat dari singkronitas harga saham. 

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik melakukan penilitian 

mengenai pengaruh dari kualitas akrual dan risiko pasar terhadap sinkronitas 

harga saham.  Penelitian ini difokuskan pada perusahaan barang konsumsi yang 

terdaftar di Buras Efek Indonesia. 

Berdasrkan Laporan Financial Market Outlook (2016:35) dihitung dari 

pertumbuhan indeks bulanan selama 10 tahun semenjak 2005:11 hingga 2015:11 

sektor barang konsumsi menjadi satu-satunya sektor yang memiliki tingkat rata-

rata pertumbuhan imbal hasil tinggi namun tingkat volalitas atau risikonya rendah. 

Selain itu sektor barang konsumsi menjadi penyokong terkuat IHSG dengan 

penurunan akumulatif imbal hasil terkecil. Serta menurut Laporan Financial 
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Market Outlook 2016 industri yang disarankan untuk investasi dan memiliki 

saham yang menarik berdasarkan analisis fundamental adalah industri barang 

konsumsi. Dengan beberapa keunggulan pada sektor barang konsumsi ini peneliti 

tertarik mengukur sinkronitas harga sahamnya. 

Sebelumnya sudah terdapat beberapa penelitian mengenai singkronitas 

harga saham antara lain Jing (2007) Jonhston (2009), Suganda (2015), Lyimo 

(2014), Zettira (2016) yang menjadi acuan peneliti. Dimana Jing (2007), Johnston 

(2009), dan Suganda (2015) serta Lyimo (2014)  memperoleh hasil kualitas akrual 

berhubungan negatif terhadap sinkronitas harga saham di bursa efek Indonesia. 

Serta berdasarkan hasil penelitian Zettira (2016) menemukan bahwa risiko pasar 

berpengaruh positif yang signifikan terhadap sinkronitas harga saham.  

 Penelitian mengenai sikronitas harga saham ini masih sangat sedikit 

dilakukan di pasar modal indonesia. Seperti halnya Zettira (2016) penelitian ini 

menambahkan variabel risiko pasar terhadap sinkronitas harga saham. 

Penambahan variabel risiko pasar ini dikarenakan penggunaan variabel risiko 

pasar untuk mempengaruhi sinkronitas harga saham baru digunakan Zettira 

(2016) di Indonesia sehingga dapat memungkinkan memberikan hasil yang 

berbeda dan menjadi tambahan reverensi. Penelitian ini menggunakan model 

Performance Match dalam mengukur kualitas akrual. Sejauh ini menurut 

pengamatan peneliti belum ada yang menggunakan model ini dalam mengukur 

kualitas akrual dan melihat pengaruhnya terhadap sinkronitas harga saham. 

Maka dari itu peneliti menetapkan judul dari penelitian ini yaitu:  

“Pengaruh Kualitas Akrual dan Risiko Pasar terhadap Sinkronitas Harga 

Saham pada Perusahaan Barang  Konsumsi di Indonesia”.  
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1.2   Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat 

dirumuskann permasalahan sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat pengaruh dari kualitas akrual terhadap singkronitas harga 

saham pada perusahaan barang konsumsi di Indonesia? 

2. Apakah terdapat pengaruh dari risiko pasar terhadap sinkronitas harga 

saham pada perusahaan barang konsumsi di Indonesia? 

3. Apakah kualitas akrual dan risiko pasar secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh terhadap sinkronitas harga saham pada perusahaan barang 

konsumsi di Indonesia? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan dari pelaksanaan 

penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal berikut ini. 

1. Untuk menganalisis pengaruh dari kualitas akrual terhadap singkronitas 

harga saham pada perusahaan barang dan konsumsi di Indonesia.  

2. Untuk menganalisis pengaruh dari risiko pasar terhadap sinkronitas  harga 

saham pada perusahaan barang dan konsumsi di Indonesia.   

3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas akrual dan risiko pasar secara 

bersama-sama terhadap sinkronitas harga saham  pada perusahaan barang 

konsumsi di Indonesia. 
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1.4   Manfaat Penulisan 

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh 

adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Akademisi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan 

referensi bagi para akademisi dan dapat berkontribusi dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi. 

2. Bagi Investor dan Kreditor  

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai kondisi dan 

tingkat kualitas laporan keuangan dari sisi akrual dan risiko pasar dan 

keinformatifan saham dan diharapkan pengambil keputusan dapat 

mengalokasikan modal yang dimiliki secara efisien. 

3. Bagi Manajemen Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong manajemen perusahaan untuk 

dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. 

4. Bagi Pemerintah dan Regulator  

Diharapkan regulator dan pemerintah dapat mengontrol laporan keuangan 

agar lebih berkualitas sehingga terjadi alokasi modal yang lebih efisiensi 

terutama bagi pemerintah karena akrual di Indonesia kedepannya tidak 

hanya lagi diterapkan pada sektor swasta tetapi juga sektor publik.  

Selain itu pemerintah dan regulator diharapkan mampu mengendalikan 

keadaan makro sehingga tidak terlalu berdampak pada pasar yang 

meningkatkan risiko pasar.   
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1.5   Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang dilakukannya penelitian, 

perumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, 

manfaatpenelitian serta sistematika penulisan. Bab ini akan 

memberikan gambaran umum arah penelitian yang akan memandu 

pembaca dalam memahami permasalahan yang sesungguhnya 

dibahas dalam penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan memaparkan konsep dan teori yang melandasi seluruh 

permasalahan yang di bahas dalam penelitian berupa: teori keagenan, 

teori sinyal, sinkronitas harga saham, konsep akrual dan kualitas 

akrual, risiko pasar, hipotesis, pandangan islam tentang kualitas 

akrual, risiko pasar dan sinkronitas harga saham, kerangka pemikiran 

dan penelitian terdahulu. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan bagaimana pembentukan populasi dan 

sampel penelitian, jenis dan sumber data definisi variabel yang 

diteliti, metode pengumpulan data, model penelitian, serta prosedur 

pengolahan data. 
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan hasil dari 

penelitian pengaruh kualitas akrual dan risiko pasar terhadap 

sinkronitas harga saham pada Perusahaan Barang Konsumsi di 

Indonesia.  

BAB V  : KESIMPULAN 

  Bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil analisis yang telah 

dilakukan dan saran-saran yang mungkin dapat dipergunakan dalam      

pengembangan dan dihasilkan untuk penelitian selanjutnya. 

 


