
ABSTRAK

Pemahkah anda mendengar kata investasi? Sebagian investor
melakukan investasi dengan tujuan untuk mendapa&an pengembalian dari
sejumlah dana yang mereka investasikan. Para investor, tentunya harus
memilih perusahaan dengan kriteria tertentu, agar mendapat keuntungan dari
investasi yang mereka lakukan. Kriteria tersebut salah satunya adalah laba dari
perusahaan, karena laba dapat menunjukkan kinerja perusahaan di periode
yang latu, memprediksi kinerja perusahaan di masa yang akan datang, danjuga
menilai resiko akan aliran kas di masa yang akan datang. Hal ini menjadikan
laba perusahaan merupakan informasi yang sangat penting bagi pihak investor,
dalam membuat keputusan investasi.

Namun, terjadi perbedaan keinginan dari manajemen, sebagai pihak
yang men)rusun laporan keuangan, dengan keinginan dari pihak investor.
Konflik kepentingan ini mengakibatkan, manajemen menyembunyikan data
yang sebenarnya dari suatu laporan keuangan, khususnya pada laporan laba
rugi. Hal ini berakibat, keputusan yang diambil oleh pihak investor menjadi
tidak akurat. Hal inilah yang dinamakan dengan eamings management. Salah
satu pola dalam earnings manegement adalah income smoothing yang
merupakan pola yang paling unik, di saat pola-pola yang lain berusaha untuk
meminimalkan atau memaksimalkan lab4 pola ini berusaha untuk memotong
fluktuasi baik dari laba yang terlalu tinggi dan yang terlalu rendah sehingga
terlihat normal.

Saham yang diperjualbelikan di bursa efek, merupakan salah satu alat
bagi investor untuk melakukan investasi. Pergerakan saham dapat bergerak
naik atau turun, salah satu penyebabnya adalah laba yang dihasilkan oleh suatu
perusahaan. Apabila laba suafu perusahaan meningkat secara stabil, maka
harga saham pun juga akan meningkat. Namun apakah peningkatan dari harga
saham tersebut merupakan efek dari income smoothing atau murni berdasarkan
hasil dari keuntungan operasional perusahaan? Pertanyaan yang lebih lanjut
adalah, apakah praktik earnings management terutama income smoothing
dapat mempengaruhi harga saham? Bagaimana cara mendeteksinya Income
Smoothing pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Jakarta? Penelitian ini
bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sekaligus
menambah wawasan para pembaca mengenai praktlk income smoothing dan
hubungannya terhadap harga saham suafu perusahaan.
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