
1 PENDAHULUAN 
  

 

    Latar Belakang  

 

Stiglitz (2003) menyatakan “Enron, perusahaan tersebut telah menjadi 

lambang segala kesesatan era 90-an: kerakusan perusahaan, skandal akuntansi, 

hasutan publik, skandal perbankan, deregulasi dan kebijakan pasar bebas - semua 

terangkum jadi satu. Kebangkrutan Enron turut menyeret salah satu Kantor 

Akuntan Publik yang paling disegani “Arthur Andersen” yang izinnya di cabut dan 

berakibat kepada lisensi global yang mereka miliki. Kasus Enron meledak saat trik 

akuntansi untuk menutupi utang dan mengelembungkan pendapatan ini tiba - tiba 

terbongkar, Enron banyak memakai trik akuntansi yang kian lama kian standar. 

Trik ini banyak dipakai oleh perusahaan di Amerika tahun 90-an bahwa trik 

akuntansi untuk memelintir informasi guna menggenjot harga saham ternyata bisa 

juga di pakai untuk memperkaya diri sendiri (eksekutif perusahaan) di atas 

kerugian pemegang saham lainnya. Dalam hal ini Enron adalah yang terbaik ”. 

 

Stiglitz (2003) kembali mengemukakan apabila “Arthur Levitt” ketua 

Securities and Exchange Commision ketika itu membentuk sebuah komisi pada 

tahun 2000 untuk menangani masalah valuasi perusahaan yang mampu 

menafsirkan secara wajar terhadap trik - trik akuntansi baru yang telah berkembang 

pesat selama tahun 90-an. Menurut Stiglitz (2003), yang mendapatkan nobel 

ekonomi dari studinya terhadap informasi asimetris selama puluhan tahun, 

mengatakan informasi adalah basis untuk menilai perusahaan dan karenanya 

penting dalam keputusan menyangkut berapa banyak modal harus dialokasikan. 

Ketika komisi tersebut bertemu perbedaan cara pandang antara eksekutif 

perusahaan dan ekonom sudah terlihat. terjadi insentif menyimpang yang dihadapi 

oleh industri akuntansi oleh eksekutif perusahaan yang menyewa mereka, serta luas 

ruang gerak bagi para eksekutif perusahaan untuk memberi gambaran melenceng 

tentang situasi keuangan perusahaan sesungguhnya. Komisi tersebut akhirnya 

terbelah dan tidak dapat berbuat banyak selain menyoroti masalah valuasi terhadap 

trik - trik akuntansi tanpa adanya masukan pada perubahan kebijakan akuntansi 

yang ada sebelumnya. 

 

 Bagi kalangan investor, baik pemegang saham dalam jumlah yang cukup 

material dan pemegang saham pengendali, serta dewan komisaris, keberadaan 

bursa efek cukuplah penting selain untuk mendapatkan pembiayaan non-bank, 

dapat pula dijadikan sarana pengawasan oleh publik dalam hal nya aksi perusahaan, 

serta posisi data keuangan yang wajib di informasikan terbuka kepada publik 

secara reguler. Di Indonesia sendiri dengan mempertimbangkan kondisi bursa efek 

saat ini, dibandingkan dengan bursa – bursa lain di diluar negeri yang sudah mapan 

seperti di negara Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, Perancis, dan sekarang 

mulai bergeser menuju negara China, telah terjadi beberapa skandal keuangan yang 

merugikan pemegang saham serta pemangku kepentingan, yang seharusnya dapat 

dihindari baik dengan meningkatkan pengawasan dari pengelola bursa maupun dari 

publik atau pemegang saham itu sendiri dengan kemampuan intelektual yang 

dimilikinya. Dengan menelaah skandal keuangan perusahaan yang terjadi di 
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Indonesia serta membandingkan dengan kasus yang terjadi di negara – negara 

dengan industri keuangan yang telah mapan, sedikit banyak akan membantu dalam 

mengawasi eksekutif perusahaan dalam menjalankan bisnis.     

 

Kualitas earnings merupakan komponen yang krusial dalam mengevaluasi 

kesehatan keuangan sebuah perusahaan. lebih tegas dikemukakan Henry (2004) 

menyatakan skandal yang menimpa “Enron”, “Worldcom”, “Adhelphia 

Communications”, dan perusahaan lainnya yang telah merugikan investor milyaran 

dollar (USD), dikarenakan kurangnya perhatian bagaimana sebuah perusahaan 

menghasilkan earning -nya. Earnings yang memiliki kualitas yang baik simetris 

terhadap kemampuan sebuah eksekutif perusahaan dalam mengelola operasional 

perusahaan, hal tersebut direfleksikan dalam earnings report yang dimilikinya 

sebagai informasi earnings yang benar adanya.  

 

Earning Management adalah sebuah fenomena dalam industri keuangan. 

Eksekutif perusahaan berusaha mengarahkan pemahaman investor dengan tujuan 

mendapatkan manfaat bonus dari kinerja laporan keuangan atau sesuai kepentingan 

mereka. Tujuan utama mereka adalah menutupi kinerja perusahaan yang tidak 

sesuai dengan perencanaan Beneish (2001). 

 

Di manca negara dewasa ini analis keuangan, investor, dan pemilik 

perusahaan berupaya mengaplikasikan beragam metode analisis yang 

dikembangkan oleh para akademisi dengan harapan dapat membantu membuktikan 

adanya earning management. Metode yang dikembangkan oleh akademisi 

bervariasi mulai dari analisis yang bersifat kualitatif hingga analisis yang sifatnya 

kuantitatif. Metode dengan melakukan penilaian akan kualitas earning merupakan 

suatu investigasi dalam operasional keuangan perusahaan. Mendeteksi adanya 

pengkondisian akan earning suatu perusahaan menjadi sangat penting dewasa ini, 

seperti kutipan yang diambil dari tulisan Henry (2004) di majalah “Business Week” 

yang membahas earnings management. 

 

“Indeed,  today‟s financial reports are more difficult to understand 

than ever. They‟re riddled with jargon that‟s hard to fathom and 

numbers that don‟t track. They‟re muddled, with inconsistent 

categories, vague entries, and hidden adjusment that disguise how 

much various estimates change a company‟s earnings from quarter 

to quarter, says Donn Vickrey,  a former accounting professor and 

co-founder of Camelback Research Alliance., a Scottsdale (Ariz) 

firm hired by institutional investors to detect inflated earnings ” 

(The Fuzzy Numbers Business Week, 4 Oktober 2004 Halaman 80)   

 

Lebih jauh artikel tersebut menginformasikan beberapa fund manager 

seperti “Goldman Sachs Asset Management”, “Barclays Global Investors”, 

“Susquehanna Financial Group”, “Credit Suisse First Boston” dan “UBS” 

berangkat dari teori earning management telah membangun portofolio yang 

bersifat jangka pendek (spekulatif). Mereka mengelola perdagangan untuk kategori 

emiten yang memiliki kecenderungan terindikasi earning management. 
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Perumusan  Masalah 

 

Penelitian terhadap earning management, bermula dari isu utama terkait 

penelitian dalam bidang aplikasi akuntansi, salah satu penelitian tersebut 

disimpulkan bahwa pihak eksekutif perusahaan merubah laporan earning untuk 

kepentingan (manfaat) mereka sendiri dengan menutupi kinerja perusahaan yang 

tidak sesuai dengan target. Selanjutnya hampir satu dekade kemudian dari tahun 

1970 hingga medio awal 1980, sejumlah besar penelitian dilakukan untuk 

menganalisis perbedaan dan pemilihan terhadap sistem akuntansi dalam laporan 

keuangan suatu perusahaan. Beberapa dari penelitian tersebut mengindikasikan 

bukti yang konsisten akan insentif untuk eksekutif perusahaan dalam memilih 

sistem akuntansi tertentu, sehingga memberikan laporan earning yang bermanfaat 

bagi eksekutif perusahaan, namun sepanjang sesuai dengan regulasi dan ketentuan 

kontrak (antara eksekutif perusahaan dan shareholder). Sejak medio 1980 

penelitian terhadap eksekutif perusahaan yang memiliki insentif untuk merekayasa 

laporan earning mulai memiliki fokus utama. Earning management terdiri dari 

beberapa pengertian sebagai berikut : 

 

1. Income – Increasing – bertujuan agar kinerja laporan keuangan terlihat lebih 

menguntungkan dengan tujuan bonus yang diterima eksekutif perusahaan lebih 

besar. 

2. Income - Decreasing – bertujuan untuk menggagalkan tindakan industri 

tertentu atau menghindari tuduhan antitrust (monopoli) terhadap perusahaan. 

3. Income Smoothing – bertujuan agar laporan keuangan merefleksikan kondisi 

ekonomi, eksekutif perusahaan berupaya agar investor melihat redistribusi 

hasil (retained) dari informasi laporan laba rugi, dan variasi biaya  (biaya yang 

timbul di antara periode laporan keuangan). 

 

Penelitian Beneish (1999) dilakukan untuk menjawab ketertarikan dari 

analis keuangan, regulator pasar modal, para peneliti, dan praktisi dunia investasi 

akan earning management. Sebuah model quantitatif telah diperkenalkan, model 

ini serupa dengan model “Altman Z-Score” atau “Economic Value Added”, namun 

M – score di gunakan untuk membuka tabir akan eksistensi earning management. 

Model ini memiliki penilaian perusahaan yang mendapatkan skor paling tinggi 

(tolak ukur -2.22) akan di indikasikan sebagai perusahaan yang melakukan earning 

management. Dalam studi pada The Detection of Earning Manipulation, M – score, 

mampu mengidentifikasi sekitar tiga per-empat (3/4) dari seluruh perusahaan yang 

telah dinyatakan terbukti melakukan earning management, serta mampu 

membedakan antara perusahaan yang melakukan earning management dan tidak 

dengan memodelkan beberapa variabel dari laporan keuangan. Model ini di desain 

untuk menangkap distorsi pada laporan keuangan. 

 

Penelitian tersebut menggunakan sampel dari 74 perusahaan yang telah 

terbukti memanipulasi earning, sampel data tersebut tersedia pada periode 1982 – 

1992. Dari 74 sampel tersebut identifikasi manipulasi earning di dapat dari sanksi 

yang diberikan regulator (Stock Ex – Change Committee) serta informasi yang 

didapat dari informasi jurnalistik. Latar belakang sampel data yang di ambil adalah 

perusahaan terbuka yang berada dalam domisili negara Amerika serikat. Sehingga 
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perusahaan yang memberikan laporan terindikasi earning management akan 

mengakibatkan jatuhnya nilai saham perusahaan. 45% dari sampel perusahaan 

berada di sektor manufaktur, pribadi dan layanan bisnis (Jasa), selebihnya empat 

(4) perusahaan software development, tiga (3) perusahaan komputer, dan sisanya 

bergerak di bidang audiovisual retail store. Sampel perusahaan memiliki 

kecenderungan memiliki kecenderungan overstated earnings, dengan mencatat 

akun fiktif, unearned atau revenues yang belum pasti, mencatat akun inventory 

fiktif, atau penggunaan capitalizing cost yang tidak tepat. Dua pertiga dari sampel 

sedang dalam tahap equity financing atau debt financing. Serta sampel perusahaan 

cenderung dalam fase pertumbuhan. 

 

Berikut sepuluh (10) besar kasus perusahaan yang telah di indikasikan 

melakukan manipulasi keuangan khusus nya di negara Amerika Serikat : 

 

Tabel 1 Daftar 10 Besar Kasus Manipulasi Keuangan di Dunia 

 

No  Perusahaan Tahun Kasus Sanksi 
Dampak Terhadap 

Stakeholder 

1 

Waste 

Manageme

nt 

1998 

mencatatkan earning 

palsu senilai USD 1.7 

Milyar 

Stock Exchange Commite 

mendenda Arthur 

Andersen USD 7 Juta 

Pemegang saham rugi 

senilai USD. 457 Juta 

dan mengajukan 

tuntutan class action  

2 Enron 2001 

Tidak mencatatkan 
Hutang yang cukup 

signifikan dalam balance 

sheet, anak perusahaan 

fiktif di negara - negara 

tax heaven 

Hukuman penjara bagi 
CEO, Perusahaan 

dinyatakan bangkrut, 

KAP Arthur Andersen 

dinyatakan terlibat 

rekayasa akuntansi 

Pemegang saham rugi 
USD. 74 Milyar, ribuan 

pegawai dan investor 

kehilangan fasilitas 

pensiun dan pekerjaan 

3 WorldCom 2002 
menaikkan nilai asset 

sebesar USD 11 Milyar 

Pemecatan Direktur 

Keuangan, Perusahaan 

dinyatakan bangkrut, 

Direktur Utama dituntut 

25 Tahun penjara 

30.000 karyawan hilang 

pekerjaan, Investor 

mengalami kerugian 

total USD. 180 Milyar 

4 Tyco 2002 

Direktur Utama dan 

Direktur Keuangan 
mencuri USD. 150 Juta & 

merekayasa kenaikan 

pendapatan senilai USD. 

500 Juta 

Direktur Keuangan 

dituntut 8-25 tahun 

penjara, 

Pemegang saham rugi 
senilai USD. 2.92 

Milyar dan mengajukan 

tuntutan class action 

5 
HealthSout

h 
2003 

merekayasa kenaikan 

earning sebesar USD. 1.4 

Milyar untuk memenuhi 

ekspektasi pemegang 

saham 

Direktur Utama di tuntut 

terkait 36 rekening fraud, 

Pemegang saham rugi 

senilai USD. 2.8 Milyar 

dan mengajukan 

tuntutan class action 

6 
Freddie 
Mac 

2003 
Earning USD. 5 Milyar 
tidak dilaporkan 

denda USD. 125 juta 

bagi Komisari, Direktur 
utama ,dan Direktur 

Keuangan. 

Denda USD. 125 Juta 

namun hanya 
membayar USD. 50 

Juta 

7 

American 

Internationa

l Group 

2005 

mencatatkan pinjaman 

sebagai pendapatan, 

merekayasa kenaikan 

harga saham di bursa 

membayar denda kepada 

Stock Exchange 

Committe senilai USD. 

10 Juta (2003) dan USD. 

1.64 Milyar (2006) 

membayar “Lousinan 

pension fund” USD. 

115 Juta dan membayar 

“Ohio Pension funds” 

sebesar USD. 725 Juta 
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Tabel 1 Daftar 10 Besar Kasus Manipulasi Keuangan di Dunia (Lanjutan) 
 

No  Perusahaan Tahun Kasus Sanksi 
Dampak Terhadap 

Stakeholder 

8 
Lehman 

Brothers 
2008 

Mencatatkan pinjaman 

USD. 50 Milyar sebagai 

pendapatan 

Dinyatakan bangkrut 

Hutang USD. 619 

Milyar dan 

berkontribusi terhadap 

hilangnya USD. 10 

Trilliun kapitalisasi 
pasar  

9 
Bernie 

Madoff 
2008 Skema Ponzi 

tuntutan 150 tahun 

penjara dan USD 170 

Milyar Denda, terhadap 

direktur utama dan 

akuntan 

kerugian investor USD. 

68.4 Milyar 

10 Satyam 2009 
rekayasa pendapatan 

USD. 1.5 Milyar 

Direktur Utama dituntut 

namun lolos karena FBI 

gagal karena tuntutan 

dilakukan  melewati 

batas waktuyang 
ditentukan 

Direktur utama dipecat 

dan didenda sementara 

satyam diambil alih 

Mahindra Group 

Sumber : Tuanakotta (2013) 

 

Di Indonesia sendiri pemerintah dan regulator telah menindak perusahaan 

yang memanipulasi laporan keuangan seperti yang di informasikan berikut ini: 

 

Tabel 2 Kasus Manipulasi Keuangan di Indonesia 

 
No Perusahaan  Tahun Kasus Sanksi 

1 

PT 

Katarina 

Utama Tbk 

2012 

menyelewengkan perolehan dana 

penawaran umum saham perdana 

(IPO), penggelembungan asset 

serta memanipulasi laporan 
keuangan auditan 2009 

Bursa Efek Indonesia (BI) 

memutuskan menghapus 

pencatatan saham 

2 

PT Adaro 

Indonesia 

Tbk 

2013 skandal pajak dan transfer pricing 

Belum ada solusi dan sanksi 

yang baku untuk mengatasi 

masalah ini, namun 

pemerintah membuat 

beberapa kebijakan untuk 

meminimalisir masalah ini. 

3 

PT Bumi 

Resources 

Tbk 

2012 

manipulasi dan penyelewengan 

laporan keuangan yang dilakukan 

eksekutif perusahaan 

Sangsi denda dari Otoritas 

Jasa Keuangan. 

4 
Bakrie 

Group 
2010 

manipulasi informasi yang 

dilakukan oleh eksekutif 
perusahaan terkait adanya dana 

selisih yang cukup besar dalam 

penempatan  investasi tiga emiten  

Sangsi denda dari Otoritas 

Jasa Keuangan. 

5 
PT Kimia 

Farma Tbk 
2002 

mark up laba bersih dalam 

laporan keuangan tahun 2001 

Perusahaan, masing - 

masing direksi serta Kantor 

Akuntan Publik dikenakan 

denda oleh Badan Pengawas 

Pasar Modal 
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Tabel 2 Kasus Manipulasi Keuangan di Indonesia (Lanjutan) 
 

No Perusahaan  Tahun Kasus Sanksi 

6 

PT Bank 

Century 

Tbk 

2013 

Pengalihan deposito menjadi 

instrumen investasi tanpa seizing 

pemilik,  instrumen invetasi 

tersebut diduga fiktif. 

Terdapat dana bantuan 
pemerintah melalui 

Departemen Keuangan. Dan 

Pemilik Bank beserta 

Management di tuntut 

pidana    

7 

Badan 

Usaha 

Milik 

Negara 

2013 

Tekanan terhadap akuntan publik 

untuk melakukan pembiaran 

terhadap perusahaan BUMN yang 

melakukan rekayasa pada laporan 

keuangannya 

Belum adanya mekanisme 

sanksi yang jelas untuk 

BUMN khususnya yang 

status masih tertutup, namun 

khusus yang terbuka dapat 

menggunakan mekanisme 

ketentuan pasar Modal.  

8 

Sektor 

Pertamban

gan Non – 

Migas 

2012  skandal pajak dan transfer pricing 

Belum ada solusi dan sanksi 

yang baku untuk mengatasi 

masalah ini, namun 

pemerintah membuat 

beberapa kebijakan untuk 

meminimalisir masalah ini. 

Sumber : Lampiran 2 Thesis 

 

Dalam penelitian yang akan di buat oleh penulis dengan sumber data yang 

berasal di emiten – emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, terdapat temuan 

awal apabila data – data yang terdapat di Indonesia secara quantitas tidak sebanyak 

seperti permasalahan yang terjadi di “New York Stock Exchange”. Begitupun 

dengan proses penyelesaian hukum dilakukan belum sesuai ketentuan. Hal ini 

lumrah mengingat pasar modal Indonesia memang belum dalam fase mapan seperti 

negara Amerika Serikat, namun begitu penulis dengan data yang tersedia tetap 

melihat pentingnya penelitian ini dilakukan untuk menambah khazanah pemikiran 

para pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kualitas informasi laporan 

keuangan khususnya di perusahaan Indonesia. namun pun begitu ruang lingkup 

penelitian ini serta batasan penelitian ini akan dirancang secara cermat untuk 

menjaga semangat dan tujuan dari aplikasi model M – Score.   

 

Perumusan  masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah M-score mampu memprediksi kondisi tertentu, terhadap ekspektasi 

Earnings pada perusahaan khususnya di masa yang akan datang. 

2. Bagaimanakah kondisi ekspektasi Earning dimasa yang akan datang dari  

kelompok perusahaan yang di duga melakukan rekayasa keuangan.  

 

Tujuan Penelitian 

 

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Mengaplikasikan M-Score untuk mengidentifikasi terjadinya earning 

management pada perusahaan di Indonesia. 

2. Menganalisis kondisi future earning dari kelompok perusahaan yang di 

informasikan terindikasi melakukan earning management. 
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Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Dewan Komisaris dan Komite Audit, M-score diharapkan dapat memberikan 

alternatif informasi terkait laporan keuangan perusahaan dan kondisi riil 

operasional perusahaan. 

2. Investor, M-score diharapkan dapat membantu dalam stock picking untuk 

membentuk  portfolio investasi. 

3. Analis kredit, M – score dapat digunakan untuk mengkalkulasi resiko bisnis 

serta mengkalkulasi biaya jasa keuangan.  

4. Regulator M – Score digunakan sebagai Check & Balancing terhadap 

lembaga auditor publik terkait opini yang diberikan.    

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada beberapa hal yaitu : 

1. Obyek penelitian adalah laporan keuangan perusahaan terbuka yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Jenis usaha non – Jasa Keuangan. 

3. Laporan Keuangan wajar tanpa pengecualian. 

4. Perusahaan terindikasi (melakukan rekayasa keuangan khususnya 

Increasing earnings management) di klasifikasi dengan dasar adanya 

informasi jurnalistik, kajian ilmiah, dugaan, proses investigasi, keputusan 

pengadilan atau sanksi regulator. 

5. Periode yang dianalisis adalah laporan keuangan yang terbaru serta telah di 

audit minimal tiga (3) periode secara berurutan (t+1, t+0, t-1). 

6. Khusus laporan keuangan tahun kedua (t+0) wajib memiliki laba rugi 

positif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




