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Abstrak 
 

Manajemen mengatur laba dengan menaikkan atau menurunkan laba 
dengan tujuan tertentu. Hal ini dilakukan dengan cara mengendalikan transaksi 
akrual atau memilih metode akuntansi tanpa melanggar standar akuntansi. 

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara kritis praktik manajemen 
laba sebelum proses akuisisi PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. oleh 
British American Tobacco Plc. Pendeteksian praktik manajemen laba dilakukan 
dengan menggunakan model Jones yang dimodifikasi serta menggunakan 
discretionary accruals sebagai proxy manajemen laba. Penelaahan dilakukan atas 
laporan keuangan PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. periode 2004 sampai 
2008. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bentoel Internasional Investama 
Tbk. melakukan praktik manajemen laba sebelum diakuisisi oleh British 
American Tobacco Plc. yang ditunjukkan dengan discretionary accruals yang 
bernilai positif sebagai indikasi terjadinya upaya menaikkan laba dan negatif 
sebagai indikasi terjadinya upaya menurunkan laba. Teknik manajemen laba yang 
dilakukan oleh perusahaan tersebut yaitu dengan cara menggeser sejumlah 
pendapatan dan beban pada periode tertentu.   
 
 
Kata kunci : Manajemen Laba, Akuisisi, Discretionary Accruals. 
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Abstract 
 
 

The management arranges the earnings by increasing or even decreasing it 
for certain purpose. It does by managing the accruals transaction or choosing a
suitable accounting methods without against the accounting standard. 

This research is aimed to study the earnings management practice before the 
acquisition process of PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. by British American
Tobacco Plc. The earnings management is detected by using modified Jones’ model 
and using discretionary accruals as earnings management proxy. This study was 
conducted on financial statements of PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 
between of  period 2004 until 2008. 

The result of this research shows that PT. Bentoel Internasional Investama 
Tbk. have done earnings management practice before it was acquired by British 
American Tobacco Plc. which is indicated by the discretionary accruals which 
positive of increasing the earnings and negative value of decreasing the earnings. 
The technique of earnings management on this company was done by moving a 
number of incomes and expenses at the certain period. 
 
 
Keywords : Earnings Management, Acquisition, Discretionary Accruals. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk media komunikasi yang 

disusun oleh manajemen dalam menjalankan operasional suatu entitas. Kieso dkk. 

(2001:3) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan sarana 

pengkomunikasian informasi keuangan terutama kepada pihak-pihak di luar 

korporasi. Pihak luar atau yang sering disebut sebagai pihak eksternal ini meliputi 

investor, kreditur, pemerintah, karyawan, pemasok, konsumen dan masyarakat 

umum. Sedangkan pihak dalam atau pihak internal yaitu manajemen. Laporan 

keuangan tersebut terdiri atas lima komponen, yakni neraca, laporan laba rugi, 

laporan arus kas, laporan ekuitas pemilik, dan catatan atas laporan keuangan. 

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan 

yaitu akuntansi berbasis akrual (accrual basis of accounting). Wild dkk. 

(2004:103) menyatakan bahwa akuntansi akrual bertujuan untuk memberikan 

informasi kepada pemakai mengenai konsekuensi aktivitas usaha terhadap arus 

kas perusahaan di masa depan. Menurut Financial Accounting Standards Board 

(1978) dalam Achmad dkk. (2007:37) menyatakan akuntansi akrual mempunyai 

keunggulan yaitu informasi laba perusahaan dan pengukuran komponennya 

berdasarkan akuntansi akrual secara umum memberikan indikasi lebih baik 



 

tentang kinerja ekonomi perusahaan daripada informasi yang dihasilkan dari 

aspek penerimaan dan pengeluaran kas terkini.  

Pendekatan akuntansi berbasis akrual menggunakan dimensi waktu dalam 

mengakui pendapatan dan beban. Pendapatan diakui ketika dihasilkan, yakni pada  

saat barang atau jasa diserahkan kepada pihak luar perusahaan tanpa 

memperhatikan apakah ada pemasukan kas. Sedangkan beban diakui pada saat 

periode terjadinya dan tanpa memperhatikan ada atau tidaknya kas yang 

dikeluarkan. Melalui pendekatan ini, penyaji bisa mengatur waktu pengakuan 

pendapatan yang diterima maupun beban yang harus dibayar tanpa melanggar 

ketentuan atau peraturan yang berlaku. Hal ini secara umum disebut sebagai 

praktik manajemen laba.  

Manajemen laba tersebut dilakukan karena adanya motivasi tertentu. Menurut 

Scott (2003:379), beberapa motivasi yang mendorong dilakukannya manajemen 

laba di antaranya rencana bonus, biaya politik, penghematan pajak, pergantian 

chief executive officer (CEO), initial public offering (IPO) dan motivasi 

pemberian informasi kepada investor.  

Praktik manajemen laba merupakan tindakan  yang dilakukan secara 

temporer dan tidak dilakukan sepanjang waktu. Pada saat perusahaan melakukan 

merger atau akuisisi, perusahaan yang melakukan manajemen laba cenderung 

akan melaporkan laba yang tinggi atau mengalami kenaikan dari tahun 

sebelumnya dengan tujuan agar pihak eksternal memberikan penilaian bahwa 

perusahaan tersebut mengalami peningkatan kinerja. Sedangkan untuk membayar 

pajak, perusahaan akan cenderung melaporkan laba yang kecil atau penurunan  



 

laba dari tahun sebelumnya agar pajak yang dibayarkan tidak terlalu besar. Di 

samping itu, manajemen laba juga dilakukan karena dorongan makroekonomi, 

seperti karena adanya krisis ekonomi sehingga penyaji laporan keuangan 

melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap laporan keuangan tersebut. 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terhadap perusahaan yang 

mempunyai indikasi melakukan praktik manajemen laba. Dechow (1994) dalam 

Assih dkk. (2005:130) menguji pengaruh akrual pada kemampuan laba dan arus 

kas untuk mengukur kinerja perusahaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

ketika besaran akrual meningkat, perusahaan mempunyai tambahan yang besar 

dalam kegiatan operasi, investasi dan pendanaan, maka arus kas semakin 

menghadapi masalah timing dan matching. Assih dkk. (2005) juga melakukan 

penelitian terhadap pengaruh manajemen laba terhadap nilai dan kinerja 

perusahaan. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa akrual akuntansi 

kelolaan mempunyai pengaruh negatif pada kinerja perusahaan pada periode-

periode setelah penawaran publik perdana dan kinerja perusahaan setelah 

penawaran perdana cenderung turun. Penelitian tentang motivasi dan strategi 

manajemen laba pada perusahaan publik di Indonesia dilakukan oleh                             

Achmad dkk. (2007) yang menyimpulkan bahwa motivasi debt covenant 

(perjanjian utang), biaya politik, kesejahteraan pemilik (pembayaran dividen), dan 

strategi fleksibilitas akuntansi akrual merupakan praktik-praktik manajemen laba 

berlaku umum dan bernilai global. Sebaliknya, praktik-praktik bersifat spesifik 

dan bernilai lokal meliputi motivasi manajemen laba dari restrukturisasi utang dan 



 

kendala kesinambungan usaha serta strategi manajemen laba yang agresif melalui 

pelanggaran prinsip akuntansi dan transaksi antarperusahaan. 

Untuk melakukan penelitian terhadap praktik manajemen laba, maka 

dilakukan proses investigasi per kasus pada suatu perusahaan. Hal ini seperti yang 

dinyatakan oleh Achmad dkk. (2007) bahwa informasi praktik manajemen laba 

bersifat lokal dapat diperoleh dari penginvestigasian kasus per kasus pada 

perusahaan. Momentum diakuisisinya PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 

oleh British American Tobacco Plc. pada tanggal 17 Juni 2009 merupakan suatu 

kasus yang menarik untuk dilakukan suatu penelaahan terkait dengan praktik 

manajemen laba sebelum proses akuisisi tersebut. Maka, pada penelitian ini judul 

yang diambil yaitu “Telaah Kritis Praktik Manajemen Laba Sebelum Proses 

Akuisisi PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. oleh  British American 

Tobacco Plc.” 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Terkait dengan luasnya lingkup penelitian, yaitu praktik manajemen laba 

pada PT. Bentoel Internasional Tbk., maka peneliti menetapkan fokus dalam 

penelitian ini yaitu indikasi praktik manajemen laba pada PT. Bentoel 

Internasional Investama Tbk. selama tahun pengamatan, yakni 2004 sampai 2008. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, rumusan masalah 

penelitian ini yaitu bagaimana praktik manajemen laba terjadi sebelum                           



 

PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. diakuisisi oleh British American 

Tobacco Plc.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu untuk 

menelaah secara kritis bagaimana praktik manajemen laba terjadi sebelum PT. 

Bentoel Internasional Investama Tbk. diakuisisi oleh British American Tobacco 

Plc. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara teoritis maupun 

praktis. Manfaat yang diharapkan tersebut antara lain: 

 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teori tentang 

praktik manajemen laba yang terjadi pada PT. Bentoel Internasional 

Investama Tbk. sebelum diakuisisi oleh British American Tobacco Plc. 

yakni selama tahun pengamatan 2004 sampai 2008. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara praktis 

kepada pihak-pihak terkait tentang praktik manajemen laba yang terjadi 

pada PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. sebelum diakuisisi oleh 



 

British American Tobacco Plc. yakni selama tahun pengamatan 2004 

sampai 2008. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini (seperti yang dapat dilihat pada gambar 1.1) 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Bab I   Pendahuluan 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

2. Bab II  Tinjauan Pustaka 

Bab ini membahas tentang konsep-konsep yang relevan dengan rumusan 

masalah dan pembahasan dalam penelitian sehingga tujuan penelitian 

dapat tercapai. 

3. Bab III  Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan mengenai desain atau rancangan yang digunakan 

dalam penelitian ini. Adapun rancangan tersebut terdiri atas jenis 

penelitian, sampel, jenis sumber dan metode pengumpulan data, dan 

metode analisis data.  

4. Bab IV  Analisis Data 

Bab ini berisi penyajian terhadap hasil pengamatan terhadap sampel 

penelitian dan analisis serta pembahasannya. 

 

 



 

5. Bab V   Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian, keterbatasan dalam 

melakukan penelitian, dan saran bagi penelitian di masa akan datang. 
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1.7 Laporan Keuangan Berbasis Akrual 

2.1.1 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari siklus akuntansi (Albrecht 

dkk., 2006:169). Menurut IAI (2007), laporan keuangan merupakan bagian dari 

proses pelaporan keuangan. Di samping itu, Kieso dkk. (2002:3) mendefinisikan 

bahwa laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi 

keuangan perusahaan kepada pihak-pihak di luar perusahaan yang  di dalamnya 

menampilkan nilai historis tentang kondisi keuangan perusahaan pada periode 

tertentu. 

IAI (2007) juga menyebutkan bahwa laporan keuangan digunakan oleh 

beberapa pihak untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda. Adapun 

pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut antara lain: 

1. Investor 

Penanam modal berisiko dan penasehatnya berkepentingan dengan risiko 

yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka 

lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan 

apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang 

saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk 

menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.  



 

2. Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakilinya tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga 

tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan 

kesempatan kerja.  

3. Pemberi pinjaman 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar 

pada saat jatuh tempo.  

4. Pemasok dan kreditur usaha lainnya 

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada 

perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi 

pinjaman, kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada 

kelangsungan hidup perusahaan.  

5. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan perusahaan atau tergantung pada perusahaan.  

 

 



 

6. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya sehingga mereka juga  

berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan 

informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan 

pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan 

statistik lainnya.  

7. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. 

Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi pada perekonomian 

nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan 

kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu 

masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan 

perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian 

aktivitasnya.  

Penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan 

informasi mengenai kinerja dan posisi serta perubahan keuangan suatu 

perusahaan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh IAI (2007) bahwa tujuan laporan 

keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 

kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Suatu laporan keuangan yang baik harus mampu memberikan informasi 

mengenai kondisi perusahaan. Hanafi dan Halim (2003:56) menyebutkan bahwa 



 

secara umum laporan keuangan dalam menyampaikan informasi bisa ditingkatkan 

apabila laporan keuangan: 

1. Memberikan informasi mengenai hasil operasional perusahaan dalam 

suatu periode. 

2.  Menyajikan aktivitas atau kejadian tertentu yang siginifikan untuk 

memprediksi jumlah, waktu (timing), ketidakpastian arus kas, dan 

pendapatan di masa mendatang. 

3. Memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai return on 

investment suatu perusahaan. 

4. Memberikan umpan balik (feed-back) kepada pemakai laporan keuangan 

sebagai evaluasi terhadap prediksi pendapatan dan komponennya yang 

dilakukan sebelumnya. 

5. Memberikan informasi untuk membantu menaksir biaya dalam menjaga 

stabilitas operasional perusahaan. 

6. Menyajikan informasi mengenai efektivitas manajemen dalam 

melaksanakan tugasnya, yakni berkaitan dengan penggunaan 

sumberdaya ekonomi perusahaan. 

 

2.1.2 Akuntansi Akrual 

Laporan keuangan berbasis akrual merupakan laporan keuangan yang 

disusun dengan menggunakan pendekatan akrual. Menurut IAI (2007), dengan 

pendekatan akrual pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian 

(bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam 

catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang 



 

bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan 

informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan 

penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa 

depan serta sumberdaya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa 

depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi 

masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. 

Wild dkk. (2004:103) mendefinisikan akrual sebagai jumlah penyesuaian 

akuntansi yang membuat adanya perbedaan jumlah laba bersih dengan arus kas 

bersih. Penyesuaian ini mencakup penyesuaian yang mempengaruhi laba saat 

tidak terdampak arus kas (misalnya, penjualan kredit) dan penyesuaian yang 

mengeluarkan dampak arus kas terhadap laba (misalnya, pembelian aktiva). 

Dengan adanya penggunaan jurnal berpasangan, maka jumlah nilai akrual yang 

mempengaruhi jumlah neraca melalui peningkatan atau penurunan akun aktiva 

atau kewajiban diakui dalam jumlah sama. Oleh karena itu, arti akrual secara 

umum jika dikaitkan dengan arus kas yakni sebagai penyesuaian akuntansi yang 

mengubah arus kas operasi menjadi laba bersih. 

Pendekatan akrual yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan 

tersebut pada hakikatnya juga disebut sebagai akuntansi akrual. Melalui 

pendekatan ini, masalah tepat waktu maupun pengaitan yang selalu terdapat pada 

arus kas bisa teratasi. Masalah tepat waktu (timing) mengacu pada arus kas yang 

tidak selalu terjadi pada saat diselesaikannya suatu aktivitas usaha atau terjadinya 

beban. Artinya, apabila suatu pekerjaan telah dilakukan tidak selalu diiringi 



 

dengan pemasukan kas dan sebaliknya terjadinya beban pada suatu periode tidak 

selalu diiringi pengeluaran kas. Sedangkan masalah penandingan atau pengaitan 

(matching) mengacu pada arus kas masuk dan keluar yang disebabkan oleh suatu 

aktivitas usaha tetapi tidak dapat dikaitkan dengan waktu terjadinya aktivitas 

usaha tersebut. Menurut Wild dkk. (2004:104), kedua masalah ini terjadi karena 

dua alasan, antara lain: 

1. Dalam transaksi ekonomi secara kredit menekankan bahwa transaksi 

lebih sering dilakukan dengan mentransfer kas secara langsung. 

Transaksi kredit menyebabkan arus kas tidak dapat ditelusuri pada 

aktivitas usaha sesuai waktu terjadinya. Di samping itu, meningkatnya 

inovasi teknologi dan usaha (seperti internet dan e-commerce) serta 

instrumen kredit menunjukkan bahwa transaksi kredit akan terus 

berkembang dan menimbulkan beberapa permasalahan. 

2. Biaya biasanya terjadi sebelum manfaatnya dapat diakui, terutama biaya 

yang terkait dengan investasi pabrik dan peralatan. Oleh karena itu, 

mengukur biaya saat terjadi dengan menggunakan pendekatan kas tidak 

dapat mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Masalah 

tersebut menjadi semakin sulit dengan adanya perubahan usaha ke arah 

investasi tetap pada aktiva bergerak, teknologi serta penelitian dan 

pengembangan serta  menjauh dari biaya variabel manufaktur. 

 

 

 



 

2.1.3 Pos-pos Akrual 

Xiong (2006) dalam Achmad dkk. (2007) menyatakan bahwa akuntansi 

akrual terdiri atas discretionary accruals (DA) dan nondiscretionary accruals 

(NDA). 

1. Discretionary Accruals (DA) 

Discretionary accruals merupakan akrual yang yang ditentukan 

manajemen (management determined). Melalui ini, manajer dapat 

memilih kebijakan dalam hal metode dan estimasi akuntansi. Permatasari 

(2005) menyebut discretionary accruals sebagai kebijakan akrual yang 

dilakukan oleh manajemen karena adanya niat tertentu, bukan karena 

kondisi perusahaan yang menghendaki perubahan judgement dan metode 

akuntansi serta penggeseran biaya dan pendapatan. 

2. Nondiscretionary Accruals (NDA) 

Nondiscretionary accruals  adalah akrual yang ditentukan oleh kondisi 

ekonomi (economically determined). Kebijakan akrual ini disebabkan 

oleh tuntutan kondisi perusahaan, seperti peningkatan pendapatan 

perusahaan dan perbaikan terhadap peralatan pabrik (Permatasari, 2005). 

Di samping itu, Wild dkk. (2004:105) juga membagi akrual berdasarkan 

jangka waktunya, yaitu: 

1. Akrual jangka pendek (short- term accruals) 

Akrual ini mengacu pada perbedaan waktu yang pendek antara laba dan 

arus kas. Akrual tersebut menyebabkan adanya pos modal kerja pada 

neraca (working capital accrual). Akrual jangka pendek biasanya berasal 



 

dari persediaan dan transaksi kredit yang menimbulkan semua bentuk 

piutang dan kewajiban seperti debitur dan kreditur yang melakukan 

transaksi perdagangan, beban dibayar di muka, dan penerimaan uang muka.  

2. Akrual jangka panjang (long- term accruals) 

Akrual jangka panjang disebabkan oleh kapitalisasi. Kapitalisasi aktiva 

merupakan proses penangguhan biaya yang terjadi pada periode kini karena 

manfaatnya diharapkan terjadi pada periode masa depan. Proses ini 

menimbulkan aktiva jangka panjang seperti bangunan, mesin, dan 

goodwill. Biaya dari aktiva ini dialokasi sepanjang periode masa manfaat 

dan menjadi bagian terbesar akrual jangka panjang.  

 

2.1.4 Proses Akrual 

Proses akrual berupa proses pengakuan pendapatan dan beban yang terjadi 

pada perusahaan. Proses tersebut memiliki pengaruh terhadap neraca dan laporan 

arus kas. Selain itu, proses akrual juga mempengaruhi secara khusus terhadap 

laporan laba rugi dengan adanya pengakuan pendapatan dan beban (Wild dkk., 

2004:105). 

1. Pengakuan pendapatan 

Pendapatan diakui saat diperoleh dan saat direalisasi. Pendapatan terjadi 

ketika perusahaan menyerahkan barang atau jasanya. Hal ini berarti bahwa 

perusahaan telah melakukan tugasnya. Pendapatan direalisasi saat 

memperoleh aktiva (biasanya piutang) yang dapat diubah menjadi kas atau 

setara kas. Menentukan saat pengakuan pendapatan terkadang sulit 

dilakukan, meskipun pendapatan biasanya diakui saat terjadi penjualan 



 

(saat penyerahan barang). Pendapatan juga dapat diakui saat barang atau 

jasa masih dalam produksi, selesai produksi atau saat kas diterima.  

2. Pengaitan beban 

Akuntansi akrual mengharuskan pengaitan beban dengan pendapatan. 

Proses pengaitan ini diperlakukan secara berbeda untuk kedua jenis beban, 

yaitu: 

a. Biaya produk (product costs) 

Biaya ini berasal dari proses produksi suatu barang atau jasa. Biaya 

produk diakui pada saat produk atau jasa diserahkan. Seluruh biaya 

produk disajikan secara bersamaan pada biaya penjualan (cost of sales) 

tetapi akan berada pada akun persediaan hingga dapat dikaitkan 

dengan pendapatan. 

b. Biaya periode (period costs) 

Biaya periode biasanya dikaitkan dengan pendapatan periode tertentu. 

Beberapa biaya periode terjadi sehubungan dengan pemasaran suatu 

produk atau jasa dan dikaitkan dengan pendapatan. Biaya periode 

lainnya, seperti biaya administratif tidak langsung berhubungan 

dengan produksi atau penjualan produk atau jasa. Biaya ini 

dibebankan kepada periode terjadinya yang belum tentu terdapat arus 

kas keluar saat itu.  

 

 

 



 

1.8 Manajemen Laba 

2.2.1 Pengertian Manajemen Laba 

Manajemen laba adalah campur tangan manajemen dalam proses 

penyusunan laporan keuangan eksternal untuk mencapai tingkat keuntungan 

tertentu dengan tujuan untuk menguntungkan perusahaannya sendiri ( Saputro dan 

Setiawati, 2004).  

Scott (2003:351) mendefinisikan manajemen laba sebagai tindakan 

pemilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh manajer untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

Healy dan Wahlen dalam (1999) dalam Fawaidah (2006:10) menyebutkan 

bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan 

(judgement) dalam laporan keuangan dan dalam menyusun (structuring) transaksi 

untuk mengubah laporan keuangan agar dapat gambaran yang bagus mengenai 

kinerja perusahaan pada stakeholders ataupun agar dapat mempengaruhi hasil 

kontrak yang bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan 

perusahaan.  

Permatasari (2005) menyatakan bahwa manajemen laba diduga muncul atau 

dilakukan oleh manajer dalam pelaporan keuangan suatu organisasi karena 

mereka mengharapkan suatu manfaat dari tindakan yang dilakukan. Dengan 

adanya manajemen laba, maka kredibilitas laporan keuangan akan menjadi 

berkurang dan mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka 

laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa. 



 

Dengan menggunakan pendekatan teori keagenan (agency theory), praktik 

manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara manajemen (agent)  

dan pemilik (principal). Di samping itu, pihak lain yang juga terlibat dalam 

konflik tersebut yaitu kreditur dan pemerintah (goverment). Jin dan Machfoedz 

(1998) menyebutkan bahwa konflik yang terjadi di antara pihak-pihak tersebut 

antara lain: 

1. Manajemen berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraannya, 

sedangkan pemegang saham berkeinginan meningkatkan kekayaannya. 

2. Manajemen berkeinginan memperoleh kredit sebesar mungkin dengan 

bunga rendah, sedangkan kreditur hanya ingin memberi kredit sesuai 

dengan kemampuan perusahaan. 

3. Manajemen berkeinginan membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan 

pemerintah ingin memungut pajak setinggi mungkin. 

 

2.2.2  Faktor-faktor Pendorong Manajemen Laba 

Terdapat tiga hipotesis yang melatarbelakangi terjadinya manajemen yang 

dijelaskan dalam positif accounting theory (Watts dan Zimmerman, 1990 dalam 

Fawaidah, 2006:21) antara lain: 

1. Hipotesis Rencana Bonus (Bonus Plan Hypothesis) 

Hipotesis yang menyatakan bahwa dengan adanya rencana bonus maka 

memungkinkan manajer untuk menggunakan metode akuntansi yang 

dapat meningkatkan pendapatan atau laba dalam laporan keuangan 

periode berjalan. 

 



 

2. Hipotesis Utang Ekuitas (Debt Covenant Hypothesis) 

Hipotesis yang menyatakan bahwa semakin tinggi rasio utang atau 

ekuitas suatu perusahaan yang ekuivalen dengan semakin dekatnya 

perusahaan terhadap kendala-kendala dalam perjanjian dan semakin 

besar peluang pelanggaran perjanjian dan terjadinya biaya kemacetan 

teknis, maka semakin besar kemungkinan manajer menggunakan metode 

akuntansi yang dapat meningkatkan laba perusahaan. 

3. Hipotesis Biaya Politik (Political Cost Hypothesis) 

Hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan dengan skala besar lebih 

menggunakan pilihan metode akuntansi yang akan mengurangi laba 

yang dilaporkan dalam laporan keuangan daripada perusahaan dengan 

skala kecil. 

 

2.2.3  Motivasi Manajemen Laba 

Scott (2003:379) mengemukakan beberapa motivasi yang mendorong 

terjadinya manajemen laba, yaitu: 

1. Bonus Purposes 

Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan 

bertindak secara oportunistik untuk melakukan manajemen laba dengan 

memaksimalkan laba periode berjalan. 

2. Political Motivations 

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan 

pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang 



 

dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan 

pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat. 

3. Taxation Motivations 

Masalah perpajakan merupakan salah satu alasan mengapa pihak 

manajemen perusahaan berusaha mengurangi tingkat laba bersih yang 

dilaporkan agar nilai pajak yang ditanggung dapat diperkecil. 

4. Pergantian Chief Executivve Officer (CEO) 

Adanya pergantian CEO biasanya diikuti fenomena manajemen laba di 

mana seorang CEO yang mendekati masa akhir jabatan biasanya 

berusaha memaksimalkan laba yang dilaporkan agar tingkat bonus yang 

mereka terima bisa lebih tinggi. Demikian pula apabila CEO kurang 

berhasil dalam meningkatkan kinerja perusahaannya terkadang berusaha 

memanipulasi biaya akan datang dengan cara mengakui biaya tersebut 

sehingga tingkat laba di periode mendatang menjadi lebih tinggi. 

5. Initial Public Offering (IPO) 

Perusahaan yang akan go public belum memiliki nilai pasar dan 

menyebabkan manajer perusahaan yang akan go public melakukan 

manajemen laba dalam prospectus mereka dengan harapan dapat 

menaikkan harga saham perusahaan. 

6. Pentingnya Memberi Informasi kepada Investor 

Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada 

investor sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap 

menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja baik. 



 

2.2.4  Teknik Manajemen Laba 

Menurut Setiawati dan Na’im (2000), manajemen laba dapat dilakukan 

dengan tiga teknik yaitu: 

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi 

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui perkiraan (judgement) 

terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tertagih, 

estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak 

berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain. 

2. Mengubah metode akuntansi 

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu 

transaksi, contohnya dengan mengubah metode depresiasi aktiva tetap 

dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus. 

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan 

Teknik ini dilakukan dengan mempercepat atau menunda pengeluaran 

untuk biaya tertentu serta bisa juga dilakukan dengan mempercepat atau 

menunda pengakuan pendapatan. Misalnya, mempercepat atau menunda 

pengeluaran biaya penelitian dan pengembangan sampai periode 

akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi 

sampai periode berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman 

produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah 

tak dipakai. 

 

 



 

2.2.5  Pola Manajemen Laba 

Beberapa pola manajemen laba menurut Scott (2003:383) dapat dilakukan 

dengan cara: 

1. Taking a Bath 

Cara ini dilakukan ketika keadaan buruk yang tidak bisa dihindari pada 

periode berjalan dengan cara mengakui biaya-biaya periode akan datang 

dan kerugian periode berjalan. Pola ini terjadi pada saat reorganisasi, 

termasuk pengangkatan CEO baru dengan melaporkan kerugian dalam 

jumlah besar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba di masa 

datang. 

2. Income Minimization 

Dilakukan kepada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang 

tinggi sehingga jika laba pada periode mendatang diperkirakan turun 

secara signifikan, maka dapat diatasi dengan mengambil laba periode 

sebelumnya.  

3. Income Maximization 

Pola ini dilakukan pada saat perusahaan mengalami penurunan laba. 

Tindakan atas income maximization bertujuan untuk melaporkan net 

income yang tinggi sehingga manajer bisa mendapatkan bonus yang 

lebih besar.  

 

 

 



 

4. Income Smoothing 

Dilakukan oleh perusahaan dengan meratakan laba yang dilaporkan 

sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada 

umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil. 

 

2.2.6  Mendeteksi Manajemen Laba 

Beberapa model yang digunakan untuk mendeteksi manajemen laba pada 

laporan keuangan antara lain: 

1. Model Healy 

Model ini menggunakan rata-rata (mean) dari total akrual (TAt) yang 

diskala dengan total aset yang di-log (At-1) dari periode estimasi sebagai 

ukuran untuk nondiskresioner. Model akrual untuk nondiscretionary 

dalam peristiwa t (NDAt) adalah: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

−∑ A
TA

t

t

tn
NDAt

1

1  

Keterangan: 

NDAt = Nondiscretionary accruals dalam tahun t yang diskala 

dengan total aset yang di-log 

n = Jumlah tahun dalam periode akuntansi 

t = Tahun subscript yang menunjukkan tahun dalam skala 

event 

2. Model De Angelo 

Model ini menggunakan total akrual periode terakhir (TAt-1) yang 

diskala dengan total aset waktu mundur (log At-2) sebagai ukuran dari 



 

nondiscretionary accruals. Untuk mengukur nondiscretionary accruals 

(NDAt) digunakan persamaan berikut: 
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Bagian dari discretionary accruals adalah perbedaan antara total akrual 

dalam peristiwa tahun t yang diskala dengan At-1 dan NDAt. 

3. Model Jones 

Model ini berusaha untuk mengendalikan pengaruh dari perubahan 

lingkungan ekonomi perusahaan terhadap nondiscretionary accruals. 

Model Jones untuk nondiscretionary accruals dalam tahun peristiwa 

adalah: 
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Keterangan: 

NDAt = Nondiscretionary accruals dalam tahun t yang diskala 

dalam tahun t dengan total aset yang di-log 

∆ REVt = Pendapatan pada tahun t dikurangi pendapatan pada 

tahun t-1 

PPEt = Aktiva tetap kotor (tanah, bangunan dan peralatan) pada 

akhir tahun t 

At-1 = Total aset pada akhir tahun t-1 

α1,α2, α3 = Parameter perusahaan spesifik 



 

Nilai α1, α2, α3 diperoleh dengan menggunakan model periode estimasi 

sebagai berikut: 
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Keterangan: 

α1, α2, α3 = Parameter perusahaan khusus 

TAt = Total akrual dari tahun t 

εt = Residual yang menunjukkan bagian discretionary 

perusahaan spesifik dari total akrual 

4. Model Jones yang Dimodifikasi 

Model Jones yang dimodifikasi dirancang untuk mengeliminasi dugaan 

kecenderungan dengan model Jones pada pengukuran discretionary 

accruals dengan kesalahan ketika diskresi digunakan melalui pengakuan 

pendapatan. Untuk mengukur nondiscretionary accruals digunakan 

persamaan: 
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Keterangan: 

NDAt = Nondiscretionary accruals dalam tahun t yang diskala 

dalam tahun t dengan total aset yang di-log 

∆ REVt = Jumlah tahun dalam periode akuntansi 

∆ RECt = Pendapatan pada tahun t dikurangi pendapatan pada 

tahun t-1 



 

PPEt = Aktiva tetap kotor (tanah, bangunan dan peralatan) pada 

akhir tahun t 

At-1 = Total aset pada akhir tahun t-1 

α1,α2, α3 = Parameter perusahaan khusus 

Penyesuaian yang dilakukan terhadap model Jones adalah bahwa 

perubahan pendapatan disesuaikan untuk perubahan piutang dalam tahun 

peristiwa (dalam tahun manajemen laba dihipotesiskan). Pendekatan 

tersebut berasal dari asumsi yang mendasari seluruh model discretionary 

accruals, yakni bahwa selama periode estimasi tidak terdapat 

manajemen laba yang sistematik. 

5. Model Industri 

Model ini menggunakan asumsi bahwa nondiscretionary accruals adalah 

tetap sepanjang waktu. Model ini juga mengasumsikan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang menentukan nondiscretionary accruals pada 

umumnya melalui perusahaan di dalam industri yang sama. Model 

industri untuk nondiscretionary accruals adalah sebagai berikut: 
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Keterangan: 

NDAt = Nondiscretionary accruals dalam tahun t yang 

diskala dalam tahun t dengan total aset yang di-log. 
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 = Nilai median dari total akrual dalam tahun t yang 

diskala dengan total aset sisa (total aset yang di-log) 



 

untuk seluruh perusahaan nonsampel dalam two-

digit standart industrial classification (SIC) untuk 

industri j. 

γγ 21
+  = Parameter perusahaan khusus yang diestimasi 

dengan menggunakan OLS pada observasi dalam 

periode estimasi. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

1.9 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono 

(2005:1), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian 

induktif menurut Indriantoro dan Supomo (2002:23) merupakan tipe penelitian 

yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan (generating) teori atau hipotesis 

melalui pengungkapan fakta (fact finding).  

Berdasarkan karakteristik pemasalahannya, penelitian ini termasuk penelitian 

deskriptif di mana penelitian ini mencoba menggambarkan praktik manajemen 

laba yang dilakukan oleh PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. sebelum 

diakuisisi oleh British American Tobacco Plc. dengan menggunakan tahun 

pengamatan 2004 sampai 2008. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:26), 

penelitian deskriptif (descriptive research) merupakan penelitian terhadap 

masalah-masalah berupa fakta saat ini dari suatu populasi. Tipe penelitian ini 

umumnya berkaitan dengan opini (individu, kelompok atau organisasional), 



 

kejadian, atau prosedur. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, 

tetapi tidak melakukan uji hipotesis. 

 

1.10 Sampel 

Penelitian ini tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif 

berawal dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil 

kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain 

pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang 

dipelajari. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan tidak menggunakan 

perhitungan statistik seperti pada penelitian kuantitatif, melainkan disesuaikan 

dengan tujuan penelitian. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Sugiyono  

(2005:50) bahwa sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sebagai sampel 

statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk 

menghasilkan teori. 

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive 

sampling. Sugiyono (2005:53) menjelaskan bahwa metode purposive sampling 

adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Sampel penelitian ini yaitu PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 

Pertimbangan perusahaan tersebut sebagai sampel penelitian karena pada tahun 

penelitian PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. terindikasi melakukan 

manajemen laba. Di samping itu, peneliti juga ingin melakukan penelaahan 

terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut karena pada tanggal 17 Juni 2009 

PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. diakuisisi oleh British American 

Tobacco Plc. 



 

1.11 Jenis Sumber dan Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yakni 

data yang diperoleh melalui media perantara yang mencatat dan 

mendokumentasikan data tersebut. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan 

atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 

2002:147). 

Dalam penelitian ini, data sekunder berupa laporan keuangan, bukti, catatan 

atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang 

diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui web site http:// www.idx.co.id. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dengan 

jenis data berupa laporan keuangan (financial report) perusahaan periode 2004 

sampai 2008. Periode tersebut dianggap cukup mewakili pengamatan penelitian 

dengan asumsi bahwa pada peiode tersebut perusahaan terindikasi melakukan 

manajemen laba.  

 

1.12 Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh selanjutnya ditelaah dan dianalisis secara kuantitatif 

untuk mendapatkan gambaran mengenai praktik manajemen laba pada perusahaan 

yang menjadi sampel. Penelitian ini menggunakan model Jones yang dimodifikasi 

dalam mendeteksi praktik manajemen laba. Adapun langkah-langkah yang 

digunakan dalam melakukan pengukuran manajemen laba dengan model Jones 

yang dimodifikasi adalah sebagai berikut. 

 



 

a. Menghitung total akrual (total accruals) 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Erickson dan Wang (1999) dalam 

Rosyidah (2006:31), total akrual didefinisikan sebagai selisih antara net income 

dengan operating cash flow. Rumus untuk menghitung total akrual adalah sebagai 

berikut: 

                   TAit  =  NIit – CFOit           .......................     (1) 

Keterangan: 

TAit = Total accruals (total akrual) perusahaan i pada tahun t 

NIit = Net income (laba bersih) perusahaan i pada tahun t 

CFOit = Cash flow from operation (kas dari operasi) perusahaan i 

pada tahun t 

 

Pada dasarnya, total akrual suatu perusahaan i terdiri atas nondiscretionary 

accruals dan discretionary accruals Hal tersebut ditunjukkan oleh model berikut: 

                   TAit  =  NDAit + DAit           .......................     (2) 

Keterangan: 

TAit = Total accruals (total akrual) perusahaan i pada tahun t 

NDAit = Nondiscretionary accruals perusahaan i pada tahun t 

DAit = Discretionary accruals  perusahaan i pada tahun t 

b. Memisahkan discretionary accruals dengan nondiscretionary accruals dengan 

rumus model estimasi akrual Jones, yakni: 

TAit/Ait-1 =  α1(1/Ait-1) + β1(∆REVit/Ait-1) + β2(PPEit/Ait-1) + εit ...(3) 

 



 

Keterangan: 

TAit = Total accruals (total akrual) perusahaan i pada tahun t 

∆REVit = Perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t 

PPE = Aktiva tetap kotor perusahaan i pada tahun t 

Ait-1 = Total aktiva perusahaan i pada tahun t-1 

εit = error term perusahaan i pada tahun t 

α1, β1, β2 = parameter spesifik perusahaan 

 

Perubahan pendapatan β1(∆REVit/Ait-1) dimasukkan ke dalam model estimasi 

tersebut untuk mengendalikan perubahan dalam nondiscretionary accruals yang 

disebabkan oleh perubahan kondisi. Pendapatan digunakan sebagai kontrol 

terhadap lingkungan perusahaan karena pendapatan merupakan ukuran obyektif 

dari operasi perusahaan sebelum manipulasi manajer. Sedangkan β2(PPEit/Ait-1) 

merupakan bagian dari total akrual yang berhubungan dengan biaya depresiasi 

yang nondiscretionary (Jones, 1991 dalam Saputro dan Setiawati, 2004). Model 

estimasi tersebut digunakan untuk mendapatkan nilai α1, β1, dan β2 yang digunakan 

dalam menentukan  nondiscretionary accruals. 

c. Menentukan nondiscretionary accruals 

Rosyidah (2006:32) menyebutkan bahwa model Jones modifikasi 

mengasumsikan bahwa komponen nondiscretionary accruals adalah konstan. 

Model tersebut mengontrol efek perubahan perputaran ekonomi perusahaan 

terhadap nondiscretionary accruals. Nilai nondiscretionary accruals ditentukan 

dengan rumus sebagai berikut: 



 

NDAit =  α1(1/Ait-1) + β1(∆REVit/Ait-1 - ∆RECit/Ait-1) + β2(PPEit/Ait-1) + εit     ....(4) 

∆RECit = Perubahan piutang bersih perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t 

 

d. Menghitung discretionary accruals 

Penelitian ini juga memfokuskan pada discretionary accruals karena hal 

tersebut merupakan indikator terjadinya manajemen laba. Saputro dan Setiawati 

(2004) menyebutkan bahwa discretionary accruals merupakan tingkat akrual hasil 

rekayasa oleh manajer. Perhitungan discretionary accruals tersebut dilakukan 

dengan menggunakan model Jones modifikasi. Model tersebut yaitu: 

DAit=TAit/Ait-1– [α1(1/Ait-1)+β1(∆REVit/Ait-1- ∆RECit/Ait-1)+β2(PPEit/Ait-1)+εit  ..(5) 

Perubahan piutang ∆RECit/Ait-1 dimasukkan ke dalam persamaan tersebut 

dengan asumsi bahwa semua penjualan kredit disebabkan oleh manajemen laba, 

mengingat lebih mudah bagi manajer untuk merekayasa laba dengan penjualan 

kredit dibandingkan penjualan tunai (Dechow dkk., 1995 dalam Saputro dan 

Setiawati, 2004). 

Apabila discretionary accruals (DAit) bernilai positif, maka perusahaan i 

terindikasi melakukan praktik manajemen laba dengan cara menaikkan laba. 

Sebaliknya, jika discretionary accruals (DAit) bernilai negatif maka hal ini 

menunjukkan adanya upaya perusahaan i untuk menurunkan laba. 

Perusahaan i tidak terindikasi melakukan praktik manajemen laba apabila 

nilai discretionary accruals (DAit) sama dengan nol. Dengan kata lain, 



 

discretionary accruals (DAit) sama dengan εit (error term). Hal tersebut akan 

berpengaruh terhadap total akrual yang digambarkan pada model berikut ini: 

jika  DAit = 0  →  TAit =  NDAit 

Berdasarkan model tersebut dapat disimpulkan bahwa  jika perusahaan i tidak 

terindikasi melakukan praktik manajemen laba, maka total akrualnya akan sama 

dengan nondiscretionary accruals (NDAit).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

  

Indonesia merupakan salah satu negara yang potensial bagi industri rokok. 

Hal ini disebabkan di Indonesia tersedia bahan baku utama berupa tembakau 

secara melimpah yang dihasilkan oleh para petani tembakau Indonesia sendiri. Di 

samping itu, Indonesia juga merupakan negara yang sangat potensial sebagai 

daerah pemasaran produk rokok. Dengan tersedianya bahan baku dan dekatnya 

pasar, maka menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang sangat kondusif bagi 

industri rokok. 

  Kondisi tersebut mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan yang 

beroperasional dalam memproduksi rokok. Perusahaan rokok tersebut 

menghasilkan dua jenis rokok, yakni rokok kretek dan putih. Rokok kretek 

merupakan rokok yang diproduksi dengan menggunakan bahan baku tembakau 

dan cengkeh yang relatif kering. Sedangkan rokok putih dibuat dengan 

menggunakan bahan baku tembakau dan cengkeh yang tidak terlalu kering serta 

dilengkapi dengan filter sebagai penghisapnya. Masing-masing jenis rokok 

tersebut telah memiliki pasar sendiri baik di dalam maupun di luar negeri.  

Saat ini, terdapat empat perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) sebagai perusahaan terbuka. Dua dari empat perusahaan tersebut 

merupakan perusahaan multinasional, yakni PT. HM. Sampoerna Tbk. dan PT. 

BAT Indonesia Tbk. Sedangkan dua perusahaan lainnya merupakan perusahaan 



 

skala nasional yaitu PT. Gudang Garam Tbk. dan PT. Bentoel Internasional 

Investama Tbk.  

Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan rokok di Indonesia bukan 

tidak menghadapi masalah. Dikeluarkannya beberapa Peraturan Daerah yang 

mengatur masalah rokok merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

operasional perusahaan rokok tersebut, seperti Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 

75 tahun 2005 tentang kawasan dilarang merokok. Di samping itu, Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa haram merokok pada tahun 2008 juga 

turut andil dalam mempengaruhi penjualan rokok di Indonesia. Fatwa tersebut 

menyebutkan larangan merokok bagi ibu hamil, anak-anak, dan larangan merokok 

di tempat umum (www.mui.or.id). Permasalahan tersebut semakin sulit dengan 

dinaikkannnya cukai rokok oleh pemerintah sebesar 10% di awal tahun 2009 

(Surya, 28 Januari 2009). 

Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam 

menjalankan operasionalnya, maka perusahaan-perusahaan rokok di Indonesia 

mencari strategi yang diharapkan bisa menjadi solusi bagi permasalahan tersebut.. 

Salah satu strategi yang dilakukan yaitu dengan melakukan akuisisi terhadap 

perusahaan sejenis. Hal ini seperti yang dilakukan oleh British American Tobacco 

Plc. sebagai induk  perusahaan PT. BAT Indonesia Tbk. yang melakukan akuisisi 

terhadap PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. pada tanggal 17 Juni 2009. 

Strategi ini dilakukan sebagai upaya menjaga eksistensi bisnis British American 

Tobacco Plc. di Indonesia karena PT. BAT Indonesia Tbk. sebagai anak 

perusahaannya dalam beberapa periode terakhir memiliki kinerja yang kurang 



 

maksimal. Di samping itu, strategi ini juga merupakan kebijakan British American 

Tobacco Plc. dalam melakukan ekspansi bisnisnya. 

 

4.1 Latar Belakang Akuisisi PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. oleh 

British American Tobacco Plc.  

Menurunnya pangsa pasar rokok di kawasan Uni Eropa mendorong beberapa 

perusahaan rokok di kawasan tersebut mencari pasar alternatif. Salah satu 

perusahaan rokok yang tengah melakukan hal tersebut yaitu British American 

Tobacco Plc. Perusahaan ini merupakan perusahaan rokok terbesar kedua di dunia 

dilihat dari pangsa pasar global. Perusahaan ini telah memiliki beberapa merek 

rokok yang dijual lebih dari 180 pasar. Pada tahun 2008, anak-anak perusahaan 

British American Tobacco Plc. telah menjual sebanyak 715 miliar rokok yang 

diproduksi di 41 negara dengan mempekerjakan lebih dari 50.000 orang 

(vivanews.com, 17 Juni 2009).  

Pasar rokok di Asia merupakan pasar alternatif yang sedang diincar oleh 

British American Tobacco Plc. dan Indonesia adalah salah satu negara tujuan 

pengembangan pasar alternatif tersebut.  Hal ini disebabkan Indonesia memiliki 

pasar rokok yang potensial dengan volume penjualan mencapai 250 miliar batang 

per tahun sehingga menjadikan Indonesia sebagai pasar rokok terbesar kelima di 

dunia. Sedangkan dari sisi tingkat perolehan laba, pasar rokok di Indonesia 

termasuk dalam 10 besar di dunia (Kompas, 18 Juni 2009). Oleh karena itu,  salah 

satu upaya yang dilakukan oleh British American Tobacco Plc. dalam memperluas 

pangsa pasarnya di Indonesia yakni dengan mengakuisisi PT. Bentoel 

Internasional Investama Tbk. pada tanggal 17 Juni 2009. Nilai per lembar saham 



 

akuisisi ini mencapai Rp. 873 per lembar dan British American Tobacco Plc. 

menyediakan dana sebesar Rp. 5,87 triliun atau setara dengan 580 juta dollar 

Amerika Serikat (Kompas, 18 Juni 2009).  

Keputusan British American Tobacco Plc. untuk melakukan kebijakan 

akuisisi tersebut didasarkan atas kinerja PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 

yang semakin baik. Di tahun 2008, PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 

menguasai 7% pasar rokok di Indonesia dengan nilai penjualan mencapai 1,17 

miliar batang rokok sehingga menempatkan perusahaan tersebut sebagai 

perusahaan rokok terbesar keempat di Indonesia. Sedangkan PT. BAT Indonesia 

Tbk. sebagai anak perusahaan British American Tobacco Plc. di Indonesia hanya 

mampu menguasai 2% pasar rokok dan hanya bersaing di pasar rokok putih. 

Pangsa pasar rokok kretek yang telah dimiliki oleh PT. Bentoel Internasional 

Investama Tbk. juga merupakan peluang dalam meningkatkan penjualan di pasar 

rokok Indonesia.  

Dari sisi keuangan, PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. memiliki 

laporan keuangan  yang menunjukkan adanya peningkatan secara kontinyu dari 

tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan perusahaan tersebut dalam 

menghasilkan tingkat laba dalam laporan keuangannya yang relatif meningkat 

setiap tahun. Maka, hal tersebut menjadi pertimbangan tersendiri bagi British 

American Tobacco Plc. dalam mengakuisisi PT. Bentoel Internasional Investama 

Tbk. Namun, diperlukan penelaahan atas laporan keuangan yang disusun oleh PT. 

Bentoel Internasional Investama Tbk. tersebut karena tidak menutup kemungkinan 



 

terjadi berbagai upaya untuk menampilkan agar laporan  keuangan tersebut 

tampak baik. 

 

4.2 Gambaran Umum Perusahaan 

4.2.1 PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 

PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. didirikan berdasarkan akta       

No. 247 tanggal 11 April 1987 dari Misahardi Wilamarta S.H., notaris di Jakarta. 

Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-1219. HT.01.01. TH.89 tanggal 4 

Pebruari 1989 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 

90 tanggal 10 Nopember 1989 Tambahan No. 2990/1989. Anggaran Dasar 

Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir 

berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 

Perusahaan No. 238 tanggal 27 Juni 2008 dari Eliwaty Tjitra S.H., notaris di 

Jakarta, dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No.40 tahun 2007 

mengenai Perseroan Terbatas. Akta perubahan tersebut telah mendapat 

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

dengan Surat Keputusan No. C2-14682. HT.01.04. TH.2008 tanggal 10 

September 2008. 

Perusahaan berdomisili di Jakarta, dan kantor pusat beralamat di Menara 

Rajawali Lantai 23, jalan Mega Kuningan Lot # 5.1 Jakarta 12950. 

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar perusahaan, maksud dan tujuan 

perusahaan antara lain adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan 

umum, industri, pembangunan, kehutanan dan jasa. Perusahaan mulai beroperasi 



 

secara komersial sejak tahun 1989, yang pada saat itu bergerak dalam bidang 

industri rotan. Saat ini perusahaan bertindak sebagai induk perusahaan (holding 

company). Jumlah karyawan tetap perusahaan dan anak perusahaan sebanyak 

5.839 dan 5.737 karyawan masing-masing per 31 Desember 2008 dan 2007. 

 

4.2.2 British American Tobacco Plc. 

British American Tobacco Plc. (BAT Plc.) berdiri pada 1902 sebagai hasil 

kesepakatan kerjasama patungan antara  produsen rokok Inggris dengan produsen 

rokok asal Amerika Serikat, yakni Imperial Tobacco Company dan American 

Tobacco Company.  Pada tahun 1911, American Tobacco Company menjual 

sahamnya di perusahaan. Pada 1976, grup bisnis ini melakukan reorganisasi di 

bawah pemegang barunya, yakni B.A.T Industries. Di tahun 1994, setelah 83 

tahun berpisah, BAT mengakuisisi bekas induk usahanya, American Tobacco 

Company. Sejak saat itu, BAT membawa merek Lucky Strike dan Pall Mall 

dalam portofolio BAT.  

Pada tahun 2003, perusahaan ini  mengakuisisi produsen rokok asal Italia, 

yakni Ente Tabacchi Italiani (ETI). Akuisisi ini menempatkan BAT pada di posisi 

kedua di Italia sebagai pasar rokok terbesar kedua di Uni Eropa. Langkah ini juga 

membuka peluang besar bagi BAT untuk bersaing dan mengembangkan merek 

ETI dan produk BAT dalam skala lokal dan internasional. Pada bulan Januari 

2007, BAT menutup pabriknya di Southampton, Inggris yang mempekerjakan 600 

orang. Namun, pada tahun 2008, BAT mengakuisisi produsen rokok Turki, yakni 

Tekel. Kemudian pada bulan Juli 2008, BAT juga mengakuisisi produsen rokok 

asal Skandinavia, yakni, Scandinavian Tobacco Company. 



 

Di Indonesia, British American Tobacco Plc. sudah memiliki jaringan 

melalui PT. BAT Indonesia Tbk. yang didirikan dalam kerangka Undang-undang 

No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang dibuat berdasarkan Akta 

Notaris Kartini Muljadi, S.H., No. 199, tanggal 23 September 1979. Anggaran 

Dasar Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A. 5/421/20 tanggal 13 Oktober 1979 

dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 

Nopember 1979 No.92. Pada tahun 1979, perusahaan melakukan Penawaran 

Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 6.600.000 lembar saham atai 

30% dari 22.000.000 saham yang diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana 

tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. 

Pada tanggal 23 Maret 2000, perusahaan mengajukan Pernyataan 

Pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sehubungan dengan 

Penawaran Umum Terbatas I Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran 

Umum Terbatas I) sebanyak 44.000.000 saham perusahaan. Pernyataan 

pendaftaran tersebut menjadi efektif tanggal 24 April 2000 dan Hak Memesan 

Efek Terlebih Dahulu tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya pada tanggal 25 

Mei 2000.  

 

 

 

 

 

 



 

4.3 Hasil Analisis Data  

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang akuisisi PT. Bentoel Internasional 

Investama Tbk. oleh British American Tobacco Plc. yang memungkinkan 

dilakukannya upaya untuk membuat laporan keuangan agar tampak baik pada 

kedua perusahaan tersebut dan salah satu upaya tersebut bisa dilakukan melalui 

manajemen laba. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

menganalisis dan menelaah praktik manajemen laba sebelum diakuisisinya PT. 

Bentoel Internasional Investama Tbk. oleh British American Tobacco Plc. 

Terdapat beberapa pos yang digunakan untuk mendeteksi adanya praktik 

manajemen laba tersebut. Pos-pos tersebut disajikan pada tabel berikut ini.  

Tabel 4.1 
Pos-pos Akrual dalam Laporan Keuangan PT. Bentoel Internasional 

Investama Tbk. yang digunakan dalam Mendeteksi Praktik Manajemen 
Laba Tahun 2004 - 2008 

Keterangan 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Piutang Usaha 174,782 111,620 68,005 96,371 138,587 136,669
Aktiva Tetap 697,961 704,200 700,493 902,777 1,018,487 1,518,377
Total Aktiva 2,015,102 1,956,823 1,842,317 2,347,942 3,859,160 4,455,532
Pendapatan 4,328,384 4,320,032 2,355,383 3,064,879 4,626,282 5,981,106
Laba Bersih (Net Income) -23,682 80,938 108,166 145,510 242,917 239,138
Kas dari Operasi (Cash Form Operation) 179,121 29,140 121,744 -115,043 -552,085 -55,098  
Sumber data: Laporan Keuangan PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. periode 2003-2008 
 

Nilai dari masing-masing pos akrual di atas selanjutnya digunakan dalam 

pendeteksian praktik manajemen laba. Adapun langkah dan hasil pendeteksian 

praktik manajemen laba pada PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. adalah 

sebagai berikut. 

 

4.3.1 Menghitung Total Akrual 

Tahap awal dalam mendeteksi adanya praktik manajemen laba yaitu 

dengan menghitung total akrual. Penghitungan total akrual tersebut dilakukan 



 

dengan cara mengurangkan laba bersih (net income) dengan kas dari operasi (cash 

flow from operation). Rumus perhitungan total akrual tersebut adalah sebagai 

berikut: 

TAit  =  NIit – CFOit 

Adapun hasil perhitungan total akrual PT. Bentoel Internasional Investama 

Tbk. selama tahun 2004 sampai 2008 adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.2 
Hasil Perhitungan Total Akrual PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 

Tahun 2004 - 2008  
(Dalam Jutaan Rupiah) 

2004 2005 2006 2007 2008
PT.Bentoel Internasional Investama
Net Income (NIit) 80,938 108,166 145,510 242,917 239,138
Cash From Operation (CFOit) 29,140 121,744 -115,043 -552,085 -55,098
Total Aktiva tahun sebelumnya (Ait-1) 2,015,102 1,956,823 1,842,317 2,347,942 3,859,160
Total Akrual (TAit) 51,798 -13,578 260,553 795,002 294,236
Perubahan Total Akrual (∆ TAit) - -65,376 274,131 534,449 -500,766  
Sumber: Laporan Keuangan PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. diolah  
 

Selama tahun pengamatan, total akrual PT. Bentoel Internasional 

Investama Tbk. mengalami perubahan secara fluktuatif. Total akrual tertinggi PT. 

Bentoel Internasional Investama Tbk. terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 

795.002 juta rupiah dan bila dibandingkan dengan total aktiva tahun sebelumnya 

memiliki rasio sebesar 33,86%. Sedangkan total akrual terendah terjadi pada 

tahun 2005, yakni bernilai (Rp. 13.578 juta) dan jika dibandingkan dengan total 

aktiva tahun sebelumnya mempunyai nilai rasio sebesar -0,69%. 

PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. mengalami perubahan total 

akrual tertinggi terjadi selama tahun 2007, yakni sebesar Rp. 534.449 juta atau 

sebesar 19,72 % jika dibandingkan dengan total aktiva tahun sebelumnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada tahun 2007, perusahaan tersebut mengalami kenaikan 



 

total akrual sebesar 205,12% dari tahun sebelumnya. Rasio total akrual yang 

tinggi pada hakikatnya menunjukkan adanya praktik manajemen laba pada 

perusahaan tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Beneish (1999) bahwa  

peningkatan rasio total akrual mengindikasikan adanya manipulasi laba melalui 

transaksi akrual. Total akrual yang tinggi menunjukkan  bahwa arus kas dari 

operasi tidak mencukupi untuk digunakan dalam pembayaran beban.  

Perubahan total akrual terendah PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 

terjadi di tahun 2008 yaitu sebesar (Rp. 500.766 juta) atau jika dibandingkan 

dengan total aktiva tahun sebelumnya memiliki rasio sebesar -26,24%. Maka, 

pada tahun ini perusahaan tersebut mengalami penurunan total akrual dari tahun 

sebelumnya sebesar 62,99%. 

 

4.3.2 Memisahkan Nondiscretionary Accruals dengan Discretionary Accruals  

Langkah selanjutnya dalam mendeteksi praktik manajemen laba yaitu 

dengan memisahkan antara nondiscretionary accruals dengan discretionary 

accruals. Langkah ini dilakukan dengan cara meregresikan persamaan berikut ini. 

TAit/Ait-1 =  α1(1/Ait-1) + β1(∆REVit/Ait-1) + β2(PPEit/Ait-1) + εit ... 

Berdasarkan model di atas, maka persamaan hasil regresi yang terbentuk yaitu: 

TAit/Ait-1= -0,127 + 138980(1/Ait-1) + 0,144(∆REVit/Ait-1) + 0,417 (PPEit/Ait-1) 

Nilai koefisien persamaan tersebut selanjutnya digunakan dalam 

menghitung besarnya nondiscretionary accruals dan discretionary accruals. 

 

 



 

4.3.3 Menentukan Nondiscretionary Accruals 

Dengan menggunakan koefisien hasil regresi persamaan di atas, maka 

nondiscretionary accruals bisa dihitung dengan persamaan berikut. 

NDAit =  - 0,127 + 138980 (1/Ait-1) +  0, 144 (∆REVit/Ait-1 - ∆RECit/Ait-1) +                    

0,417 (PPEit/Ait-1) + εit      

Berdasarkan persamaan tersebut, maka hasil perhitungan nondiscretionary 

accruals adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.3 
Hasil Perhitungan NonDiscretionary Accruals (NDA) 

PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 
Tahun 2004 -2008  

2003 2004 2005 2006 2007 2008
PT. Bentoel Internasional Investama Tbk.
Total Aktiva  (Ait) 2,015,102 2,015,102 1,956,823 1,842,317 2,347,942 3,859,160
Perubahan Pendapatan (∆REVit) - -8,352 -1,964,649 709,496 1,561,403 1,354,824
Perubahan Piutang (∆RECit) - -63,162 -43,615 28,366 42,216 -1,918
Aktiva Tetap (PPEit) - 704,200 700,493 902,777 1,018,487 1,518,377
Non Discretionary Accrual  (NDAit) - 0.09156193 -0.047778 0.205835 0.2059825 0.142719

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. diolah 
 

Tabel 4.3 tersebut menunjukkan nilai nondiscretionary accruals                             

PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. selama tahun pengamatan. Perusahaan 

ini mempunyai nondiscretionary accruals yang relatif berfluktuatif meskipun 

tidak terlalu signifikan. Nilai nondiscretionary accruals tertinggi perusahaan ini 

terjadi di tahun 2007, sedangkan nilai nondiscretionary accruals terendah terjadi 

pada tahun 2005. 

Pada tahun 2005, nilai nondiscretionary accruals PT. Bentoel 

Internasional Investama Tbk. mengalami penurunan sebesar 152,18% dari tahun 

sebelumnya, sedangkan  tahun 2006 mengalami kenaikan secara signifikan 

sebesar 530,31% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2007,  



 

nondiscretionary accruals perusahaan ini mengalami kenaikan sebesar 0,07% dari 

tahun sebelumnya dan di tahun 2008 kembali mengalami penurunan sebesar 

30,71% dari tahun sebelumnya. Nilai nondiscretionary accruals dan perubahan 

nondiscretionary accruals PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. selama tahun 

pengamatan bisa dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.4 
Ringkasan Non Discretionary Accruals dan Perubahan Non Discretionary 

Accruals PT. Bentoel Internasional Investama Tbk.  
Tahun 2004 - 2008  

Tahun NDAit ∆ NDAit Keterangan
2004 0.09156193 - -
2005 -0.04777845 -0.13934038 turun
2006 0.20583505 0.25361349 naik
2007 0.20598251 0.00014746 naik
2008 0.14271901 -0.06326350 turun  

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bentoel Internasional Investama Tbk.  diolah. 
 

 

4.3.4 Menghitung Discretionary Accruals 

Setelah total akrual dan nondiscretionary accruals diketahui, maka 

selanjutnya dilakukan penghitungan terhadap nilai discretionary accruals. 

Sebagai proksi praktik manajemen laba, discretionary accruals dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

DAit = TAit/Ait-1 – (–0,127 + 138980 (1/Ait-1) + 0, 144 (∆REVit/Ait-1 - ∆RECit/Ait-1) 

+ 0,417 (PPEit/Ait-1) + εit )    

Penghitungan discretionary accruals dilakukan untuk membuktikan 

apakah terjadi praktik manajemen laba pada PT. Bentoel Internasional Investama 

Tbk. selama tahun pengamatan. Adapun hasil perhitungan tersebut disajikan 

dalam tabel berikut ini. 



 

Tabel 4.5 
Hasil Perhitungan Discretionary Accruals (DA) PT. Bentoel Internasional 

Investama Tbk. Tahun 2004 - 2008  
2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total Akrual dibandingkan  Total Aktiva (TAit/Ait-1) - 0.0257049 -0.0069388 0.1414268 0.33859525 0.07624353

Total Aktiva  (Ait) 2,015,102 2,015,102 1,956,823 1,842,317 2,347,942 3,859,160
Perubahan Pendapatan (∆REVit) - -8,352 -1,964,649 709,496 1,561,403 1,354,824
Perubahan Piutang (∆RECit) - -63,162 -43,615 28,366 42,216 -1,918
Aktiva Tetap (PPEit) - 704,200 700,493 902,777 1,018,487 1,518,377
Discretionary Accrual (DAit) - -0.0658570 0.0408397 -0.0644082 0.1326127 -0.0664755  
Sumber: Laporan Keuangan PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. diolah. 

 

Nilai discretionary accruals PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 

selama tahun pengamatan sangat berfluktuatif. Pada tahun 2004, discretionary 

accruals perusahaan tersebut bernilai negatif yang menunjukkan bahwa pada 

tahun tersebut terjadi manajemen laba dengan cara menurunkan laba. Sedangkan 

di tahun 2005 discretionary accruals perusahaan tersebut bernilai positif yang 

menunjukkan terjadinya kebijakan untuk menaikkan laba oleh perusahaan. Pada 

tahun ini, discretionary accruals PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 

mengalami kenaikan sebesar 162,01% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada 

tahun 2006,  discretionary accruals perusahaan tersebut kembali menunjukkan 

nilai negatif sebagai indikasi terjadinya penurunan laba. Di tahun ini, 

discretionary accruals  menunjukkan penurunan dalam jumlah yang cukup 

signifikan dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 257,71%. Untuk tahun 2007, 

discretionary accruals perusahaan tersebut kembali bernilai positif yang 

mengindikasikan dilakukannya kebijakan untuk menaikkan laba. Discretionary 

accruals pada tahun ini juga kembali mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 

sebesar 305,89%. Sedangkan di tahun 2008, discretionary accruals perusahaan 

tersebut bernilai negatif sebagai indikasi penurunan laba. Discretionary accruals 

pada tahun ini mengalami penurunan sebesar 150,13% dari tahun sebelumnya. 



 

Nilai discretionary accruals dan perubahan discretionary accruals PT. Bentoel 

Internasional Investama Tbk. selama tahun pengamatan bisa dilihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 4.6 
Ringkasan Discretionary Accruals dan Perubahan Discretionary Accruals 

 PT. Bentoel Internasional Investama Tbk.  
Tahun 2004 - 2008  

Tahun DAit ∆ DAit Keterangan
2004 -0.0658570 - -
2005 0.0408397 0.10669668 naik
2006 -0.0644082 -0.10524789 turun
2007 0.1326127 0.19702098 naik
2008 -0.0664755 -0.19908821 turun  

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. diolah. 
 

Berdasarkan tabel tersebut, nilai discretionary accruals PT. Bentoel 

Internasional Investama Tbk. mencapai angka tertinggi pada tahun 2007. 

Discretionary accruals tersebut bernilai positif yang menunjukkan bahwa pada 

tahun 2007 perusahaan tersebut menaikkan laba. Pada tahun ini pula PT. Bentoel 

Internasional Investama Tbk. memiliki tingkat laba tertinggi selama tahun 

pengamatan yaitu sebesar Rp. 242.917 juta. Laba ini mengalami peningkatan 

sebesar Rp. 97.404 juta atau naik 66,94% dari tahun sebelumnya. Peningkatan 

laba di tahun 2007 ini juga diikuti dengan peningkatan pendapatan perusahaan, 

yakni sebesar Rp. 1.590.347 juta atau naik 51,87% dari tahun sebelumnya. 

Padahal di tahun sebelumnya, pendapatan perusahaan ini hanya mengalami 

kenaikan sebesar Rp. 709.496 juta atau hanya naik 30,12% dari tahun 

sebelumnya. Peningkatan pendapatan PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 

selama tahun 2007 tersebut karena penjualan mengalami kenaikan dari tahun 

sebelumnya, yakni sebesar Rp. 1.589.493 juta atau sebesar 53,04%. Porsi 



 

penjualan terbesar dihasilkan oleh penjualan lokal senilai Rp. 4.553.402 juta atau 

naik sebesar 53,25% dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk penjualan ekspor 

selama tahun 2007 senilai Rp. 27.997 atau mengalami kenaikan dari tahun 

sebelumnya sebesar 38,36%. Penjualan PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 

selama tahun 2006, 2007 dan 2008 tersebut bisa dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.7 
Penjualan PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 

Tahun 2006 - 2008 
(Dalam Jutaan Rupiah) 

2006 2007 2008
Lokal 2,971,167 4,553,402 5,901,957
Ekspor 20,162 27,997 33,402
Potongan Penjualan (6,245) (7,269) (8,229)

Jumlah-Bersih 2,985,084 4,574,129 5,927,130
Penghasilan Taman Rekreasi 11,430 11,877 13,671

Jumlah 2,996,514 4,586,007 5,940,801  
Sumber: Laporan Keuangan PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 

 

Di sisi lain, piutang usaha PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 

selama tahun 2007 juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 42.216 juta atau naik 

43,81% dari tahun sebelumnya. Adanya peningkatan pendapatan yang diikuti 

dengan peningkatan piutang usaha mengindikasikan bahwa penjualan sebagian 

besar dilakukan secara kredit. Adanya penjualan yang dilakukan secara kredit 

tersebut memberikan peluang dilakukannya praktik manajemen laba pada tahun 

2007 karena melalui penjualan kredit yang tinggi akan meningkatkan laba 

perusahaan, tetapi dari sisi arus kas tidak ada dana yang masuk. Hal ini dibuktikan 

dengan semakin menurunnya jumlah kas dari aktivitas operasi yakni sebesar 

Rp.437.002 juta atau turun 379,89% dari tahun sebelumnya. Padahal, di tahun 

sebelumnya jumlah kas dari aktivitas operasi hanya mengalami penurunan sebesar 

Rp. 236.787 atau turun 194%.   



 

Indikasi terjadinya praktik manajemen laba pada tahun 2007 tersebut  

juga ditunjukkan dengan adanya kenaikan total aktiva yang sangat signifikan 

dibanding tahun sebelumnya. Di tahun 2006, total aktiva perusahaan ini hanya 

meningkat sebesar Rp. 505.625 juta atau naik 27,45% dari tahun sebelumnya. 

Sedangkan di tahun 2007, total aktiva perusahaan ini mengalami kenaikan sebesar 

Rp. 1.511.218 juta atau naik sebesar 64,36% dari tahun sebelumnya sehingga 

jumlahnya menjadi Rp. 3.859.160 juta. Kenaikan total aktiva yang cukup 

signifikan ini disebabkan oleh naiknya beberapa pos dalam aktiva lancar dan 

aktiva tidak lancar.  

Beberapa pos aktiva lancar yang mengalami kenaikan pada tahun 2007 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.8 
Kenaikan Pos Aktiva Lancar 

PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. di Tahun 2007 
(Dalam Jutaan Rupiah) 

2006 2007
Kas dan setara kas 273,691 593,803
Piutang usaha 96,371 138,587
Persediaan 842,688 2,106,726
Pajak dibayar di muka 65,750 91,567
Biaya dibayar di muka 5,867 7,239
Jumlah 1,284,367 2,937,922  
Sumber: Laporan Keuangan PT. Bentoel Internasional Investama Tbk 

 

 Kas dan setara kas di tahun 2007 mengalami kenaikan yang sangat 

signfikan, yakni sebesar Rp. 320.112 juta atau naik 116,96% dari tahun 

sebelumnya sehingga jumlahnya menjadi Rp. 593.803 juta. Sebaliknya, di tahun  

2006 kas dan setara kas mengalami penurunan sebesar Rp. 192.389 juta atau turun 

41,28% sehingga jumlahnya Rp. 273.691 juta. Piutang usaha di tahun 2007 juga 

mengalami kenaikan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, 



 

kenaikan atas total aktiva tersebut juga disebabkan meningkatnya jumlah 

persediaan secara signifikan sebesar Rp. 1.264.037 juta atau naik sebesar 150% 

dari tahun sebelumnya. Sedangkan di tahun sebelumnya, persediaan perusahaan 

ini hanya mengalami kenaikan sebesar Rp. 245.894 juta atau naik 41,20% dari 

tahun sebelumnya. Pos aktiva lancar lainnya yang mengalami kenaikan di tahun 

2007 yaitu pajak dibayar di muka sebesar Rp. 25.817 juta atau naik 39,27% 

sehingga jumlahnya menjadi Rp. 91.567 juta. Pada tahun 2006, pos pajak dibayar 

di muka hanya mengalami kenaikan sebesar Rp. 11.864 juta atau naik 22,02% dari 

tahun sebelumnya sehingga jumlahnya menjadi 65.750 juta. Untuk pos biaya 

dibayar di muka juga mengalami kenaikan di tahun 2007, yakni sebesar 1.372 juta 

atau meningkat 23,39% dari tahun sebelumnya. Padahal, di tahun 2006 pos biaya 

dibayar di muka hanya mengalami kenaikan sebesar Rp. 466 juta atau naik 8,63% 

dari tahun sebelumnya sehingga jumlahnya menjadi 5.867 juta. 

Adapun beberapa pos aktiva tidak lancar yang mengalami peningkatan di 

tahun 2007 bisa dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.9 
Kenaikan Pos Aktiva Tidak Lancar 

PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. di Tahun 2007 
(Dalam Jutaan Rupiah) 

2006 2007
Deposito yang dibatasi penggunaannya 32,303 43,443
Aktiva tetap 902,777 1,018,487
Aktiva lainnya 1,897 3,036  

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bentoel Internasional Investama Tbk 
 

Berdasarkan tabel tersebut, pos deposito yang dibatasi penggunaannya 

pada tahun 2007 mengalami kenaikan yaitu dari Rp. 32.303 juta di tahun 2006 

menjadi Rp. 43.443 juta di tahun 2007. Kenaikan di tahun 2007 tersebut sebesar 



 

Rp. 11.140 atau meningkat 34,49% dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 

2006, jumlah pos tersebut menunjukkan kondisi sebaliknya yaitu mengalami 

penurunan sebesar Rp. 1.400 juta atau turun 4,15% dari tahun sebelumnya. Aktiva 

tetap juga mengalami kenaikan di tahun 2007, yakni sebesar Rp. 115.710 juta atau 

meningkat 12,82% dari tahun sebelumnya sehingga jumlahnya menjadi Rp. 

1.018.487juta. Pada tahun 2006, jumlah aktiva tetap perusahaan ini sebesar Rp. 

902.777 juta. Selain itu, pos aktiva lainnya juga mengalami kenaikan, yaitu dari 

Rp. 1.897 juta di tahun 2006 menjadi Rp. 3.036 juta di tahun 2007. Kenaikan di 

tahun 2007 sebesar Rp. 1.139 juta atau meningkat 60,04%, sedangkan di tahun 

sebelumnya justru mengalami penurunan sebesar Rp. 56 juta atau turun 2,87%.  

Dengan adanya peningkatan total aktiva di tahun 2007 menunjukkan 

bahwa perusahaan ini memiliki sejumlah dana tambahan untuk melakukan 

peningkatan atas beberapa aktiva. Dana tersebut diperoleh dengan cara 

menerbitkan Obligasi Rupiah Bentoel I pada tanggal 27 Nopember 2007 senilai 

Rp. 1.350.000 juta dengan bunga tetap sebesar 10,5% per tahun yang dibayar 

setiap 3 bulan, berjangka waktu  5 tahun dan akan jatuh tempo pada 27 Nopember 

2012. 

Pos-pos akrual lainnya yang terkait dengan indikasi praktik manajemen 

laba yang dilakukan oleh PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. selama tahun 

2007 ditunjukkan oleh perubahan sejumlah pos beban penjualan. Penurunan 

secara signifikan terjadi pada jumlah beban penelitian dan pengembangan pada 

tahun tersebut, yakni dari Rp. 3.234 juta di tahun 2006 menjadi Rp. 1.823. juta di 

tahun 2007 atau turun sebesar 43,63%. Di samping itu, pada tahun 2007 



 

perusahaan ini tidak mengakui adanya beban penyisihan piutang  ragu-ragu di 

mana pada tahun sebelumnya beban tersebut diakui sebesar Rp. 487 juta. Dengan 

adanya penurunan beban penelitian dan pengembangan serta tidak diakuinya 

beban penyisihan piutang piutang  ragu-ragu pada tahun 2007, maka laba yang 

dilaporkan perusahaan akan menjadi besar dan  meningkat secara signifikan dari 

tahun sebelumnya. Berikut ini tabel yang menunjukkan komponen penyusun 

beban penjualan yang mengalami penurunan di tahun 2007. 

 Tabel 4.10 
Penurunan Pos-pos pada Beban Penjualan  

PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. di Tahun 2007 
 (Dalam Jutaan Rupiah) 

2006 2007
Beban penelitian dan pengembangan 3,234 1,823

Beban penyisihan piutang ragu-ragu 487 -

Jumlah 3,721 1,823  
Sumber: Laporan Keuangan PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 

 

Pada tahun 2008, merupakan tahun terjadinya nilai discretionary accruals 

terendah selama tahun pengamatan. Nilai discretionary accruals di tahun 2008 ini 

sebesar -8,03 x 10-2 dan nilai ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan 

manajemen laba dengan cara menurunkan laba. Penurunan laba di tahun 2008 ini 

tidak terlalu signifikan dari jumlah laba yang dilaporkan dari tahun sebelumnya, 

yakni sebesar turun sebesar  Rp. 3.779 juta atau turun 1,56%.  

Kondisi tersebut berkebalikan dengan pos pendapatan yang justru 

mengalami kenaikan di tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 1.354.824 juta atau naik 

29,29% dari tahun sebelumnya. Peningkatan pendapatan ini dilatarbelakangi 

akuisisi yang dilakukan oleh salah satu anak perusahaan PT. Bentoel Internasional 

Investama Tbk. yaitu PT. Lestari Putra Wirasejati melakukan akuisisi terhadap 



 

PT. Bintang Bola Dunia, PT. Cipta Pesona Bintang, dan PT. Bintang Pesona 

Jagat. Dengan adanya akuisisi tersebut, maka jumlah pendapatan PT. Bentoel 

Internasional Investama Tbk. sebagai perusahaan induk akan mengalami 

peningkatan di tahun 2008. Meningkatnya jumlah pendapatan ini sebagian besar 

dipengaruhi atas meningkatnya penjualan selama tahun tersebut,  yakni sebesar 

Rp. 1.354.794 atau naik 29,54% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel 4.7,  

penjualan lokal tetap memiliki porsi terbesar dalam penjualan PT. Bentoel 

Internasional Investama Tbk. selama tahun 2008. Pada tahun tersebut, penjualan 

lokal mengalami peningkatan sebesar 29,62% dari tahun sebelumnya sehingga 

nilainya menjadi Rp. 5.901.957 juta. Di samping itu, penjualan ekspor selama 

tahun 2008 juga mengalami kenaikan sebesar 19,31% dari tahun sebelumnya 

sehingga nilainya menjadi Rp. 33.402 juta.  

Selain penjualan, peningkatan pendapatan PT. Bentoel Internasional 

Investama Tbk. di tahun 2008 juga disebabkan meningkatnya pos pendapatan 

lain-lain. Keuntungan atas penjualan aset tetap pada tahun 2008 mengalami 

kenaikan sebesar Rp. 6.071 juta atau naik secara signifikan sebesar 97,54% dari 

tahun 2007. Di samping itu, keuntungan atas penjualan barang sisa di tahun 2008 

juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp. 4.676 juta 

atau naik sebesar 89,61% dari tahun sebelumnya. Peningkatan pendapatan lain-

lain ini juga merupakan dampak akusisi yang dilakukan terhadap terhadap PT. 

Bintang Bola Dunia, PT. Cipta Pesona Bintang, dan PT. Bintang Pesona Jagat 

yaitu berupa pengakuan sejumlah pos pendapatan lain-lain atas anak perusahaan 

baru tersebut oleh PT. Bentoel Internasional Investama Tbk.  



 

Meningkatnya pendapatan sebagai hasil akusisi di tahun 2008 tersebut 

diatur oleh PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. dalam melakukan 

manajemen laba dengan tujuan agar laba perusahaan tampak stabil. Penurunan 

terhadap sejumlah beban usaha di tahun 2007 akan berdampak pada 

meningkatnya jumlah beban tersebut di tahun 2008. Oleh karena itu, PT. Bentoel 

Internasional Investama Tbk. mengakui beban yang lebih besar di tahun 2008 

dengan asumsi bahwa hal ini mampu diimbangi dengan peningkatan pendapatan 

sehingga tidak akan terlalu berpengaruh terhadap laba yang dilaporkan. Teknik ini 

oleh Setiawati dan Na’im (2000) disebut sebagai teknik menggeser periode biaya 

atau pendapatan.  

Secara keseluruhan, jumlah beban PT. Bentoel Internasional Investama 

Tbk. di tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar Rp. 129.552 juta atau naik 

sebesar 17,19%. Sedangkan peningkatan jumlah pendapatan selama tahun 2008 

yaitu sebesar Rp. 1.354.824 juta atau naik sebesar Rp. 29,29%. Dengan adanya 

peningkatan jumlah pendapatan yang lebih besar dari pada jumlah peningkatan 

beban, maka perusahaan ini akan tetap melaporkan laba terhadap hasil usahanya 

meskipun terjadi sedikit penurunan. Perubahan beban tersebut bisa dilihat pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 4.11 
Rangkuman Beban PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 

Tahun 2007 - 2008 
(Dalam Jutaan Rupiah) 

2006 2007 2008
Beban Pokok Penjualan dan Beban Langsung 2,295,512 3,581,029 4,824,168
Beban Penjualan 315,582 420,135 477,809
Beban Umum dan Adm. 218,916 241,534 228,684
Beban Lain-lain 56,019 102,511 206,268
Jumlah 2,886,029 4,345,209 5,736,929  
Sumber: Laporan Keuangan PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 



 

Berdasarkan tabel 4.11 tersebut sebagian besar beban yang dikeluarkan 

oleh  PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. mengalami peningkatan di tahun 

2008, kecuali untuk beban umum dan administrasi yang sedikit mengalami 

penurunan. Beberapa beban yang mengalami kenaikan di antaranya beban pokok 

penjualan dan beban langsung naik sebesar 34,71%,  beban penjualan naik sebesar 

13,73% serta beban lain-lain yang meningkat secara signifikan sebesar 101,22%. 

Sedangkan beban umum dan administrasi pada tahun 2008 mengalami sedikit 

penurunan, yakni sebesar 5,32%. 

Beban penelitian dan pengembangan sebagai bagian dari beban penjualan 

mengalami kenaikan secara signifikan di tahun 2008. Jika di tahun 2007 

perusahaan ini mengakui beban penelitian dan pengembangan sebesar                             

Rp. 1.823 juta atau turun 43,63% dari tahun sebelumnya, maka di tahun 2008 

beban tersebut diakui dalam jumlah yang lebih besar yakni sebesar Rp. 4.101 juta 

sehingga mengalami kenaikan Rp. 2.278 juta atau naik sebesar 124,96% dari 

tahun sebelumnya. Di samping itu, bagian dari beban penjualan lainnya yakni 

beban promosi di tahun 2008 juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 29.203 juta 

atau naik 10,92% dari tahun sebelumnya sehingga jumlahnya menjadi Rp. 

267.468 juta. Padahal di tahun sebelumnya, beban promosi yang diakui hanya 

sebesar Rp. 238.265 juta. Di tahun 2008 tersebut, PT. Bentoel Internasional 

Investama Tbk. juga tidak mengakui beban piutang ragu-ragu seperti pada tahun 

2007. Kenaikan komponen penyusun beban penjualan yang mengalami kenaikan 

selama tahun 2008 bisa dilihat pada tabel berikut ini. 

 



 

Tabel 4.12 
Kenaikan Pos-pos pada Beban Penjualan  

PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. di Tahun 2008 
 (Dalam Jutaan Rupiah) 

2007 2008
Beban penelitian dan pengembangan 1,823 4,101
Beban promosi 238,265 267,468
Jumlah 240,088 271,569  
Sumber: Laporan Keuangan PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 

 

Beban lain-lain sebagai beban yang mengalami peningkatan signifikan di 

tahun 2008 disebabkan meningkatnya beberapa penyusun beban tersebut. 

Beberapa bagian penyusun beban lain-lain yang mengalami peningkatan di tahun 

2008 bisa dilihat pada tabel berikut ini.  

Tabel 4.13 
Rangkuman Beban  Lain-lain PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 

Tahun 2006 - 2008 
(Dalam Jutaan Rupiah) 

2006 2007 2008
Kerugian kurs mata uang asing-bersih 366 1,175 3,461
Denda pajak - - 12,131
Kerugian rokok rusak 6,924 6,280 9,996
Beban bunga dan keuangan 92,042 92,042 176,770
Jumlah 99,332 99,497 202,358  
Sumber: Laporan Keuangan PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diamati bahwa seluruh beban yang 

menjadi bagian dari beban lain-lain mengalami peningkatan di tahun 2008. 

Kerugian kurs mata uang asing di tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp. 

2.286 juta atau naik 66,05% dari tahun sebelumnya. Di samping itu, denda pajak 

di tahun 2008 diakui sebesar Rp.12.131 juta sedangkan di tahun 2007 tidak 

tercatat adanya denda pajak. Denda pajak ini berkaitan dengan pajak  kurang 

bayar atas Pajak Penghasilan Badan tahun 2006.  



 

Kerugian rokok rusak sebagai bagian beban lain-lain di tahun 2008 juga 

mengalami kenaikan, yakni sebesar Rp. 3.176 juta atau naik sebesar 59,17% 

sehingga nilainya menjadi Rp. 9.996 juta.  Padahal di tahun 2007, kerugian rokok 

rusak tercacatat hanya Rp. 6.280 juta atau turun 9,30% dari tahun sebelumnya. 

Beban bunga dan keuangan di tahun 2008 mengalami kenaikan dari tahun 2007 

yaitu sebesar Rp. 84.728 juta atau naik 92,05% sehingga jumlahnya menjadi Rp. 

176.770 juta. Jumlah kenaikan ini merupakan jumlah kenaikan tertinggi di antara 

penyusun beban lain-lain di tahun 2008. Peningkatan beban bunga dan keuangan 

ini terjadi karena adanya peningkatan bunga obligasi yang harus dibayar tahun 

2008 sebagai akibat diterbitkannya obligasi pada tanggal 27 Nopember 2007 

dengan tingkat bunga tetap 10,5% per tahun dan dibayar setiap tiga bulan dengan 

jangka waktu lima tahun. 

Dengan adanya kenaikan beban lain-lain yang sangat signifikan tersebut, 

maka laba bersih PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. mengalami penurunan 

di tahun 2008 meskipun pada tingkatan laba kotor dan usaha mengalami kenaikan  

dari tahun sebelumnya sebagai akibat kenaikan pendapatan pada tahun 2008. Hal 

ini menunjukkan bahwa perusahaan ini melakukan penggelembungan beberapa 

pos beban, terutama beban lain-lain sebagai teknik melakukan manajemen laba.  

Indikasi terjadinya praktik manajemen laba setelah akuisisi internal yang 

dilakukan oleh salah satu anak perusahaan PT. Bentoel Internasional Investama 

Tbk. yaitu PT. Lestari Putra Wirasejati terhadap PT. Bintang Bola Dunia, PT. 

Cipta Pesona Bintang, dan PT. Bintang Pesona Jagat ditunjukkan dengan 

diakuinya meningkatnya total aktiva PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 



 

pada  tahun 2008. Peningkatan total aktiva ini terjadi karena PT. Bentoel 

Internasional Investama Tbk. mengakui aktiva yang dimiliki oleh ketiga anak 

perusahaan barunya tersebut. Total aktiva yang mengalami peningkatan tersebut 

berasal dari beberapa pos dalam aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Adapun 

beberapa pos aktiva lancar yang mengalami peningkatan setelah akuisisi tersebut 

bisa dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.14 
Kenaikan Pos Aktiva Lancar 

PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. di Tahun 2008 
(Dalam Jutaan Rupiah) 

2007 2008
Persediaan 2,106,726 2,644,269
Pajak dibayar di muka 91,567 171,258
Biaya dibayar di muka 7,239 14,528
Uang muka pembelian 3,995 8,585
Jumlah 2,209,527 2,838,640  
Sumber: Laporan Keuangan PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat beberapa pos aktiva lancar yang 

mengalami kenaikan di tahun 2008. Persediaan sebagai salah satu pos aktiva 

lancar mengalami kenaikan dari Rp. 2.106.726 juta di tahun 2007 menjadi Rp. 

2.644.269 di tahun 2008. Persediaan tersebut naik sebesar Rp. 537.543 juta atau 

naik 26% dari tahun 2007. Aktiva lancar lainnya berupa pajak dibayar di muka 

juga mengalami kenaikan, yakni dari Rp. 94.567 juta pada tahun 2007 menjadi 

Rp. 171.258 juta pada tahun 2008. Kenaikan yang terjadi pada pos pajak dibayar 

di muka pada tahun 2008 tersebut sebesar Rp. 76.691 juta atau meningkat 87%, 

padahal pada tahun 2007 jumlah pos tersebut hanya mengalami kenaikan sebesar 

Rp. 25.817 juta atau meningkat 39% dari tahun sebelumnya. Selain itu, biaya 

dibayar di muka perusahaan ini pada tahun 2008 memiliki tingkat kenaikan  yang 



 

sangat signifikan yaitu sebesar Rp. 7.289 juta atau meningkat 101% dari tahun 

sebelumnya sehingga nilainya menjadi Rp. 14.528 juta.. Sedangkan pada tahun 

2007, pos tersebut hanya bernilai Rp. 7.239 juta dan  hanya mengalami kenaikan 

sebesar Rp. 1.552 juta atau meningkat 27% dari tahun sebelumnya. Uang muka 

pembelian juga mengalami kenaikan, yakni Rp. 3.995 juta di tahun 2007 menjadi 

Rp. 8.585 juta di tahun 2008. Tingkat kenaikan tersebut sebesar Rp. 4.590 juta 

atau meningkat secara drastis 215% dari tahun sebelumnya. Padahal, pos uang 

muka pembelian di tahun 2007 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 

yaitu sebesar Rp. 161.116 juta atau turun 98% dari tahun sebelumnya.  

Beberapa pos aktiva tidak lancar yang mengalami kenaikan di tahun 2008 

bisa dilihat pada tabel berikut ini.  

Tabel 4.15 
Kenaikan Pos Aktiva Tidak Lancar 

PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. di Tahun 2008 
(Dalam Jutaan Rupiah) 

2007 2008
Uang muka pembelian aktiva tetap 161,115 185,491
Aktiva pajak tangguhan 57,153 102,828
Aktiva tetap 1,018,487 1,518,377
Goodwill - 38,945
Aktiva lainnya 3,036 8,313
Jumlah 1,239,791 1,853,954  
Sumber: Laporan Keuangan PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat beberapa pos aktiva tidak lancar yang 

mengalami kenaikan di tahun 2008. Pos uang muka pembelian aktiva tetap pada 

tahun 2007 sebesar Rp. 161.115 juta dan naik di tahun 2008 menjadi Rp. 185.491. 

Kenaikan pos tersebut sebesar Rp. 24.376 juta atau meningkat 15,13% dari tahun 

sebelumnya. Padahal, di tahun 2007 pos tersebut mengalami penurunan sebesar 



 

Rp. 76.337 juta atau turun 32,15%. Aktiva pajak tangguhan di tahun 2008 juga 

mengalami kenaikan, yakni sebesar Rp. 45.675  juta atau naik 79,92% dari tahun 

sebelumnya sehingga jumlahnya menjadi Rp. 102.828 juta. Di tahun 2007, 

kondisi sebaliknya ditunjukkan oleh pos ini yakni mengalami penurunan sebesar 

Rp. 1.711 juta atau turun 3% dari tahun sebelumnya sehingga nilainya sebesar Rp. 

57.153 juta.  

Akuisisi yang dilakukan  oleh PT. Bentoel Internasional Investama Tbk 

terhadap terhadap PT. Bintang Bola Dunia, PT. Cipta Pesona Bintang, dan PT. 

Bintang Pesona Jagat tersebut juga mempengaruhi jumlah aktiva tetap di tahun 

2008.  Akuisisi tersebut menyebabkan diakuinya aktiva tetap milik ketiga anak 

perusahaan baru tersebut, sehingga di akhir tahun 2008 jumlah aktiva tetap yang 

dilaporkan oleh PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. mengalami peningkatan 

dari tahun sebelumnya. Peningkatan atas aktiva tetap di tahun 2008 tersebut 

sangat signifikan, yakni sebesar Rp. 499.890 atau naik 49,08% di mana di tahun 

2007 jumlah aktiva tetap yang dimiliki PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 

bernilai Rp. 1.018.487 juta dan di tahun 2008 menjadi Rp. 1.518.377 juta. Di 

samping itu, dampak akuisisi ketiga anak perusahaan tersebut juga menyebabkan 

diakuinya goodwill oleh PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. sebagai selisih 

lebih antara biaya perolehan dan bagian PT. Lestari Putra Wirasejati, anak 

perusahaan, atas nilai wajar aktiva bersih PT. Bintang Bola Dunia sebesar Rp. 

38.945 juta. Di tahun sebelumnya, PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. tidak 

memiliki aktiva tidak lancar berupa goodwill sehingga dengan adanya akuisisi 

terhadap ketiga anak perusahaan baru tersebut maka akan menaikkan jumlah 



 

aktiva tidak lancar di tahun 2008. Pos aktiva lainnya di tahun 2008 juga 

mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni sebesar Rp. 5.277 juta atau 

meningkat 173,81% dari tahun sebelumnya. Nilai pos aktiva lainnya di tahun 

2008 sebesar Rp. 8.313 juta, sedangkan di tahun 2007 sebesar Rp. 3.306 juta. 

Akuisisi PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. atas PT. Bintang Bola 

Dunia, PT. Cipta Pesona Bintang, dan PT. Bintang Pesona Jagat di tahun 2008 

tersebut mampu menaikkan total aktiva perusahaan tersebut dari Rp. 3.859.160 

juta di tahun 2007 menjadi Rp. 4.455.532 juta di tahun 2008. Kenaikan terhadap 

jumlah total aktiva tersebut sebesar Rp. 596.372 juta atau naik 15,45% dari tahun 

sebelumnya. 

Pada tahun 2008, terjadi perubahan susunan pengurus PT. Bentoel 

Internasional Investama Tbk. Perubahan tersebut terkait dengan jumlah direktur 

PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. di mana pada tahun sebelumnya 

perusahaan ini hanya mempunyai dua orang direktur, kemudian di tahun 2008 

menjadi empat orang direktur. Perubahan susunan pengurus ini memungkinkan 

sebagai motivasi praktik manajemen laba di tahun 2007 dengan cara 

memaksimalkan laba yang dilaporkan sehingga para eksekutif (pengurus) 

perusahaan tersebut bisa mendapatkan bonus yang besar. Hal ini seperti yang 

diungkapkan Scott (2003:379) yang menyebutkan bahwa salah satu motivasi yang 

mendorong dilakukannnya manajemen laba yaitu karena adanya pergantian CEO 

(chief executive officer). 

 

 



 

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian  

Pendeteksian praktik manajemen laba merupakan salah satu langkah yang 

dilakukan untuk menganalisis secara kritis atas laporan keuangan suatu 

perusahaan. Di satu sisi, pihak-pihak eksternal pemakai laporan keuangan seperti 

investor, pemberi pinjaman, pemasok serta pihak eksternal lainnya sangat 

membutuhkan informasi akan laporan keuangan tersebut. Adanya praktik 

manajemen laba sebagai efek penerapan metode akuntansi akrual menyebabkan 

distorsi laporan keuangan. Oleh sebab itu, informasi hasil analisis terhadap 

pendeteksian manajemen laba sangat bermanfaat bagi pihak-pihak eksternal 

tersebut. 

Penghitungan total akrual sebagai aplikasi dari akuntansi berbasis akrual 

dilakukan sebagai langkah awal dalam menilai apakah suatu perusahaan 

melakukan praktik manajemen laba. Perubahan total akrual dari periode satu ke 

periode lainnya dapat digunakan sebagai asumsi awal dalam mendeteksi praktik 

manajemen laba suatu perusahaan. Perubahan total akrual yang signifikan 

merupakan indikasi awal bahwa suatu perusahaan melakukan manajemen laba. 

Perusahaan yang tidak melakukan praktik manajemen laba tidak akan mengalami 

perubahan total akrual yang signifikan, dengan kata lain total akrualnya relatif 

stabil dari periode satu ke periode selanjutnya.  

Di samping itu, dibutuhkan juga penghitungan nondiscretionary accruals. 

Hal ini dikarenakan total akrual terdiri dari nondiscretionary accruals dan 

discretionary accruals (Permatasari, 2005). Nondiscretionary accruals ini 

merupakan hasil kebijakan akrual yang disebabkan oleh tuntutan kondisi 



 

perusahaan. Dengan kata lain, nondiscretionary accruals bukan hasil rekayasa 

manajemen perusahaan. 

Selanjutnya, penelitian ini melakukan penilaian terhadap discretionary 

accruals. Penilaian discretionary accruals dimaksudkan untuk mendeteksi praktik 

manajemen laba pada suatu perusahaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Saputro 

dan Setiawati (2004) yang menyebutkan bahwa pendeteksian manajemen laba 

difokuskan pada penilaian discretionary accruals sebagai tingkat akrual hasil 

rekayasa laba oleh manajer. Perusahaan yang melakukan praktik manajemen laba 

memiliki discretionary accruals kurang atau lebih dari nol. Bila discretionary 

accruals kurang dari nol atau bertanda negatif, maka hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut melakukan penurunan laba. Sedangkan bila discretionary 

accruals lebih dari nol atau bertanda positif, maka perusahaan tersebut terindikasi 

melakukan manajemen laba dengan cara menaikkan jumlah laba yang dilaporkan. 

Untuk perusahaan  yang tidak melakukan manajemen laba, baik menurunkan atau 

pun menaikkan laba, ditunjukkan dengan nilai discretionary accruals sama 

dengan nol. Hal ini berarti bahwa perusahaan tersebut memiliki total akrual sama 

dengan nondiscretionary accruals, dengan kata lain kebijakan akrual yang 

diterapkan oleh perusahaan sesuai dengan kondisi tuntutan perusahaan.  

Berdasarkan hasil analisis data, PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 

terindikasi melakukan praktik manajemen laba dalam beberapa periode selama 

tahun pengamatan. Hal ini dengan ditunjukkan oleh discretionary accruals 

perusahaan tersebut yang bernilai kurang dari nol (negatif) dan lebih dari nol 

(positif).  



 

Adapun rangkuman pos-pos yang digunakan dalam menghitung total akrual, 

nondiscretionary accruals, dan discretionary accruals sebagai upaya 

pendeteksian praktik manajemen laba PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.16 
Rangkuman  Pos-pos yang Digunakan dalam Menghitung Total Akrual, 

NonDiscretionary Accruals  dan Discretionary Accruals 
PT. Bentoel Internasional Investama Tbk.  

Tahun 2004 - 2008 
2003 2004 2005 2006 2007 2008

Piutang Usaha 174,782 111,620 68,005 96,371 138,587 136,669
Aktiva Tetap 697,961 704,200 700,493 902,777 1,018,487 1,518,377
Total Aktiva 2,015,102 1,956,823 1,842,317 2,347,942 3,859,160 4,455,532
Pendapatan 4,328,384 4,320,032 2,355,383 3,064,879 4,626,282 5,981,106
Net Income  (NI) -23,682 80,938 108,166 145,510 242,917 239,138
Cash from Operation  (CFO) 179,121 29,140 121,744 -115,043 -552,085 -55,098
Total Akrual - 51,798 -13,578 260,553 795,002 294,236
Non Discretionary Accruals  (NDA) - 0.09156193 -0.0477784 0.205835 0.20598251 0.14271901
Discretionary Accruals  (DA) - -0.0658570 0.0408397 -0.0644082 0.1326127 -0.0664755  
Sumber: Laporan Keuangan PT. Bentoel Internasional Investama Tbk  diolah. 

 

Berdasarkan tabel 4.16 tersebut, PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 

tampak memiliki tampilan yang baik atas beberapa pos penyusun laporan 

keuangan selama tahun pengamatan. Laba yang dilaporkan oleh PT. Bentoel 

Internasional Investama Tbk. cenderung meningkat secara bertahap dan kontinyu 

dari tahun 2004 hingga 2007. Pada tahun 2007 merupakan puncak laba tertinggi 

yang dilaporkan oleh perusahaan tersebut selama tahun pengamatan yaitu sebesar 

Rp. 242.917 juta atau meningkat 66,94% dari tahun sebelumnya. Sedangkan di 

tahun sebelumnya, laba yang dilaporkan perusahaan ini hanya mengalami 

peningkatan sebesar Rp.37.344 juta atau hanya naik 34,52% dari tahun 

sebelumnya, sehingga nilai laba di tahun 2006 tersebut sebesar Rp. 145.510 juta. 

Kemudian di tahun 2008, laba yang dilaporkan oleh perusahaan tersebut sedikit 



 

mengalami penurunan dari tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 3.779 juta atau turun 

sebesar 1,56%  sehingga nilai laba yang dilaporkan menjadi Rp. 239.138 juta.  

Selama tahun 2006, 2007, dan 2008, PT. Bentoel Internasional Investama 

Tbk. memiliki total akrual yang cukup tinggi. Total akrual perusahaan tersebut 

pada tahun 2006 sebesar Rp. 260.553 juta, kemudian di tahun 2007 mengalami 

kenaikan sebesar Rp. 534.449 juta atau naik sebesar 205,12% dari tahun 

sebelumnya sehingga nilainya menjadi Rp. 795.002 juta. Sedangkan di tahun 

2008, total akrualnya mengalami penurunan Rp. 500.766 juta atau turun sebesar 

62,99% dari tahun sebelumnya sehingga nilainya menjadi Rp. 294.236. Nilai total 

akrual yang cukup tinggi pada ketiga tahun tersebut mencerminkan bahwa arus 

kas dari operasi perusahaan tidak mampu membayar beban. Oleh karena itu, kas 

dari operasi (cash from operation) yang dilaporkan oleh PT. Bentoel Internasional 

Investama Tbk. selama tahun-tahun tersebut bernilai negatif, yakni masing-

masing sebesar (Rp. 115.043 juta) untuk tahun 2006; (Rp. 552.085 juta) untuk 

tahun 2007; dan (Rp. 55.098 juta) untuk tahun 2008. Arus kas dari operasi yang 

bernilai negatif menunjukkan bahwa perusahaan selama periode tersebut memiliki 

arus kas masuk lebih kecil dibanding dengan arus kas keluar, sehingga total 

akrualnya menjadi tinggi. Total akrual yang tinggi pada hakikatnya 

mencerminkan bahwa arus kas dari operasi perusahaan tidak mampu membayar 

beban. Tetapi pada kenyataannya perusahaan tersebut melaporkan laba dan 

cenderung meningkat dari tahun 2006 sampai 2007. Hal inilah yang menjadi bukti 

bahwa perusahaan tersebut melakukan manajemen laba selama tahun tersebut.  



 

Di samping itu, perubahan nilai discretionary accruals di tahun 2006, 

2007 dan 2008 yang sangat berfluktuatif menunjukkan bahwa pada tahun tersebut 

terjadi praktik manajemen laba pada PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 

Pada tahun 2006, nilai  discretionary accruals perusahaan ini mengalami 

penurunan secara signifikan sebesar 257,71% sehingga nilai berubah dari                   

4,08 x 10-2 menjadi -6,44 x 10-2. Nilai penurunan discretionary accruals tahun 

tersebut merupakan nilai penurunan tertinggi selama tahun pengamatan. 

Discretionary accruals yang  bernilai negatif pada tahun ini menunjukkan 

terjadinya penurunan jumlah laba. Kemudian pada tahun 2007, terjadi kenaikan 

nilai discretionary accruals sebesar 305,89% sehingga nilainya menjadi                            

1,33 x 10-1. Nilai discretionary accruals di tahun tersebut merupakan nilai 

discretionary accruals tertinggi selama tahun pengamatan serta mengindikasikan 

adanya praktik manajemen laba dengan cara menaikkan jumlah laba yang 

dilaporkan. Sedangkan di tahun 2008, nilai discretionary accruals perusahaan 

tersebut kembali mengalami penurunan sebesar 150,13% sehingga nilainya 

menjadi -6,65 x 10-2. Nilai discretionary accruals di tahun ini merupakan nilai 

discretionary accruals terendah selama tahun pengamatam serta menunjukkan 

adanya upaya penurunan laba.  

Melalui praktik manajemen tersebut, PT. Bentoel Internasional Investama 

Tbk. berusaha untuk menampilkan laporan keuangannya agar tampak baik. 

Dengan adanya laporan keuangan yang baik, maka akan memberikan persepsi 

kepada pihak eksternal bahwa perusahaan tersebut mengalami perkembangan 

yang baik pula. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mendorong British 



 

American Tobacco Plc. untuk melakukan akuisisi terhadap  perusahaan tersebut. 

Oleh karena itu, pada tanggal 17 Juni 2009 British American Tobacco Plc. 

melakukan terhadap kepemilikan PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. dari 

PT. Rajawali Corpora dan pemegang saham lain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Laporan keuangan akan memberikan suatu persepsi yang berbeda ketika 

konsep akuntansi akrual diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. 

Di sisi lain, praktik manajemen laba dapat dilakukan dalam rangka membentuk 

suatu persepsi, baik dalam upaya untuk menggeser pengakuan pendapatan atau 

beban. Hal ini akan menyebabkan terjadinya beda temporer dari laporan keuangan 

dalam beberapa periode.  

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis  praktik manajemen 

laba sebelum diakusisinya PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. oleh British 

American Tobacco Plc. pada tanggal 17 Juni 2009. Berdasarkan hasil penelaahan 

dan analisis, selama tahun pengamatan yakni tahun 2004 sampai 2008, PT. 

Bentoel Internasional Investama Tbk. terindikasi melakukan praktik manajemen 

laba. Hal ini didukung dengan hasil perhitungan discretionary accruals 

perusahaan yang bernilai kurang dari nol (negatif) dan lebih dari nol (positif) 

selama tahun pengamatan tersebut. Di samping itu, perubahan total akrual secara 

signifikan selama periode 2006, 2007, dan 2008 menunjukkan bahwa pada tahun-

tahun tersebut merupakan momentum praktik manajemen laba yang dilakukan 

oleh perusahaan tersebut. 



 

PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. melakukan manajemen laba dengan 

cara menggeser pendapatan dan beban. Penggeseran pendapatan tersebut 

dipusatkan di tahun 2007. Penggeseran terhadap sejumlah beban yang menjadi 

bagian dari beban penjualan seperti beban penelitian dan pengembangan serta 

beban promosi diturunkan di tahun 2007 dan dibebankan secara lebih besar di 

tahun 2008. Selain itu, beban penyisihan piutang ragu-ragu tidak diakui di tahun 

2007. Maka, pada tahun 2007 PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. mampu 

menghasilkan tingkat laba yang tinggi serta mengalami peningkatan dari periode 

sebelumnya.  

Pada tahun 2008, PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. melakukan 

akuisisi internal melalui salah satu anak perusahaannya yaitu PT. Lestari Putra 

Wirasejati terhadap PT. Bintang Bola Dunia, PT. Cipta Pesona Bintang, dan PT. 

Bintang Pesona Jagat. Dengan adanya akuisisi ini, maka pendapatan dan. Bentoel 

Internasional Investama Tbk. di tahun 2008 mengalami peningkatan karena 

sebagai perusahaan induk,  perusahaan tersebut mengakui pendapatan yang 

dihasilkan oleh anak perusahaan barunya tersebut. Hal ini akan mampu digunakan 

untuk menutup sejumlah kenaikan beban di tahun 2008 sebagai akibat 

diturunkannya sejumlah beban di tahun 2007 sehingga perusahaan tetap bisa 

mengakui laba meskipun terjadi sedikit penurunan. 

Dengan adanya upaya manajemen laba melalui penggeseran terhadap 

pendapatan dan beban, maka laporan keuangan yang disusun oleh PT. Bentoel 

Internasional Investama Tbk. selama tahun 2004 sampai 2008 tampak memiliki 



 

tampilan yang baik. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mendorong British 

American Tobacco Plc. untuk mengakuisisi perusahaan tersebut.  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian  

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan 

yang perlu untuk diperbaiki pada penelitian-penelitian selanjutnya. Keterbatasan 

penelitian yang diungkapkan di sini yaitu: 

1. Penelitian ini menggunakan satu model dalam mendeteksi manajemen 

laba, yakni dengan menggunakan metode Jones yang dimodifikasi. 

2. Tahun pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini selama lima 

tahun.  

 

5.3 Saran 

Saran-saran yang bisa diberikan berdasarkan hasil analisis adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan evaluasi 

bagi pihak PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. dan British 

American Tobacco Plc. 

2. Bagi investor 

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan investor lebih cermat dalam 

melakukan strategi investasi, khususnya yang berkaitan dengan laba yang 

dilaporkan PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 

 



 

3. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mendeteksi praktik manajemen 

laba dengan menggunakan lima model dalam pendeteksian praktik 

manajemen laba, yakni model Healy, model De Angelo, model Jones, 

model Jones yang dimodifikasi, dan model industri. Di samping itu, 

penelitian selanjutnya juga diharapkan memperluas tahun pengamatan. 

Dengan dilakukannya hal tersebut, diharapkan kesimpulan yang diambil 

lebih akurat. 
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Lampiran 1 

Hasil Pengujian Parameter Spesifik Model Jones 

 

Variables Entered/Removedb

PPE,
AKTETAP,
REV

a . Enter

Model
1

Variables
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Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: TOTAKRb. 
 

 

Model Summaryb

.782a .611 -.555 .1708 3.188
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R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
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ANOVAb

4.587E-02 3 1.529E-02 .524 .739a
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Coefficientsa

-.127 .763 -.167 .895
138980.4 942621.4 .114 .147 .907 .648 1.544
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.417 2.199 .177 .190 .881 .447 2.235

(Constant)
AKTETAP
REV
PPE

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: TOTAKRa. 
 

 
 

 



 

Lampiran 2 

Perhitungan Total Akrual PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 

Tahun 2004 – 2008 

 
2004 2005 2006 2007 2008

Net Income (NIit) 80,938 108,166 145,510 242,917 239,138
Cash From Operation (CFOit) 29,140 121,744 -115,043 -552,085 -55,098

Total Aktiva  (Ait) 1,956,823 1,842,317 2,347,942 3,859,160 4,455,532
Total Akrual (TAit) 51,798 -13,578 260,553 795,002 294,236
Perubahan Total Akrual - -65,376 274,131 534,449 -500,766

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran  3 

Perhitungan Non Discretionary Accruals dan Discretionary Accruals 

PT. Bentoel Internasional Investama Tbk Tahun 2004 – 2008 

 
Tahun β0 β1 β2 β3 1/Ait-1 PPE/ Ait-1 TAit/ Ait-1 (∆ REV - ∆ REC)/ Ait-1 NDAit DA it
2004 -0.127 138,980 0.144 0.417 0.00000050 -0.01909680 0.34946122 0.02570490 0.02719962 0.09156193 -0.06585703
2005 -0.127 138,980 0.144 0.417 0.00000051 -1.04759449 0.35797464 -0.00693880 -0.98171066 -0.04777845 0.04083965
2006 -0.127 138,980 0.144 0.417 0.00000054 0.44527408 0.49002262 0.14142680 0.36971379 0.20583505 -0.06440824
2007 -0.127 138,980 0.144 0.417 0.00000043 0.34938512 0.43377860 0.33859525 0.64702919 0.20598251 0.13261274
2008 -0.127 138,980 0.144 0.417 0.00000026 0.41187538 0.43944754 0.07624353 0.35156407 0.14271901 -0.06647547

∆ REV/ Ait-1

 

 

 


