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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh manajemen
laba terhadap return saham dengan kecerdasan investor sebagai
variabel moderating. Kepemilikan institusional digunakan untuk
mengukur kecerdasan investor. Pengumpulan data dalam
penelitian ini berdasarkan data sekunder. Teknik pengambilan
sampel melalui metode purposive sampling. Sedangkan analisis
dilakukan dengan teknik analisis regresi berganda dan uji regresi
residual. Hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa variabel
manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap
return saham, sedangkan manajemen laba berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap return saham ketika mempertimbangkan
kecerdasan investor sebagai variabel moderating. Hasil koefisien
determinasi R2 dari variabel manajemen laba adalah sebesar
13,4%. Sedangkan variabel kecerdasan investor menghasilkan R2

sebesar 4,1%. Hal ini berarti variabel moderating tersebut mampu
menjelaskan 4,1% variasi return saham, sisanya sebesar 95,9%
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam
penelitian ini Temuan ini konsisten dengan penelitian
sebelumnya yang dilakukan Balsam et al., 2002 dan juga
Joni&Hartono (2008).

Kata kunci : Manajemen Laba, Kecerdasan Investor, dan Return
Saham.



Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi
Vol. IV No. 2/November/2012

Ferdiansyah & Dian Purnamasari
Pengaruh Manajemen Laba terhadap Return Saham dengan Kecerdasan Investor
sebagai Variabel Moderating

16

I. PENDAHULUAN

Laba merupakan ukuran yang merangkum kinerja sebuah perusahaan yang

disusun berdasarkan basis akrual. Laba menjadi penting karena banyak pihak

yang menggunakannya sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja

perusahaan (Dechow dalam Niken, 2009). Meskipun terdapat ukuran-ukuran lain

yang juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, seperti return

saham, Economic Value Added (EVA), dan Cash Flow from Operation (CFO),

namun laba tetap berperan penting di mata para praktisi dan akademisi dunia

bisnis.

Mengingat pentingnya peranan laba dalam berbagai proses pengambilan

keputusan, terdapat tendensi bagi manajer untuk mempengaruhi laba yang

dilaporkan perusahaan dengan berbagai motif tertentu, yang dikenal dengan nama

manajemen laba atau earnings management. Secara umum para praktisi, yaitu

pelaku ekonomi, pemerintah, asosiasi profesi dan regulator lainnya, berpendapat

bahwa pada dasarnya manajemen laba merupakan perilaku oportunis seorang

manajer untuk merubah-rubah angka dalam laporan keuangan sesuai dengan

tujuan yang ingin dicapainya. Hal tersebut dilakukan manajer perusahaan dengan

tujuan agar investor terpengaruh dan tertarik untuk berinvestasi. Para akademisi

berpendapat bahwa pada dasarnya manajemen laba merupakan dampak dari

kebebasan seorang manajer untuk memilih dan menggunakan metode akuntansi

tertentu ketika mencatat dan menyusun informasi dalam laporan keuangan.

Manajemen laba muncul karena ada beragam metode akuntansi yang diakui dan

diterima dalam standar akuntansi serta prinsip akuntansi berterima umum

(Sulistyanto, 2008).

Selain itu, manajemen laba muncul sebagai dampak masalah keagenan

yang terjadi karena adanya ketidakselarasan kepentingan antara pemegang saham

(principal) dan manajemen perusahaan (agent), yaitu tidak bertemunya utilitas
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yang maksimal antara mereka (Beneish dalam Herawaty, 2007). Sebagai agent,

manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para

pemegang saham (principal), namun disisi lain manajer juga mempunyai

kepentingan memaksimumkan kesejahteraan diri mereka sendiri, sehingga ada

kemungkinan besar agent tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik

principal (Jensen dan Meckling, 1976).

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang secara umum saling terkait.

Pertama, membuktikan adanya pengaruh manajemen laba terhadap return saham.

Kedua, menjawab hasil penelitian yang tidak konsisten mengenai hubungan

antara manajemen laba dan return saham perusahaan-perusahaan di BEI dengan

menggunakan kecerdasan investor sebagai variabel pemoderasi. Hasil penelitian

yang diharapkan adalah hubungan negatif antara manajemen laba dan return

saham ketika dimoderasi kecerdasan investor. Konsisten dengan harapan, tulisan

ini menemukan hubungan negatif antara manajemen laba sebelum IPO dan return

saham dengan kecerdasan investor sebagai variabel pemoderasi.

Bartov et al., (2000a), dan Rajgopal (1999) menyatakan bahwa kecerdasan

investor (investor sophistication) merupakan faktor penentu hubungan antara laba

dan return. Balsam et al., (2002) menyatakan bahwa para investor yang cerdas

(sophisticated investors) mampu mendeteksi manajemen laba lebih cepat

daripada para investor yang tidak cerdas (unsophisticated investors). Jadi

kecerdasan investor dapat menjadi faktor penentu hubungan manajemen laba

dengan return saham.

Penelitian ini merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Joni dan

Hartono (2008). Motivasi yang melatarbelakangi adanya penelitian ini adalah

adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti

mengenai reaksi investor tehadap praktik manajemen laba, yaitu sebagai berikut :
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a. Teoh et al., (1998a) menemukan bahwa manajemen laba berhubungan negatif

terhadap return saham, artinya investor memberikan reaksi negatif terhadap

praktik manajemen laba.

b. Fanani dalam Solehan (2006) menemukan hasil bahwa diskresioner akrual,

IOS, biaya politis, konsentrasi pasar dan earning berpengaruh positif terhadap

abnormal return.

c. Penelitian Saiful (2004) berhasil menemukan manajemen laba disekitar IPO,

yaitu pada perioda dua tahun sebelum IPO, ketika IPO dan dua tahun setelah

IPO. Selain itu terdapat kinerja operasi setelah IPO rendah yang dipengaruhi

oleh manajemen laba. Kemudian, ditemukan juga return saham satu tahun

setelah IPO rendah, namun dalam penelitian itu tidak berhasil menemukan

hubungan antara rendahnya return saham setahun setelah IPO dengan

manajemen laba disekitar IPO.

d. Ardiati (2005) menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh positif

terhadap return dengan menggunakan kualitas audit sebagai variabel

pemoderasi.

e. Widiastuty dalam Hartono (2008) juga menemukan bahwa manajemen laba

berhubungan positif terhadap return saham dengan menggunakan leverage dan

unexpected earnings sebagai variabel kontrol.

f. Raharjono dalam Hartono (2008) menemukan bukti bahwa tidak terdapat

hubungan antara manajemen laba perioda satu tahun sebelum IPO dengan

return saham setelah IPO. Jadi hasil penelitian mengenai hubungan

manajemen laba dengan return di BEJ masih beragam dan belum konsisten

dengan teori yang ada.

g. Joni dan Hartono (2008) berhasil menemukan bahwa manajemen laba periode

2 tahun sebelum IPO berhubungan dengan return saham dengan

menggunakan kecerdasan investor sebagai pemoderasi. Koefisien hubungan
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manajemen laba dengan return saham yang mempertimbangkan faktor

kecerdasan investor bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen

laba yang tinggi menyebabkan nilai harga saham rendah ketika

mempertimbangkan faktor kecerdasan investor.

h. Balsam et al., (2002) yang menyatakan bahwa manajemen laba berhubungan

dengan return saham untuk investor yang cerdas.

i. Diah Fika (2011) berhasil menemukan tidak ada pola manajemen laba yang

signifikan pada tahun terakhir sebelum IPO. Manajemen laba juga tidak

berpengaruh signifikan terhadap return saham. Kepemilikan institusional juga

tidak secara signifikan memoderasi hubungan antara manajemen laba dengan

return saham.

II. REVIEW LITERATUR & PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Terdapat beberapa definisi yang menjelaskan manajemen laba, diantaranya

menurut Schipper (1989:92) pengertian earnings management adalah manajemen

laba sebagai suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan

keuangan eksternal dengan sengaja memperoleh beberapa keuntungan pribadi.

Sedangkan menurut Scott (1997) manajemen laba merupakan suatu fenomena

dimana manajer dapat memilih kebijakan akuntansi suatu standar dengan maksud

memaksimalkan kesejahteraan mereka atau meningkatkan nilai perusahaan

Earning management berhubungan erat dengan tingkat perolehan laba

(earning) atau prestasi usaha suatu organisasi. Hal ini tidaklah aneh karena

tingkat keuntungan atau laba yang diperoleh sering dikaitkan dengan prestasi

manajemen disamping memang suatu hal yang lazim bahwa besar kecilnya bonus

yang akan diterima oleh manajer tergantung dari besar kecilnya laba yang

diperoleh. Oleh sebab itu manajer sering berusaha menonjolkan prestasinya

melalui tingkat keuntungan laba yang telah dicapai.
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Menurut Ang dalam Donny (2008) konsep return (kembalian) adalah

tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang

dilakukannya. Tingkat pengembalian saham dapat dibedakan menjadi tiga

macam, yaitu: abnormal return, return ekspektasi (expected return) dan return

realisasi (actual return). Penelitian ini menggunakan return realisasi. Return

realisasi merupakan capital gain atau capital loss yaitu selisih antara harga saham

periode tahun sekarang dengan periode tahun sebelumnya.

Bartov et al., (2000) mendefinisikan investor yang cerdas sebagai investor

yang mampu mengumpulkan dan memproses informasi publik, sedangkan

investor yang tidak cerdas adalah investor yang hanya menggunakan informasi

keuangan pers dan intuisi serta tidak melakukan analisis laporan keuangan

dengan baik. Hartono (2005) juga menyatakan bahwa investor yang cerdas

mampu menganalisis informasi lebih lanjut untuk menentukan apakah informasi

memberikan sinyal yang sahih dan dapat dipercaya, sedangkan investor yang

tidak cerdas akan menerima informasi tanpa menganalisis lebih lanjut.

Pada umumnya literatur menggunakan kepemilikan institusi sebagai proksi

kecerdasan investor. Alasan utama yang membuat kepemilikan institusi cocok

dijadikan proksi kecerdasan investor karena investor institusi memiliki informasi

privat yang lebih banyak dan memiliki tim analis yang lebih canggih untuk

menganalisis informasi daripada investor individu. Alasan lain adalah karena

investor institusi siap melakukan investasi pada sejumlah besar perusahaan.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang

dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan

investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2005). Kepemilikan institusional

memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya

kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang

lebih optimal.
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Ardiati (2005) meneliti hubungan manajemen laba terhadap return saham

dengan menggunakan kualitas audit sebagai variabel pemoderasi. Sampel

penelitian terdiri atas 78 perusahaan pada perioda 1995-2000. Hasilnya

menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap return pada

perusahaan yang diaudit KAP Big 5 dan berpengaruh negatif pada perusahaan

yang diaudit KAP Non-Big 5.

Selanjutnya Widiastuty dalam Hartono (2008) juga meneliti hubungan

manajemen laba terhadap return saham dengan menggunakan leverage dan

unexpected earnings sebagai variabel kontrol. Sampel penelitian terdiri atas 72

perusahaan pada perioda 1999-2001. Hasilnya menunjukkan bahwa manajemen

laba berhubungan positif terhadap return saham.

Bartov et al., (2000) menguji hubungan antara kecerdasan investor dengan

pola return saham yang diobservasi setelah pengumuman laba kuartalan. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa kecerdasan investor berhubungan secara

negatif dengan pola return abnormal yang diobservasi setelah pengumuman laba

kuartalan. Hasil ini menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kecerdasan

investor, maka semakin rendah return abnormal setelah pengumuman laba

kuartalan dan sebaliknya. Bartov et al., (2000) juga menguji mengenai validitas

kepemilikan institusi sebagai proksi kecerdasan investor. Hasilnya menunjukkan

bahwa kepemilikan institusi merupakan proksi yang valid untuk kecerdasan

investor.

Selanjutnya Rajgopal et al., (1999) menguji hubungan manajemen laba

dengan kecerdasan investor menggunakan data perioda 1989-1995. Hasilnya

menunjukkan bahwa manajemen laba berhubungan negatif dengan kecerdasan

investor. Hasil ini menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kecerdasan investor,

maka semakin rendah tingkat manajemen laba dan sebaliknya.
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Pola hubungan antara variabel-variabel yang telah dijelaskan diatas dapat

dituangkan ke dalam bagan kerangka pemikiran berikut:

Gambar 1 Model Analisis

Gambar diatas menggambarkan pengaruh manajemen laba sebelum ipo

sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependennya adalah return

saham, dimana variabel moderatingnya adalah kecerdasan investor. Peneliti

mengharapkan adanya hubungan negatif antara manajemen laba dan return saham

dengan kecerdasan investor sebagai variabel pemoderasinya.

Berdasarkan review literatur dan kerangka pemikiran diatas, maka

peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H 1 : Manajemen laba berpengaruh positif terhadap return saham.

H 2 : Manajemen laba berhubungan negatif dengan return saham perusahaan

yang terdaftar di BEJ untuk perusahaan dengan kepemilikan institusi 40%

atau lebih.

III. METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini, yaitu perusahaan-perusahaan manufaktur

yang termasuk ke dalam sektor industri barang konsumsi serta telah terdaftar di

Manajemen Laba Return Saham

Kecerdasan Investor
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Bursa Efek Indonesia selama 2008-2011. Sampel dalam penelitian ini ditentukan

dengan teknik pengambilan sampel non probability sampling melalui purposive

sampling. Berdasarkan hasil seleksi sampel di atas, dari 33 populasi penelitian

maka diperoleh 19 sampel penelitian yang memenuhi kriteria tersebut.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier

residual karena penelitian ini terdiri dari 1 variabel independen, 1 variabel

dependen, dan 1 variabel moderating. Dan juga karena pengujian variabel

moderating menggunakan uji MRA dan selisih mutlak cenderung menimbulkan

masalah multikolinearitas yang tinggi antar variabel. Fokus pada uji ini adalah

Lack of fit atau ketidakcocokan.

IV. TEMUAN-TEMUAN

4.1. Statistik Deskriptif

Untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap return saham dengan

kecerdasan investor sebagai variabel moderasi di perusahaan manufaktur sektor

Aneka Barang Konsumsi yang telah go public dan sahamnya terdaftar di Bursa Efek

Indonesia tahun 2008 hingga 2011, maka dilakukan perhitungan statistik terhadap

data-data yang telah diperoleh. Statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah

statistik deskriptif, yang mana statistik ini berhubungan dengan pengumpulan,

peringkasan data dan penyajian dari peringkasan data tersebut.

Setelah menghitung dan merekapitulasi Discretionary Accrual, Cummulative

Abnormal Return dan Investor Sophistication, maka selanjutnya dilakukan analisis

uji statistik deskriptif Discretionary Accrual, Cummulative Abnormal Return dan

Investor Sophistication dengan menggunakan software SPSS.V.14 for windows.

Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 1
Statistik Deskriptif

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai minimum dan nilai maksimum, nilai sentral

serta standar deviasi dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

 Untuk variabel Manajemen Laba (DA) dapat dilihat nilai minimum = -0,03,

dan nilai maksimum = 0,39, dengan nilai sentral yang ditunjukkan oleh nilai

rata-rata (mean) = 0,1148, serta standar deviasi = 0,07996.

 Untuk variabel Return Saham (CAR) dapat dilihat nilai minimum = -72,74,

dan nilai maksimum = 708,40, dengan nilai sentral yang ditunjukkan oleh nilai

rata-rata (mean) = 21,2838, serta standar deviasi = 91,82082.

 Untuk variabel Kecerdasan Investor (KI) dapat dilihat nilai minimum = 0,33,

dan nilai maksimum = 1, dengan nilai sentral yang ditunjukkan oleh nilai rata-

rata (mean) = 0,7450, serta standar deviasi = 0,20638.

4.2. Analisis Korelasi

Tabel 2
Koefisien Korelasi

DA KI CAR

DA Pearson Correlation 1 ,181 ,379(**)

Sig. (2-tailed) ,117 ,001

N 76 76 76

KI Pearson Correlation ,181 1 ,064

Sig. (2-tailed) ,117 ,583

N 76 76 76

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

DA 76 -,03 ,39 ,1148 ,07996

KI 76 ,33 1,00 ,7450 ,20638

CAR 76 -72,74 708,40 21,2838 91,82082

Valid N (listwise) 76
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CAR Pearson Correlation ,379(**) ,064 1

Sig. (2-tailed) ,001 ,583

N 76 76 76

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pada tingkat signifikasi 0,01 variabel

Manajemen Laba (DA) mempunyai korelasi dengan variabel CAR dengan Sig. (2-

tailed) = 0,001. Sedangkan DA dengan KI tidak memiliki korelasi karena tingkat

signifikannya sebesar 0,117 > 0,05. Kemudian CAR memiliki korelasi dengan DA

sebesar 0,001, CAR tidak memiliki korelasi dengan KI karena tingkat signifikan

sebesar 0,583 > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel DA

memiliki korelasi dengan CAR, dan KI tidak mempunyai hubungan korelasi dengan

Return Saham (CAR) ataupun Manajemen Laba (DA).

4.3. Pengujian Hipotesis

4.3.1. Pengujian Hipotesis Model 1

Pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan menggunakan analisis regresi

sederhana untuk menguji pengaruh manajemen laba terhadap return saham. Hasil

pengujian diperoleh sebagai berikut:

 Uji t (Uji Individual)

Tabel 3
Coefficients(a)

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) -28,616 17,247 -1,659 ,101

DA 434,709 123,552 ,379 3,518 ,001

a Dependent Variable: CAR
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Model persamaan regresinya dapat dituliskan dari hasil tersebut dalam bentuk

persamaan regresi sebagai berikut:

CAR = -28,616 + 434,709 DA

Dari hasil regresi diatas diperoleh data bahwa variabel DA memiliki koefisien

regresi dengan arah yang positif. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan DA

juga akan meningkatkan CAR. Berdasarkan pengujian diatas diperoleh hasil

pengujian pengaruh manajemen laba terhadap return saham menunjukkan nilai

sebesar 3,518 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Nilai signifikansi

0,001<0,05. Hal ini berarti H1 diterima bahwa manajemen laba (DA) memiliki

pengaruh positif yang signifikan terhadap return saham (CAR).

 Koefisien Determinasi Model 1

Tabel 4
Model Summary(b)

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

1 ,379(a) ,143 ,132 85,55928

a Predictors: (Constant), DA
b Dependent Variable: CAR

Output statistik diatas menunjukkan bahawa nilai adjusted R2 yaitu sebesar

0,132, artinya bahwa sebesar 13,2% variansi variabel dependen mampu dijelaskan

oleh variabel independen yaitu manajemen laba dan sebesar 86,8% variabel dependen

dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal selain dari variabel independen manajemen

laba. Misalnya NPM, EPS, ROA, ROE, ROI dll.
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4.3.2. Pengujian Hipotesis Model 2

Pengujian model 2 merupakan pengujian hasil residual antara manajemen laba

dengan kecerdasan investor terhadap return saham. Hasil pengujian model 2 adalah

sebagai berikut:

 Uji t (Uji Individual)

Tabel 5
Coefficients(a)

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) 18,972 48,725 ,389 ,698

DA 402,799 127,346 ,351 3,163 ,002

KI -24,931 50,929 -,056 -,490 ,626

AbsRes_1 -152,967 102,203 -,173 -1,497 ,139

a Dependent Variable: CAR

Model persamaan regresi model 2 yang dapat ditulis ke dalam bentuk

persamaan adalah sebagai berikut:

CAR = 18,972 + 402,799 DA – 24,931 KI – 152,967 absRes_1

Dari hasil regresi diatas diperoleh data bahwa variabel DA memiliki koefisien

regresi dengan arah yang positif dan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa

peningkatan DA juga akan meningkatkan CAR. Sebaliknya variabel KI memiliki

koefisien regresi dengan arah yang negatif dan tidak signifikan. Hal ini berarti KI

memberikan pengaruh terhadap return saham akan tetapi tidak signifikan.

Berdasarkan pengujian SPSS diatas diperoleh hasil pengujian pengaruh

residual dari DA dan KI (AbsRes_1) terhadap return saham menunjukkan nilai

sebesar -1,497 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,139. Nilai signifikansi
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0,139>0,05. Hal ini berarti H2 diterima, yang berarti bahwa manajemen laba (DA)

berpengaruh negatif terhadap return saham (CAR) ketika dimoderasi oleh kecerdasan

investor (KI).

 Uji F (Uji Simultan)

Tabel 6
ANOVA(b)

Model

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 106979,993 3 35659,998 4,887 ,004(a)

Residual 525349,768 72 7296,525

Total 632329,761 75

a Predictors: (Constant), AbsRes_1, DA, KI

b Dependent Variable: CAR

Dari tabel output diatas dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 4,887 dengan

tingkat signifikansi sebesar 0,004, ini berarti 0,004<0,05, maka dapat disimpulkan

bahwa secara simultan variabel manajemen laba, kecerdasan investor berpengaruh

positif signifikan terhadap return saham.

 Koefisien Determinasi Model 2

Tabel 7
Model Summary(b)

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,411(a) ,169 ,135 85,41970

a Predictors: (Constant), AbsRes_1, DA, KI

b Dependent Variable: CAR
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Output statistik diatas menunjukkan bahawa nilai adjusted R2 yaitu sebesar

0,135, artinya bahwa sebesar 13,5% variansi variabel dependen mampu dijelaskan

oleh variabel independen yaitu manajemen laba dan variabel moderating kecerdasan

investor, dan sebesar 86,5% variabel dependen dipengaruhi oleh faktor-faktor

eksternal selain dari variabel manajemen laba dan kecerdasan investor. Misalnya

NPM, EPS, ROA, ROE, ROI dll.

4.3.3. Uji Residual

Pengujian variabel moderating menggunakan uji interaksi dan uji selisih nilai

absolut mempunyai kecenderungan akan terjadi multikolinearitas yang tinggi antar

variabel independen dan hal ini akan menyalahi asumsi klasik dalam regresi Ordinary

Least square (OLS) (Ghozali, 2005). Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut,

peneliti disini menggunakan uji residual untuk membuktikan apakah KI merupakan

variabel moderating antara DA dan CAR.

Fokus dalam uji residual adalah ketidakcocokan (lack of fit) yang dihasilkan

dari hubungan linear. Dalam hal ini jika terjadi kecocokan antara DA dan KI (nilai

residual kecil atau nol), yaitu DA tinggi, KI juga tinggi, maka CAR juga tinggi.

Sebaliknya, jika terjadi ketidakcocokan (lack of fit) antara DA dan KI (nilai residual

besar), yaitu DA tinggi dan KI rendah, maka CAR juga rendah (berpengaruh negatif).

Langkah uji residual dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan

persamaan regresi sebagai berikut:

KI (X2) = a + b1 DA (X1) + e ................................ (1)

  a + b1 Return Saham (Y) ............................... (2) = ׀e׀

Persamaan regresi (2) menggambarkan apakah variabel Kecerdasan Investor

merupakan variabel moderating, ditunjukkan dengan nilai koefisien b1 Return



Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi
Vol. IV No. 2/November/2012

Ferdiansyah & Dian Purnamasari
Pengaruh Manajemen Laba terhadap Return Saham dengan Kecerdasan Investor
sebagai Variabel Moderating

30

Saham. Apabila nilai koefisien b1 Return Saham hasilnya negatif dan signifikan,

maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kecerdasan Investor merupakan variabel

moderating, yang memoderasi pengaruh Manajemen Laba terhadap Return Saham,

sebaliknya jika koefisien b1 Return Saham hasilnya tidak negatif dan tidak

signifikan, maka variabel Kecerdasan Investor bukan merupakan variabel

moderating. Hasil pengujian dapat dilihat dibawah ini:

 Koefisien Determinasi

Tabel 8
Model Summary(b)

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

1 ,231(a) ,054 ,041 ,10153

a Predictors: (Constant), CAR
b Dependent Variable: AbsRes_1

Output statistik diatas menunjukkan bahawa nilai adjusted R2 yaitu sebesar

0,041, artinya bahwa sebesar 4,1% variansi variabel dependen mampu dijelaskan

oleh variabel independen dan moderating, yaitu manajemen laba dan kecerdasan

investor, dan sebesar 95,9% variabel dependen dipengaruhi oleh faktor-faktor

eksternal selain dari variabel independen manajemen laba. Misalnya NPM, EPS,

ROA, ROE, ROI dll.
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 Uji F (Uji Simultan)

Tabel 9
ANOVA(b)

Model

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression ,043 1 ,043 4,190 ,044(a)

Residual ,763 74 ,010

Total ,806 75

a Predictors: (Constant), CAR
b Dependent Variable: AbsRes_1

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan suatu model. Uji F ini digunakan

untuk dapat mengetahui pengaruh variabel bebas dan variabel moderating

berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Dari tabel output diatas dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 4,190 dengan

tingkat signifikansi sebesar 0,044, ini berarti 0,044<0,05, maka dapat disimpulkan

bahwa secara simultan variabel manajemen laba, kecerdasan investor berpengaruh

positif dan signifikan terhadap return saham.

 Uji T (Uji Individual)

Tabel 10
Coefficients (a)

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients t Sig.

B

Std.

Error Beta

1 (Constant) ,171 ,012 14,324 ,000

CAR ,000 ,000 -,231 -2,047 ,044

a Dependent Variable: AbsRes_1
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Jelas bahwa nilai koefisien parameter variabel CAR negatif, dan juga

signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa KI merupakan variabel moderating antara

manajemen laba dan return saham. Sehingga H2, yaitu manajemen laba berpengaruh

negatif terhadap return saham dengan mempertimbangkan kecerdasan investor

sebagai variabel moderating, terkonfirmasi oleh data.

V. DISKUSI, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Hipotesis pertama (H1) berdasarkan nilai t pada variabel manajemen laba (DA)

adalah 3,518 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Karena 0,001<0,05. Variabel

manajemen laba (DA) secara parsial berpengaruh terhadap return saham (CAR). Jadi

dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi manajemen laba (DA), maka akan semakin

tinggi pula return saham (CAR) yang akan diterima oleh investor. Sehingga, H1, yaitu

manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap return saham, terkonfirmasi

oleh data.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Ardiati (2005) dan Widiastuty dalam Hartono (2008) yang menyatakan bahwa

manjemen laba berhubungan positif terhadap retun saham.

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Teoh et al., (1982a) yang menyatakan bahwa manajemen laba

berhubungan negatif dengan return saham, yang artinya adalah investor memberikan

reaksi negatif terhadap praktik manajemen laba. Serta hasil penelitian Raharjono

dalam Hartono (2008) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh manajemen

laba dengan return saham.

Hipotesis kedua (H2) berdasarkan nilai t pada variabel manajemen laba (DA)

dengan kecerdasan investor (KI) atau AbsRes_1 adalah sebesar -2,047 dengan tingkat

signifikansi sebesar 0,004. Karena 0,044>0,05. Variabel manajemen laba (DA)

dengan kecerdasan investor (KI) secara simultan berpengaruh negatif signifikan
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terhadap return saham (CAR). Jadi, dapat dikatakan bahwa tingginya kecerdasan

investor akan berpengaruh terhadap menurunnya hubungan manajemen laba dan

return saham. Sehingga H2, yaitu manajemen laba berpengaruh negatif terhadap

return saham dengan mempertimbangkan kecerdasan investor sebagai variabel

moderating, terkonfirmasi oleh data.

Hal ini sejalan dengan penelitian Balsam et al., (2002) yang menyatakan

bahwa manajemen laba berhubungan dengan return saham untuk investor yang

cerdas. Juga penelitian Joni dan Hartono (2008) yang menemukan hal serupa dengan

Balsam et al., (2002)

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif

signifikan manajemen laba terhadap return saham. Jadi, dapat disimpulkan bahwa

peningkatan DA juga akan meningkatkan CAR. Hal ini mungkin diakibatkan oleh

perusahaan yang menjadi sampel penelitian cukup mewakili untuk membuktikan

pengaruh manajemen laba terhadap return saham.

Peneliti disini juga menemukan adanya pengaruh negatif signifikan

manajemen laba terhadap return saham dengan mempertimbangkan kecerdasan

investor. Koefisien hubungan manajemen laba (DA) terhadap return saham (CAR)

dengan mempertimbangkan kecerdasan investor (KI) bernilai negatif dan signifikan.

Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya kecerdasan investor akan berpengaruh

terhadap menurunnya hubungan manajemen laba dan return saham.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya :

a. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur sektor

barang konsumsi saja. Maka, untuk penelitian selanjutnya diharapkan

menggunakan sampel yang lebih luas lagi, sehingga mendapatkan hasil yang

lebih beragam dan dapat diperbandingkan.

b. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan dalam pemilihan variabel, hal ini

dapat dilihat dari koefisien determinasi (R2) hubungan antara variabel
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dependen terhadap variabel dependen yang nilai nya sangat kecil yaitu hanya

sebesar 0,041 atau hanya sebesar 4,1% variasi variabel dependen mampu

dijelaskan oleh variabel independen dan moderating, dan sebesar 95,9%

variabel dependen dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal selain dari variabel

independen manajemen laba dan variabel moderating kecerdasan investor.

Misalnya variabel NPM, EPS, ROA,ROE dll.

c. Penelitian ini belum memperhatikan faktor lain yang mungkin berpengaruh

terhadap return saham, seperti misalnya NPM, EPS, ROA, ROE, dan variabel

lainnya yang tidak dikaji dalam penelitian ini.
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