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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Usaha untuk membuat laporan tampak menjanjikan (favorable) bagi 

penggunanya sering dilakukan oleh banyak perusahaan dalam berbagai industri. 

Praktek ini dapat terjadi karena pengguna laporannya hanya mengetahui keadaan 

objek laporan pada waktu tertentu bukan sepanjang waktu. Salah satunya dengan 

melakukan manipulasi laba atau yang lebih dikenal dengan nama manajemen laba 

(earnings management). 

Salah satu praktik manajemen laba adalah window dressing. Dengan 

„window dressing‟ laporan keuangan dapat menunjukkan kinerja yang baik 

sehingga respon pasar atas saham perusahaan yang melakukan IPO juga positif 

dan dapat menimbulkan underpricing. Perusahaan cenderung melakukan IPO 

pada saat memiliki kinerja yang sangat baik dan diperkirakan hal itu tidak 

berlangsung lama yang mungkin tidak terulang lagi. Sehingga setelah IPO kinerja 

perusahaan akan lebih rendah dibandingkan pada saat IPO (Kurniasih dan 

Santoso, 2008). 

Menurut Ryan (2010) perusahaan memiliki sebuah dorongan untuk 

melakukan window dressing pada aset lancar yaitu keinginan untuk “terlihat 

bagus” dengan melaporkan cash holding lebih tinggi dari pada yang sebenarnya 

pada akhir tahun fiskal. Menurut Fauzi (2013) memiliki kas dalam jumlah yang 
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banyak dapat memberikan berbagai macam keuntungan bagi perusahaan seperti 

keuntungan dari potongan harga (trade discount), terjaganya posisi perusahaan 

dalam peringkat kredit (credit rating) dan untuk membiayai kebutuhan akan kas 

yang tidak terduga (unexpected expenses). Window dressing adalah salah satu 

praktek manajemen laba yang dilakukan emiten untuk laporan keuangan agar 

terlihat baik pada akhir kuartal. Dengan cara menampilkan nilai kas yang tinggi 

saat akhir tahun, sehingga investor beranggapan bahwa perusahaan mempunyai 

banyak kas dan mampu membayar deviden. 

Kas sebagai aktiva yang paling likuid, pada umumnya terdiri atas mata 

uang dan giro atau demand deposit (uang yang tersedia untuk memenuhi 

permintaan di institusi keuangan) (Kieso, et al., 2008 : 194). Kas terdapat dalam 

urutan pertama dalam neraca karena merupakan aset yang paling likuid di antara 

aset lancar lainnya. Posisi kas pada neraca digabungkan dengan ekuivalen kas 

(cash equivalent). Ekuivalen kas adalah investasi jangka pendek yang sangat 

likuid dan akan jatuh tempo dalam jangka tiga bulan atau kurang (Kieso, et al., 

2008 : 194). 

Kas yang ada di perusahaan disebut dengan istilah cash holding. Menurut 

Gill dan Shah dalam Ogundipe et al., (2012 : 45) cash holding didefinisikan 

sebagai kas yang ada di perusahaan atau tersedia untuk investasi pada aset fisik 

dan untuk dibagikan kepada para investor. Karena itu cash holding dipandang 

sebagai kas dan setara kas yang dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai. 

Kaitannya dengan perusahaan, cash holding merupakan aset penting 

dalam perusahaan. Penentuan tingkat cash holding suatu perusahaan merupakan 
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salah satu keputusan keuangan penting yang harus diambil oleh manajer keuangan 

perusahaan. Cash holding dapat digunakan untuk melakukan pembelian saham, 

dibagikan kepada para pemegang saham berupa deviden, melakukan investasi 

untuk perusahaan, atau menyimpannya untuk kepentingan perusahaan. 

Kas yang terdapat di perusahaan perlu mendapatkan perhatian dari 

manajer. Hal tersebut dikarenakan apabila perusahaan menyimpan kas terlalu 

sedikit maka perusahaan akan kesulitan untuk mencukupi kebutuhan jangka 

pendeknya. Hal ini akan menyebabkan perusahaan dipandang buruk dan tidak 

likuid, yang akhirnya menimbulkan keraguan pihak lain pada perusahaan karena 

citra buruk yang ditimbulkan oleh perusahaan. Di sisi lain, menyimpan kas terlalu 

banyak juga akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena perusahaan 

tidak bisa mencapai tingkat profitabilitas yang optimal, yaitu keuntungan yang 

seharusnya bisa diperoleh oleh perusahaan dengan memanfaatkan kas yang 

disimpan terlalu banyak untuk melakukan aktivitas usaha.  

Pengertian dari cash holding adalah jumlah kepemilikan kas yang dimiliki 

oleh perusahaan. Jika kas yang dimiliki perusahaan cukup atau tidak berlebihan 

maka dapat mengindikasikan kelikuiditasan perusahaan. Hal ini berarti kreditor 

percaya bahwa perusahaan dapat segera membayar hutang-hutangnya karena 

jumlah kas yang dimiliki perusahaan tidak berlebihan yang artinya cukup untuk 

operasional, investasi di masa depan dan membayar hutang. Sedangkan jika 

kepemilikan kas yang rendah maka akan berakibat kurangnya dana yang akan 

digunakan untuk operasional perusahaan, investasi di masa depan dan macetnya 

pembayaran hutang. Hal ini akan berakibat ketidakpercayaan kreditor kepada 
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perusahaan sehingga perusahaan akan sulit mendapatkan pendanaan dari kreditor. 

Dan sebaliknya, jika kepemilikan kas yang dimiliki perusahaan dinilai terlalu 

berlebihan dan tinggi maka perusahaan tersebut membuat penurunan nilai 

perusahaan melalui akuisisi dan merger. Hal ini dikarenakan perlindungan 

terhadap saham lemah sehingga dapat menurunkan nilai perusahaan 

Menurut penelitian Bates et al. (2009), cash holding pada perusahaan-

perusahaan Amerika mengalami kenaikan sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 

2006. Sedangkan penelitian Datta dan Jia (2012) menunjukkan bahwa 

perusahaan-perusahaan di Australia, Kanada, Prancis, Amerika Serikat, Inggris, 

dan Jerman juga mengalami tren kenaikan cash holding, pengecualian terjadi di 

Jepang yakni tren cash holding justru turun. Perusahaan di Asia juga mengalami 

peningkatan yang cukup tajam, dimana cash holding di tahun 1996 sebesar 6,6% 

meningkat 12,1 % di tahun 2006 (Lee dan Song 2010). 

Perusahaan memiliki 3 dorongan untuk memanipulasi cash holdings pada 

kuartal keempat, yaitu : 1) laporan keuangan kuartal keempat yang diaudit secara 

eksternal lebih dapat diandalkan untuk stakeholder eksternal; 2) lembaga pemberi 

pinjaman seperti bank lebih banyak tergantung pada laporan keuangan tahunan 

yang telah diaudit untuk menilai tingkat likuiditas dan risiko kredit peminjam; 3) 

karena lembaga pemeringkat eksternal biasanya menilai bisnis perusahaan dan 

risiko keuangan setahun sekali berdasarkan laporan keungan baru (Khokhar, 

2013). Keterkaitannya dengan laporan kuartal 1 (Q1), kuartal 2 (Q2), dan  kuartal 

3 (Q3) ialah kita dapat melihat apabila rata-rata cash holding kuartal 4 lebih tinggi 
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dari kuartal 1 sampai kuartal 3 maka dapat diduga akan terjadinya praktek window 

dressing. 

Menurut penelitian Subekti (2010), Mapping cash holding pada 

perusahaan non keuangan menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan yang 

meningkat terhadap cash holding sebelum dan sesudah krisis ekonomi 2008. Cash 

holding perusahaan BUMN menunjukkan dua kali lipat lebih besar dibandingkan 

dengan perusahaan non BUMN. Hal ini disebabkan oleh kewajiban untuk 

membayar deviden dan rasio likuiditas merupakan salah satu rasio untuk 

mengukur kesehatan BUMN, sehingga posisi kas dipertahankan yang besar pada 

akhir periode.  

Kondisi tersebut diatas menarik untuk diteliti. Untuk mengetahui apakah 

ada hubungan nilai cash holding kuartal 4 lebih tinggi dibandingkan dengan 

kuartal 1, 2 dan 3. Juga untuk mengetahui apakah perusahaan Badan Usaha Milik 

Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terindikasi melakukan upward 

window dressing. Maka dalam penelitian ini mengambil judul Analisis Window 

Dressing pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang diutarakan diatas, maka peneliti megemukakan 

beberapa rumusan masalah yang terkait dengan  window dressing yaitu : 

1. Apakah ada hubungan nilai cash holding Q1, Q2, Q3 dan Q4? 



6 

 

2. Apakah perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2012-2014 terindikasi melakukan upward window 

dressing? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan nilai cash holding 

Q1, Q2, Q3 dengan Q4 serta mengetahui ketidakwajaran yang terjadi disekitar 

tanggal pelaporan dibandingkan dengan periode lainnya. Dan menganalisis 

apakah perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2012-2014 terindikasi melakukan upward window dressing. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dibagi dalam 

beberapa bab yang disusun secara sistematis dengan uraian sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini dilakukan untuk lebih memperdalam pengetahuan mengenai 

apakah ada praktek window dressing yang terjadi pada perusahaan Badan 

Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-

2014. 

2.  Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pembendaharaan 

perpustakaan serta bahan acuan atau informasi untuk bahan penelitian 

lebih lanjut bagi mahasiswa STIE Perbanas Surabaya. 
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3. Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan investor lebih mengetahui 

dampak dampak dari penempatan dananya. Hal ini sangat diperlukan pada 

masa sekarang, yaitu ketika masyarakat sedang didorong untuk 

berpartisipasi dalam investasi. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

 Untuk mempermudah pembaca dalam mempelajari penelitian ini, maka 

penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penyusunan penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan beberapa hasil penelitian terdahulu, landasan teori 

yang terkait dengan pembahasan permasalahan penelitian yang dapat 

digunakan sebagai dasar acuan penelitian. Teori diuraikan secara 

sistematis yang dapat mengantar peneliti untuk menyusun kerangka 

pemikiran dan pada akhirnya dapat diformulasikan menjadi hipotesis 

penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang prosedur tahap penelitian yang 

didalamnya terdapat beberapa variabel penelitian dan diawali dengan 

rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi 
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operasional dan pengukuran variabel, populasi sampel dan teknik 

pengambilan sampel, dan metode pengumpulan data, dan teknik 

analisis data.  

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

  Dalam bab ini dijelaskan tentang gambaran subyek yang digunakan, 

analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif, analisis regresi 

berganda, dan uji hipotesis beserta pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil analisis,  

keterbatasan penelitian, serta saran penelitian untuk peneliti 

selanjutnya.  

 


