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ABSTRAKSI 

 

Irawan, Mahardika Dwi. 2010. Persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Akuntan 

Pendidik Tentang Penerimaan Etika Terhadap Manajemen Laba. Skripsi, 

Jurusan Akuntan FEB Universitas Brawijaya Malang. Pembimbing Prof. 

Iwan Triyuwono, MEc, Phd, Ak 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 

persepsi akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi tentang penerimaan etika 

terhadap manajemen laba dan untuk menguji apakah persepsi akuntan pendidik 

dan mahasiswa dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional yang dianggap menjadi 

pertimbangan penerimaan etika terhadap manajemen laba. Penelitian ini 

merupakan replikasi dari penelitian Merchant & Rockness (1994) 

Penelitian ini meneliti perbedaan persepsi akuntan pendidik dan 

mahasiswa akuntansi terhadap manajemen laba dan menguji faktor-faktor yang 

mempengaruhinya dengan responden akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi. 

Metode pengambilan data menggunakan metode survei dengan intrumen 

penelitian yang diambil dari penelitian Merchant & Rockness (1994). Hasil dari 

kuisoner perlu diuji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu Penelitian ini 

menggunakan analisa statistik non parametrik Mann Whitney U Test dan Wilcoxon 

Signed Test 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara persepsi etis akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi 

terhadap tindakan manajemen laba untuk faktor jenis manipulasi metode operasi, 

arah manipulasi, materialitas, tujuan jangka panjang, konsistensi dan periode 

akibat. Ada perbedaan yang signifikan antara persepsi etis akuntan pendidik dan 

mahasiswa akuntansi terhadap tindakan manajemen laba untuk faktor jenis 

manipulasi metode akuntansi dan tujuan individu manajer. Diantara keenam 

faktor yang dianggap mempengaruhi persepsi etis akuntan terhadap manajemen 

laba ternyata hampir semua yang menunjukkan signifikansi pengaruhnya. Hanya 

faktor tujuan yang tidak memberikan pengaruh yang signifikan 

Kata kunci: Manajemen Laba, Persepsi Etis dan Etika Bisnis 
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ABSTRACT 

 

Irawan, Mahardika Dwi. 2010. Persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Akuntan 

Pendidik Tentang Penerimaan Etika Terhadap Manajemen Laba. Skripsi, 

Jurusan Akuntan FEB Universitas Brawijaya Malang. Pembimbing Prof. 

Iwan Triyuwono 

The purpose of this study was to determine whether there are differences 

in perceptions of accounting educators and accounting students about the ethical 

acceptance of earnings management and to test whether the perceptions of 

accounting educators and students are influenced by situational factors that are 

considered to be consideration of ethical acceptance of earnings management. 

This study is a replication of the study Merchant & Rockness (1994) 

This study examines differences in perceptions of accounting educators 

and accounting students on earnings management and examine the factors 

influencing the respondents accounting educators and accounting students. 

Methods of data collection using survey methods with instruments taken from 

research studies Merchant & Rockness (1994). Results of questioner validity and 

reliability need to be tested first study used statistical analysis non-parametric 

Mann Whitney U Test and Wilcoxon Signed Test 

The results of this study indicate that there was no significant difference 

between the perception of ethical accounting educators and accounting students to 

the earnings management measures for the factor type of manipulation methods of 

operation, the direction of manipulation, materiality, long-term goals, consistency, 

and period effect. There are significant differences between the perceptions of 

ethical accounting educators and accounting students to the earnings management 

measures for the factor type of manipulation of accounting methods and goals of 

individual managers. Among the six factors considered to affect the ethical 

perception of earnings management accountant turns almost all of which 

demonstrate the significance of his influence. Only objective factors that do not 

have a significant influence 

Keywords: Earnings Management, Ethical Perception and Business Ethics 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Belkaoui (2000), “laporan keuangan merupakan sarana untuk 

mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh seorang manajer/pengelola 

badan usaha atas sumber daya pemiliknya”. Sedangkan menurut IAI (1994) dalam 

Wahyudin (2003), “laporan keuangan merupakan cerminan dari suatu kondisi 

perusahaan yang menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen 

(stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya” (IAI, 1994). Pentingnya laporan keuangan sebagai 

pertanggungjawaban manajemen dapat digunakan sebagai media komunikasi 

untuk menghubungkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, 

dimana salah satu parameter penting dalam laporan keuangan yang digunakan 

untuk mengukur kinerja manajemen adalah laba. 

“Informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau 

pertanggungjawaban manajemen” (FASB, 1987 dalam Sholihin 2004). Selain itu, 

informasi laba juga membantu pemilik atau pihak lain dalam menaksir earning 

power perusahaan di masa yang akan datang. Adanya kecenderungan yang 

memperhatikan informasi laba ini didasari oleh manajemen, khususnya manajer 

yang kinerjanya diukur berdasarkan informasi tersebut sehingga mendorong 

timbulnya perilaku meyimpang yang salah satu bentuknya adalah manajemen laba 

atau earning management (Widyaningdyah, 2001) dalam Wahyudin (2003). 
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Manajemen laba Menurut Scott (2003). Didefinisikan sebagai ”tindakan 

untuk memilih kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu dengan tujuan 

memaksimalkan kesejahteraan manajer dan atau nilai pasar perusahaan”. Fischer 

dan Rosenzweig (1995) menyatakan bahwa ”manajemen laba adalah tindakan 

manajer untuk menaikkan atau menurunkan profitabilitas jangka panjang. 

Manajemen laba dianggap sebagai earnings manipulation baik di dalam atau di 

luar batas generally accepted accounting principles (GAAP)” Dilihat dari 

perspektif etika, manajemen laba merupakan salah satu masalah penting dalam 

dunia bisnis yang kontroversional. “Pelaksanaan aktivitas manajemen laba 

menimbulkan pertanyaan mengenai etika bagi manajemen sebab memiliki 

pengaruh negatif pada manajer dan perusahaannya” (Burns dan Merchant, 1990). 

Healy (1985) dalam Scott (2003) menyatakan bahwa 

Manajer seringkali berperilaku seiring dengan bonus yang akan 

diberikan. Jika bonus yang diberikan tergantung pada laba yang akan 

dihasilkan, maka manajer akan melakukan earning management dengan 

menaikkan laba atau mengurangi laba yang akan dilaporkan. Ilustrasi ini 

mendukung adanya bonus-plan hypotesis. Selanjutnya penelitian dalam 

bidang teori akuntansi positif juga menjelaskan praktik akuntansi 

mengenai bagaimana pengelola badan usaha menyikapi perjanjian 

hutang. Mereka cenderung untuk menghindarinya dengan memilih 

kebijakan akuntansi yang menguntungkan. Misalnya dengan 

membagikan deviden sebagai prioritas utama daripada penyelesaian 

utang. Akibatnya rasio utang terhadap ekuitas berada dibawah batas 

wajar, tapi terjadi transfer asset dari perusahaan kepada pemegang 

saham. Dalam pandangan teori agensi, perusahaan besar akan 

mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. 

Perusahaan besar melakukan sebagai upaya untuk mengurangi biaya 

keagenan tersebut. Perusahaan menghadapi biaya politis yang lebih 

besar karena merupakan entitas yang banyak disorot oleh public secara 

umum. Para karyawan berkepentingan melihat kenakkan laba sebagai 

acuan untuk meningkatkan kesejahteraanya melalui kenaikkan gaji. 

Pemerintah melihat kenaikkan laba sebagai objek pajak yang akan 

ditagihkan. Sehingga pilihan yang dihadapi oleh organisasi adalah 

dengan cara bagaimana lewat proses akuntansi agar laba dapat 

ditampilkan lebih rendah 
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“Manajemen laba merupakan tindakan yang dapat menyesatkan  pemakai 

laporan keuangan dengan menyajikan informasi yang tidak akurat, dan bahkan 

kadang merupakan penyebab terjadinya tindakan ilegal, misalnya penyajian 

laporan keuangan yang terdistorsi atau tidak sesuai dengan sebenarnya” (National 

Commission on Fraudelent Financial Reporting 1987 dalam Merchant dan 

Rockness, 1994). Ditinjau dari sudut pandang etika, “tindakan ini berarti 

pelanggaran terhadap kepercayaan masyarakat” (Fischer dan Rosenzweig, 1995).  

“Sudut padang manajer terhadap manajemen laba yang mementingkan 

laba jangka pendek, menunjukkan bahwa orientasi keuntungan perusahaan masih 

pada kesejahteraan stockholders bukan pada stakeholders, jika ini terus menerus 

dilakukan maka dalam jangka panjang akan merugikan perusahaan itu sendiri” 

(Bartens, 2000). Pengabaian kesejahteraan stakeholders menandakan manajer 

belum atau tidak memperlihatkan dimensi etik dan sosial dalam pengambilan 

keputusan, sehingga penting bagi manajer untuk menggunakan kepekaan etisnya 

dalam pengambilan keputusan untuk melakukan praktik manajemen laba.  

“Seiring dengan meningkatnya kompetisi dan perubahan global, profesi 

akuntan pada saat ini dan masa mendatang menghadapi tantangan yang semakin 

berat. Sehingga dalam menjalankan aktivitasnya seorang akuntan dituntut untuk 

selalu meningkatkan profesionalismenya. Ada tiga hal utama yang harus dimiliki 

oleh setiap anggota profesi dalam mewujudkan profesionalisme yaitu berkeahlian, 

berpengetahuan, dan berkarakter” (Ludigdo & Machfoedz, 1999). Karakter 

merupakan personality seorang profesional, yang dapat diwujudkan dalam sikap 

dan tindakan etisnya. Sikap dan perilaku etis akuntan akan sangat mempengaruhi 

posisinya di masyarakat pemakai jasanya.. Sudut pandang akuntan, beretika 
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merupakan bagian dari perwujudan sikap profesionalismenya (Ludigdo dan  

Machfoedz, 1999). Praktik manajemen laba dapat dianggap meragukan integritas 

akuntan karena sifat mendua yang melekat padanya, praktik ini dilakukan tetap 

dengan menggunakan ketentuan yang ada, namun pada saat yang sama praktik ini 

membuat kualitas informasi laporan keuangan menjadi terdistorsi oleh 

kepentingan manajemen, sehingga mengorbankan kepentingan pihak pengguna 

informasi keuangan (Sudaryanti, 2001). 

Banyak kasus-kasus pelanggaran etika pelanggaran yang terjadi akibat 

menerapkan manajemen laba ini, salah satunya yang paling terkenal yang terjadi 

di Amerika Serikat seperti kasus ENRON yang mulai terungkap pada bulan 

Desember tahun 2001 dan terus berlanjut sampai 2002 dimana KAP Arthur 

Andersen yang ditunjuk sebagai auditor laporan keuangan melakukan pelanggaran 

berupa ikut serta dalam memanipulasi laporan keuangan Enron Corp. agar 

performa klien terlihat lebih bagus di mata investor.  

“Contoh pelanggaran etika di atas seharusnya tidak terjadi apabila setiap 

akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman, kemauan untuk menerapkan nilai-

nilai moral dan etika secara memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesinya” 

(Ludigdo & Machfoedz, 1999). Selain itu, “akuntan dalam melaksanakan tugas 

profesionalnya seharusnya selalu mengedepankan sikap dan tindakan yang 

mencerminkan profesionalitas, dimana hal itu telah diintrodusir dalam pedoman 

dan standar kerjanya”.  

Pentingnya etika dalam dunia bisnis memberikan sinyalemen kepada 

organisasi pendidikan dan profesi untuk mengintegrasikan etika ke dalam 

kurikulum pendidikan bisnis dan akuntansi. Treadway Commision dalam Loeb 
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dan Rockness (1992) menyebutkan dalam laporannya ”bahwa pengintegrasian 

etika ke dalam  program akuntansi pada universitas masih dalam taraf minimun, 

dan merekomendasikan peningkatan program etika dalam akuntansi”. Cohen dan 

Pant (1989) dalam Loeb dan Rockness (1992) mendukung temuan Treadway 

Commision, dan berdasarkan laporan Treadway Commision tersebut,  American 

Accounting Association pada tahun 1988 mengadakan proyek untuk 

profesionalisme dan etika (project on profesionalism and ethics), yang 

kegiatannya adalah mempromosikan pendidikan etika ke dalam pendidikan 

akuntansi.  

Pendidikan Etika bertujuan untuk ”membuat mahasiswa menyadari 

dimensi etik dan dimensi social dalam setiap pembuatan keputusan bisnis mereka 

kelak, dan bukannya untuk mengubah cara pandang mahasiswa mengenai apa atau 

bagaimana yang seharusnya mereka lakukan pada situasi tertentu” (McDonald dan 

Donleavy (1995). Sedangkan menurut Ghozali (1997) ”wadah terciptanya 

perilaku etis sering terlupakan dalam system pendidikan tinggi kita, akibatnya 

bukanlah suatu hal yang aneh bila kepekaan rasa, hati, kepribadian, dan nilai tidak 

seimbang dengan unsur ilmu pengetahuan dan profesionalisme. Konsekuensi logis 

dari hal ini adalah terciptanya split personality dalam diri lulusan perguruan 

tinggi”. 

Pendidikan akuntansi menurut Hitlebeitel dan Jones (1992) dalam 

Winarna (2003) memuat tujuan sebagai berikut : 

1. Merangsang imajinasi moral 

2. Memperkenalkan persoalan-persoalan etis 

3. Menimbulkan sense of moral obligation 
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4. Mengembangkan keahlian analitis 

5. Menahan dan mengurangi disagreement dan ambiguity 

Pendidikan etika juga merupakan bekal untuk melaksanakan keputusan 

etis, karena untuk melaksanakan keputusan etis harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut (Hoesada, 1996) dalam Wahyudin (2003): 

1. Kemampuan individu tersebut dalam mengidentifikasi isu etika dan 

memprediksi akibat etika dari suatu keputusan 

2. Kemampuan melihat etika dari berbagai sudut pandang dalam konteks zaman, 

waktu, lingkungan (social budaya), dan tempat 

3. Bersedia menanggung akibat pribadi atas keputusan etikal tersebut, misalnya 

dikucilkan oleh seluruh kelompok non-etikal 

“Pendidikan akuntansi di Indonesia bertujuan menghasilkan lulusan yang 

beretika dan bermoral tinggi. Berbagai upaya dilakukan untuk memperkenalkan 

nilai-nilai profesi dan etika akuntan kepada mahasiswa. Dalam upaya 

pengembangan pendidikan akuntansi yang berlandaskan etika ini dibutuhkan 

adanya umpan balik (feedback) mengenai kondisi yang ada sekarang, yaitu apakah 

pendidikan akuntansi di Indonesia telah cukup membentuk nilai-nilai positif 

mahasiswa akuntansi” (Ludigdo & Machfoedz, 1999) 

Praktik manajemen laba merupakan salah satu bentuk perhatian  pada 

masalah etika dan sangat perlu diperkenalkan untuk pengembangan kurikulum, 

karena  ”praktik manajemen laba dinilai bersifat ambigu secara etis (Fischer dan 

Rosenzweig”, 1995). Fatt  (1995) dalam Kawedar (2005) menyatakan 

”pendekatan kasus dalam pendidikan etika merupakan cara yang efektif untuk 
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menyadarkan mahasiswa pada masalah-masalah dilematis secara etis dan untuk 

melatih proses pengambilan keputusan dalam situasi tertentu”.  

Bruns dan Merchant (1990) menunjukkan sikap manajer yang 

menganggap manajemen laba sebagai tindakan yang wajar, etis, serta merupakan 

alat sah manajer dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk mendapatkan 

return perusahaan. Sedangkan  penelitian Fisher dan Rosenzweig (1995) 

menunjukkan perbandingan respon penerimaan etika terhadap manajemen laba 

antara kelompok responden adalah berbeda secara signifikan.  

Penelitian Merchant dan Rockness (1994)  menunjukkan  bahwa faktor 

yang dianggap mempengaruhi pertimbangan penerimaan etika terhadap 

manajemen laba oleh manajer adalah jenis manajemen laba, materialitas, periode 

tindakan dilakukan, serta maksud dan tujuan manajer. Sedangkan untuk faktor 

konsistensi dengan GAAP dan arah manajemen laba tidak berpengaruh secara 

signifikan.  Berbeda dengan hasil penelitian Sudaryanti (2001) menunjukkan 

bahwa faktor konsistensi pada prinsip akuntansi berterima umum (PABU) 

dianggap mempengaruhi pertimbangan penerimaan etika terhadap manajemen 

laba.  

  Oleh karena itu Penelitian ini pada dasarnya merupakan replikasi dari 

penelitian Merchant & Rockness (1994) dengan menguji kembali faktor-faktor 

dalam tindakan earnings management yang mempengaruhi persepsi etis terhadap 

praktik earnings management. Penelitian lain yang sama antara lain Sholihin 

(2004) meneliti ethical judgment manajer terhadap praktik manajemen laba. 
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Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

waktu penelitian, sampel,  dan lokasi penelitian. Waktu penelitian ini tahun 2011, 

sampel akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi yang berada di Universitas-

universitas di Malang, akuntan pendidik merupakan pihak yang dianggap ahli, 

terutama di bidang akuntansi. Salah satu tugas dari seorang akuntan pendidik 

adalah menanamkan kepada calon-calon akuntan yang menjadi anak didiknya 

dasar-dasar nilai etika dalam bisnis termasuk etika mengenai earnings 

management. mahasiswa khususnya mahasiswa akuntansi memiliki tugas 

menyerap pengetahuan yang ada, yang selanjutnya  dipraktekkan dalam tugas dan 

tanggung jawabnya di masa mendatang sebagai seorang akuntan.  

Mahasiswa dianggap oleh peneliti mampu memberikan penilaian secara jujur 

berdasarkan pengetahuan yang mereka dapat dan tingkat idealismenya yang masih 

tinggi. 

Pemahaman atas manajemen laba adalah penting bagi manajemen karena 

manajemen laba dapat menjadi sarana untuk mengkomunikasikan informasi intern 

manajemen kepada investor. Sementara bagi akuntan penting, karena 

memungkinkan pemahaman yang lebih atas net income bagi pelaporan untuk 

investor maupun untuk dasar melakukan kontrak, serta menjadi pertimbangan 

dalam memberi nasehat dan evaluasi metode akuntansi untuk pelaporan akuntansi. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PERSEPSI AKUNTAN PENDIDIK DAN 

MAHASISWA AKUNTANSI TENTANG PENERIMAAN  ETIKA 

TERHADAP MANAJEMEN LABA” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang diteliti adalah apakah konsep 

manajemen laba dapat diterima secara etika, dan bagaimana persepsi akuntan 

pendidik dan mahasiswa terhadap konsep tersebut, atau dapat dirumuskan dalam 

bentuk pertanyaan sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan persepsi akuntan pendidik dan mahasiswa 

akuntansi tentang penerimaan  etika terhadap manajemen laba? 

2. Apakah persepsi akuntan pendidik dan mahasiswa dipengaruhi oleh faktor-

faktor situasional yang dianggap menjadi pertimbangan penerimaan etika 

terhadap manajemen laba? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Praktik manajemen laba merupakan salah satu bentuk perhatian  pada 

masalah etika dan sangat perlu diperkenalkan untuk pengembangan kurikulum, 

karena  praktik manajemen laba dinilai bersifat ambigu secara etis (Fischer dan 

Rosenzweig, 1995), Bruns dan Merchant (1990) menunjukkan sikap manajer yang 

menganggap manajemen laba sebagai tindakan yang wajar, etis, serta merupakan 

alat sah manajer dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk mendapatkan 

return perusahaan. Oleh karena itu maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi akuntan pendidik 

dan mahasiswa akuntansi tentang penerimaan  etika terhadap manajemen 

laba 
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2. Untuk menguji apakah persepsi akuntan pendidik dan mahasiswa 

dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional yang dianggap menjadi 

pertimbangan penerimaan etika terhadap manajemen laba 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut ini. 

1. Bagi peneliti, peneliti dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat 

selama belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

Malang 

2. Bagi pihak lain, memberikan pengetahuan mengenai perbandingan antara 

persepsi etis akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi, serta 

memberikan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi persepsi etis akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi, 

terhadap praktik earnings management. 

3. Sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan 

pendidikan etika, khususnya dalam bidang akuntansi. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1     Telaah Pustaka 

2.1.1   Teori Akuntansi Positif 

 Teori akuntansi positif (Positive accounting theory) sering dikaitkan dalam 

pembahasan mengenai manajemen laba (earnings management). Teori akuntansi 

positif menjelaskan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi manajemen dalam 

memilih prosedur akuntansi yang optimal dengan tujuan tertentu. 

 Menurut teori akuntansi positif, prosedur akuntansi yang dapat digunakan 

perusahaan tidaklah harus sama dengan yang lainnya, namun perusahaan harus 

diberi kebebasan untuk memilih salah satu dari alternatif prosedur yang tersedia 

untuk memilih salah satu dari alternatif prosedur yang tersedia untuk 

meminimumkan biaya kontrak dan memaksimumkan nilai perusahaan. Karena 

adanya kebebasan bagi manajer untuk memilih prosedur yang tersedia, maka 

menurut Scott (1997) “manajer punya kecenderungan untuk melakukan suatu 

tindakan yang oleh teori akuntansi positif dinamakan sebagai tindakan oportunis 

(opportunistic behaviour)”. Jadi, tindakan oportunis adalah suatu tindakan yang 

dilakukan oleh manajer dalam memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan 

dirinya atau memaksimalkan kepuasannya. 

2.1.2 Agency theory 

Manajer atau para pembuat laporan keuangan dalam proses pelaporan 

keuangan suatu organisasi melakukan manajemen laba karena mereka 

mengharapkan suatu manfaat dari tindakan yang dilakukan. Praktik manajemen 
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laba dapat memberikan gambaran akan perilaku manajer dalam melaporkan 

kegiatan usahanya pada suatu periode tertentu, yaitu adanya kemungkinan 

munculnya motivasi tertentu yang mendorong mereka untuk mengatur data 

keuangan dan kecenderungan pemilihan metode akuntansi (accounting methods) 

untuk mengatur keuntungan yang dapat dilaporkan karena memang 

diperkenankan menurut accounting regulations. 

“Manajer sebagai agent diberikan amanah atau kewenangan oleh pemilik 

perusahaan atau para pemegang saham yang merupakan principal”. Anthony dan 

Govindarajan (1995) dalam  Lindrawati (2007) mengemukakan konsep agency 

theory sebagai “hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Principal 

memperkerjakan agent untk melakukan tugas untuk kepentingan principal, 

termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari principal kepada 

agent. Asumsi agency theory bahwa masing-masing individu semata-mata 

termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik 

kepentingan antara principal dan agent. Principal termotivasi mengadakan 

kontrak untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu 

meningkat, sedangkan agent termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan 

kebutuhan ekonomi dan psikologisnya. 

Hanna Meilani Salno dan Zaki Baridwan (2000) dalam Wahyudin (2003) 

mengungkapkan praktik manajemen laba menggunakan teori keagenan (agency 

theory) yang menyatakan “bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh 

konflik kepentingan antara manajemen (agent) dan pemilik (principal) yang 

timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat 

kemakmuran yang dikehendakinya. Principal tidak memiliki informasi yang 
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cukup tentang kinerja agent, sementara agent mempunyai lebih banyak informasi 

mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan”. 

Hal inilah mengakibatkan ketidakseimbangan informasi (asimetri informasi) yang 

dimiliki oleh principal dan agent. Asimetri informasi dan konflik kepentingan 

yang terjadi, mendorong agent untuk menyajikan informasi tidak sebenarnya 

kepada principal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran 

kinerja agent, termasuk memanipulasi pelaporan keuangan dalam usaha 

memaksimalkan kemakmurannya. 

Penelitian Watts dan Zimmerman (1990) secara empiris membuktikan 

bahwa “hubungan principal dan agent sering ditentukan oleh angka akuntansi”. 

Hal ini memacu agent untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi tersebut 

dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya. Salah 

satu bentuk tindakan agent tersebut adalah praktik manajemen laba. 

2.1.3 Persepsi 

           Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996) mendefinisikan sebagai 

“tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau merupakan proses seseorang 

mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya”. Dalam lingkup yang lebih luas, 

persepsi merupakan suatu proses yang melibatkan pengetahuan-pengetahuan 

sebelumnya dalam memperoleh dan menginterpretasikan stimulus yang 

ditunjukkan oleh indra kita (Matlin, 1998) dalam Wahyuddin (2003), atau dengan 

kata lain persepsi merupakan kombinasi factor dunia luar (stimulus visual) dan 

diri kita sendiri (pengetahuan-pengetahuan sebelumnya). Sedangkan menurut 

Rahkmat (1993) dalam Ekayani (2003) 
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Bahwa persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa 

atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan. Namun demikian karena persepsi 

tentang obyek atau peristiwa tersebut tergantung pada suatu 

kerangka ruang dan waktu, maka persepsi akuntan pendidik dan 

mahasiswa sangat situasional. Argumen ini dilanjutkan bahwa 

persepsi ditentukan oleh faktor personal dan situasional. Faktor 

fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-

hal lain yang termasuk apa yang disebut sebagai faktor fungsional. 

Oleh karenanya yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk 

stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada 

timuli tersebut. Sedangkan faktor structural berasal dari sifat fisik, 

dan efek-efek saraf yang ditimbulkan pada system saraf yang 

ditimbulkan pada system saraf individu  

 

Selaras dengan argument Matlin (1998), persepsi menurut Davidoff (1981) 

dalam Wahyudin (2003) dikatakan ”sebagai satu kerja yang rumit dan aktif karena 

walaupun persepsi merupakan pertemuan antara proses kognitif dan kenyataan, 

persepsi lebih banyak melibatkan kegiatan kognitif. Persepsi lebih banyak 

dipengaruhi oleh kesadaran, ingatan, pikiran, dan bahasa, dengan demikian 

persepsi bukanlah cerminan tepat dari realitas”. 

 

2.1.4 Etika dan Pendidikan Etika 

 Menurut Agus dan Soekarno (1989) dalam Winarna (2003) 

mendefinisikan etika sebagai studi tentang benar salah dalam tingkah laku 

manusia. Etika tidak hanya diartikan pada kelakuan lahir saja, akan tetapi 

mengenai pula akan norma-norma dan motivasi-motivasi perbuatan seseorang 

yang lebih dalam. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk 

dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(1996). Sedangkan etis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996) diartikan 
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berhubungan (sesuai) dengan etika dan sesuai dengan asas perilaku yang 

disepakati secara umum. 

Ward et al. (1993) dalam Ludigdo (1999) mendefinisikan “etika sebagai 

sebuah proses, yaitu proses penentuan yang kompleks tentang apa yang harus 

dilakukan dalam situasi tertentu. Argumen ini didasarkan pada ketidaksetujuan 

terlalu sederhananya persepsi umum atas pengertian etika yang hanya dianggap 

pernyataan benar-salah atau baik-buruk. Proses itu sendiri meliputi 

penyeimbangan pertimbangan sisi dalam (inner) dan sisi luar (outer) yang disifati 

oleh kombinasi unik dari pengalaman dan pembelajaran masing-masing individu”. 

Menurut Magnis-Suseno (1985) dalam Ekayani (2003)  “etika normatif  

terbagi atas 2 yaitu, tolak ukur pertanggungjawaban moral dan menuju 

kebahagian. Tolak ukur pertanggungjawaban moral meliputi etika wahyu, etika 

peraturan, etika situasi, dan relativisme. Sedangkan etika normatif menuju 

kebahagian meliputi  egoisme,  pengembangan diri  dan utilitarisme”.  Di 

samping itu,  Hardjoeno (2002) dalam Ekayani (2003) membagi “jenis etika atas 4 

kelompok yaitu, etika normatif,  etika peraturan, etika situasi, dan Relativisme”. 

“Penguasaan ilmu pengetahuan dan professionalisme merupakan indikasi 

penerapan sistem pendidikan secara umum yang diharapkan akan mampu 

memenuhi kebutuhan pasar” (Ghozali, 1997). Ghozali (1997) juga 

mengemukakan dalam kenyataannya unsur rasa, hati, kepribadian serta nilai abadi 

merupakan wadah terciptanya perilaku etis yang sering terlupakan dalam praktik 

system pendidikan tinggi kita, akibatnya bukanlah suatu hal aneh bila kepekaan 

rasa, hati kepribadian dan nilai tidak seimbang dengan unsur-unsur pengetahuan 
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dan profesionalisme. Konsekuensi logis dari hal ini adalah terciptanya split 

personality dalam diri para lulusan perguruan tinggi kita. 

Menurut Trevino (1992) dalam Wahyuddin (2003) “moral judgment 

dipengaruhi oleh lingkungan dan pekerjaan, pendidikan dan pelatihan, dan 

kelompok pembuat keputusan serta kepemimpinan”. Oleh karena itu secara 

implicit bagi para pendidik khususnya, untuk mengetahui cara mengarahkan 

moral judgment peserta didiknya, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah 

dengan menyelenggarakan pendidikan etika. 

Tujuan pendidikan etika secara umum menurut Mc Donald dan Donleavy 

(1995) adalah “tidak untuk mengubah cara mahasiswa menganggap bagaimana 

seharusnya mereka bertindak dalam situasi tertentu. Tujuan yang lebih layak 

adalah membuat mahasiswa telah menyadari dimensi etika dan sosial dalam setiap 

pengambilan keputusan bisnis mereka, sehingga diharapkan dimensi ini akan 

menjadi komponen dalam proses pengambilan keputusan mereka kelak”. 

 Sedangkan Hiltebeitel dan Jones (1992) dalam Winarna (2003) 

mengemukakan  tujuan pendidikan etika dalam bidang akuntansi adalah: 

1. Menghubungkan pendidikan akuntansi kepada persoalan-persoalan etis. 

2. Mengenalkan persoalan dalam akuntansi yang mempunyai implikasi etis. 

3. Mengembangkan suatu perasaan berkewajiban atas tanggung jawab moral. 

4. Mengembangkan kemampuan yang berkaitan dengan konflik etis. 

5. Belajar menghubungkan dengan ketidakpastian profesi akuntansi. 

6. Menyusun tahapan untuk suatu perubahan dalam perilaku etis. 

7. Mengapresiasikan dan memahami sejarah dan komposisi seluruh aspek etika 

akuntansi dan hubungan terhadap bidang umum dan etika. 
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2.1.5 Manajemen Laba (Earnings Management) 

Menurut Scott (2003), earning management merupakan ”cara yang 

digunakan manajer untuk mempengaruhi angka laba secara sistematis dengan 

sengaja dengan cara memilih kebijakan akuntansi dan prosedur akuntansi tertentu 

yang bertujuan untuk memaksimalkan utility manajer dan nilai perusahaan” 

Sedangkan definisi manajemen laba menurut Merchant (1989) dalam 

Merchant dan Rockness (1994) adalah ”tindakan yang dilakukan oleh manajemen 

perusahaan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan yang bisa memberikan 

informasi mengenai keuntungan ekonomis yang sesungguhnya tidak dialami 

perusahaan”. 

Ada dua cara memahami earnings management (Scott, 2003), yaitu sebagai 

berikut : 

1. Memandang earnings management sebagai perilaku oportunistik manajer 

untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, 

utang, dan kos politik. 

2. Memandang earnings management dari perspektif kontrak efisien, artinya 

earnings management memberi fleksibilitas bagi manajer untuk melindungi 

diri dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian tak terduga 

untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan 

demikian, manajer mungkin dapat mempengaruhi nilai pasar perusahaannya 

melalui earning management. 

“Praktik manajemen laba yang telah diteliti bersifat legal tidak melanggar 

standar akuntansi yang telah ditetapkan dan tindakan tersebut merupakan 

kewenangan manajer” (Mahmudi, 2001). “Namun tindakan ini dapat berakibat 
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buruk karena bias menyesatkan pemakai informasi laporan keuangan dan bahkan 

dapat mengarah pada tindakan pelanggaran hokum” (National Commission on 

Fraudulent Financial Reporting, 1987 dalam Merchant dan Rockness, 1994). 

“Praktik manajemen laba yang dilakukan jangka panjang dapat merugikan 

perusahaan” (Merchant dan Rockness, 1994), “praktik manajemen laba dapat 

dikategorikan sebagai suatu penipuan dan tidak etis” (Bruns dan Merchant, 1990) 

2.1.5.1 Motivasi Earning Management 

Menurut Scott (2003), Faktor-faktor yang mendorong manajemen 

melakukan earning management, yaitu: 

1. Bonus plan hypothesis 

Hipotesis ini menyatakan  bahwa manajer yang menggunakan bonus plan 

akan cenderung untuk menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat 

meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode berjalan. Hal ini dilakukan 

untuk memaksimumkan bonus yang akan mereka peroleh karena seberapa 

besar tingkat ba yang dihasilkan seringkali dijadikan dasar dalam mengukur 

keberhasilan kinerja. Jika besarnya bonus tergantung pada besarnya laba 

setinggi mungkin. Dengan demikian, diperkirakan bahwa manajer dari 

perusahaan yang mempunyai kebijakan pemberian bonus berdasar pada laba 

akuntansi, akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang akan 

meningkatkan laba tahun berjalan. 

2. Debt covenant hypothesis 

Hipotesis ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan 

di dalam perjalanan hutang (debt covenant). Sebagian besar perjanjian hutang 

mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam selama masa 
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perjanjian. Dinyatakan pula ketika perusahaan mulai mendekati terjadinya 

perlanggaran terhadap debt covenant, maka manajer perusahaan akan berusaha 

untuk menghindari terjadinya debt covenant tersebut dengan memilih metode 

akuntansi yang dapat meningkatkan laba. Pelanggan terhadap debt covenant 

dapat mengakibatkan timbulnya suatu biaya serta dapat menghambat kerja 

manajemen, sehingga dengan meningkatkan laba (melakukan income 

increasing) manajemen berusaha untuk mencegah atau setidaknya menunda 

hal tersebut. 

3. Political cost hypothesis 

Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin besar biaya politis yang dihadapi 

perusahaan maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan tersebut 

untuk menggunakan pilihan akuntansi yang dapat mengurangi laba, karena 

perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi dinilai akan mendapat perhatian 

luas dari kalangan konsumen dan media yang nantinya juga akan menarik 

perhatian pemerintah dan regulator sehingga menyebabkan terjadinya biaya 

politis, di antaranya adalah muncul intervensi pemerintah, pengenaan pajak 

yang lebih tinggi, dan berbagai macam tuntutan lain yang dapat meningkatkan 

biaya politis. 

2.1.5.2 Teknik Earnings Management 

Menurut Gumanti (2000), cara memanaje laba dapat dilakukan dengan 3 

hal yaitu :  

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat Estimasi Akuntansi 

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui perkiraan terhadap estimasi 

akuntansi antara lain, estimasi tingkat piutang tak tertagih,estimasi kurun waktu 
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depreasiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya 

garansi dan lain-lain. Manajemen dapat dengan bebas menentukan estimasi yang 

akan digunakan. Misalnya manajemen lebih memilih estimasi tingkat piutang tak 

tertagih berdasarkan presentase dari piutang daripada presentase penjualan 

periode yang bersangkutan karena estimasi penjualan memenuhi kebijakan 

matching principle, dimana periode pengakuan pendapatan dan beban harus sama. 

Hal ini dapat mempersulit manajemen dalam melakukan perekayasaan laba karena 

manajemen tidak bebas dalam hal mempercepat atau menangguhkan pengakuan 

pendapatan dan beban perusahaan. 

2. Mengubah Metode Akuntansi 

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencapai suatu 

transaksi, contoh : mengubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode 

depresiasi angka tahun ke metode garis lurus. Misalnya, manajer menggunakan 

metode garis lurus, sehingga menghasilkan income yang lebih besar dibandingkan 

dengan menggunakan metode saldo menurun karena metode garis lurus 

menghasilkan beban depresiasi yang sama setiap tahunnya, sedangkan metode 

saldo menurun akan menghasilkan beban depresiasi yang besar pada tahun 

pertama sehingga menghasilkan income yang lebih kecil. Manajer akan memeilih 

metode yang lebih menguntungkan dalam kebutuhannya untuk meningkatkan laba 

ataupun menurunkan laba sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. 

3. Menggeser Periode Biaya atau Pendapatan 

Beberapa orang menyebut rekayasa jenis ini sebagai manipulasi keputusan 

operasional. Ini biasa dilakukan untuk memenuhi kepentingan perusahaan pada 

periode berjalan, jika perusahaan ini mendapatkan IPO maka manajemen akan 
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melakukan earning management dengan cara menggeser periode pendapatan 

periode mendatang ke periode sekarang untuk menghasilkan income yang 

maksimum dengan kata lain ini merupakan informasi positif bagi investor. Contoh 

rekayasa periode biaya atau pendapatan lainnya yaitu dengan mempercepat atau 

menunda pengeluaran untuk penelitian sampai periode akuntansi yang berikutnya, 

mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode akuntansi 

berikutnya, kerjasama dengan vendor untuk mempercepat atau menunda 

pengiriman produk ke pelanggan, menjual investasi sekuritas untuk memanipulasi 

tingkat laba, dan mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak dipakai. 

2.1.5.3 Jenis-jenis Manajemen Laba 

 Menurt Scott (2003), bentuk manajemen laba atau earning management 

adalah sebagai berikut : 

1. Taking a Bath  

 Taking a bath biasa dilakukan para manajer pada saat perusahaan 

mengalami kondisi yang menurun atau sedang mengalami kerugian. Hal ini 

biasanya terkait dengan pergantian CEO, dimana mengakui biaya pada periode 

mendatang dan kerugian pada periode berjalan ketika kondisi buruk yang tidak 

menguntungkan tidak dapat dihindari pada periode tersebut. Untuk itu manajmen 

melakukan manajemen laba dengan menghapus beberapa aktiva dan 

membebankan perkiraan biaya mendatang, sehingga laba yang dilaporkan di 

periode yang akan datang akan meningkat.  

2. Income Minimization 

 Cara ini dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan 

maksud agar tidak mendapat perhatian secara politis. Kebijakan yang diambil 
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dapat berupa penghapusan (write offs) atas barang modal dan aktiva tak berwujud, 

pembebanan pengeluaran iklan, riset dan pengembangan yang cepat, memilih 

metode succesful-effort untuk biaya eksplorasi gas dan minyak bumi, dan 

sebagainya. Penghapusan tersebut dilakukan bila dengan teknik yang lain masih 

menunjukkan hasil operasi yang jelek dengan pertimbangan bahwa ekonomi 

berjalan tidak mendukung nilai aktiva yang dilaporkan. Tujuan penghapusan 

aktiva operasi ini adalah mencapai suatu tingkat return on asset atau return on 

invested capital tertentu. 

3. Income Maximization  

 Tindakan atas income maximination dilakukan pada saat perusahaan 

mengalami kerugian. Biasanya dilakukan pada kondisi IPO untuk mendapatkan 

perhatian investor, bonus plan untuk memenuhi kebutuhan manajer, serta debt 

convenant yaitu perjanjian untuk mencapai tingkat laba yang ditentukan oleh 

kreditur agar perusahaan mendapatkan kepercayaan dari kreditur dalam 

permohonan kredit yang dilakukan 

4. Income Smoothing 

 Perataan laba merupakan normalisasi laba yang dilakukan secara sengaja 

untuk mencapai trend atau level tertentu. Dalam hal ini, perataan laba 

menunjukkan suatu usaha manajemen perusahaan untuk mengurangi batas-batas 

yang diijinkan dalam praktik akuntansi dan prinsip manajemen yang wajar. 

Income smoothing ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang sudah mengalami 

laba dan cenderung menginginkan tingkat laba yang sama atau stabil pada periode 

mendatang. Sehingga dengan keadaan perusahaan yang stabil tersebut akan 

memudahkan perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi kepada investor. 



 

 

23 

2.1.6 Faktor-faktor Situasional yang Mempengaruhi Persepsi terhadap 

Earnings Management 

 Faktor-faktor situasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

faktor-faktor yang semata-mata berasal dari sifat fisik dan efek-efek saraf yang 

ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Faktor-faktor yang ada dalam situasi 

lingkungan kerja dimana muncul problem etis earnings management (dalam hal 

ini adalah beberapa skenario yang digunakan dalam penelitian) yang dapat 

mempengaruhi persepsi seseorang menilai etis tidaknya suatu praktik earnings 

management. Menurut  Merchant dan Rockness (1994) dan dipakai lagi oleh 

Clikeman (2000) dan Sholihin (2004) menemukan bahwa akuntan professional 

berpendapat tentang penerimaan etika dari earnings management tergantung dari 

beberapa faktor yaitu : 

1. Jenis Manipulasi (Type of Manipulation/TYPE), adalah upaya earnings 

management dengan mempergunakan manipulasi akuntansi dan manipulasi 

operasi. Manipulasi akuntansi yaitu dengan mengubah catatan dari transaksi 

yang ada atau menggunakan manipulasi  akuntansi yaitu dengan penentuan 

transaksi akhir tahun untuk memindahkan pendapatan dan biaya dalam 

periode pelaporan yang diinginkan. Manipulasi operasi, yaitu dengan 

penentuan transaksi akhir tahun untuk memindahkan pendapatan dan biaya 

dalam periode pelaporan yang diinginkan.  

2. Arah Manipulasi (Direction of Manipulation ), adalah upaya untuk menaikkan 

atau menurunkan jumlah laba dengan mempercepat (menunda) pengeluaran 

akrual.  
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3. Materialitas (Materiality ), adalah upaya melakukan earnings management 

dalam jumlah yang dianggap material. 

4. Kecenderungan Manipulasi (Intentions), adalah tujuan/maksud tertentu 

manajemen dalam melakukan earnings management. 

5. Konsistensi dengan PABU (Consistency), adalah pertimbangan hukum praktik 

manajemen laba 

6. Periode Akibat (Period of Effect), adalah upaya manajemen laba untuk 

memenuhi anggaran. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Kemampuan seorang profesional untuk dapat mengerti dan peka terhadap 

persoalan etika juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana dia berada, 

dimana dunia pendidikan akuntansi juga mempunyai  pengaruh yang besar 

terhadap perilaku etika akuntan (Merchant & Rockness, 1994). Fischer & 

Rosenzweig (1995) mengindikasikan bahwa para akuntan praktisi cenderung 

menggunakan aturan tertulis sebagai dasar untuk memecahkan masalah.    

 Penelitian Burns dan Merchant (1990) menemukan  bukti empiris tidak 

adanya suatu kesatuan kesepakatan para manajer dalam memahami moral 

terhadap tindakan manajemen laba. Di samping itu, Merchant dan Rockness 

(1994) melanjutkan penelitian Burns dan Merchant (1990) dengan  memperluas 

sampel, yaitu general manager, staff manager, pengawas unit operasi, dan auditor 

internal untuk menaksir etika berkenaan praktik manajemen laba. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pertimbangan penerimaan etika dipengaruhi oleh jenis 

manajemen laba, materialitas, periode tindakan dilakukan, dan maksud dan tujuan 
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manajer. Sedangkan faktor yang tidak berpengaruh secara signifikan adalah 

konsistensi dengan PABU, dan arah pengaruh manajemen laba. 

 Fischer dan Rosenzweig (1995) melakukan penelitian tentang penerimaan 

etika terhadap manajemen laba, dengan sampel mahasiswa akuntansi, mahasiswa 

MBA, dan praktisi akuntansi. Hasil analisis menunjukkan  bahwa perbandingan 

antar kelompok responden adalah berbeda secara signifikan. Urutan peringkat 

penerimaan etika terhadap manajemen laba dengan manipulasi metode akuntansi 

adalah mahasiswa MBA, mahasiswa akuntansi, dan praktisi akuntansi. Sedangkan 

untuk manipulasi melalui keputusan operasi adalah praktisi akuntansi, mahasiswa 

MBA, dan mahasiswa akuntansi. 

 Sudaryanti (2001) yang meneliti respon antara staf pengajar, dan 

mahasiswa jurusan akuntansi dan manajemen terhadap earning management. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa staf pengajar dan mahasiswa akuntansi dan 

manajemen memiliki persepsi etis terhadap earning management yang tidak 

berbeda secara signifikan. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa 

keseluruhan faktor yang dianggap mempengaruhi persepsi responden terhadap 

earnings management ternyata tidak berpengaruh secara signifikan, kecuali pada 

satu faktor yaitu konsistensi pada prinsip akuntansi berlaku umum (PABU).  

 Menurut penelitian Wahyuddin (2003) mempublikasikan hasil surveinya 

bahwa ada perbedaan yang signifikan atas persepsi akuntan public dan mahasiswa 

terhadap penerimaan etika manajemen laba. Perbedaan cara pandang tersebut 

setidaknya dipengaruhi oleh pengalaman dan sensitivitas professional dari pihak 

akuntan public dan idealisma dan perbedaan persepsi berdasarkan gender, karena 

berpendapat bahwa gender akan mungkin mempengaruhi cara berpikir masing-
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masing pihak mahasiswa. Demikian pula Murtanto dan Marini (2003) yang 

menguji perbedaan persepsi antara akuntan pria dan  wanita terhadap etika bisnis 

dan profesi, namun terdapat perbedaan persepsi yang signifikan mahasiswa dan 

mahasiswi akuntansi terhadap etika bisnis. 

 Dalam penelian lainnya, Sulistyawan (2006) menunjukkan bahwa aktivitas 

badan usaha untuk menurunkan pajak, menaikkan harga saham, dan aktivitas 

melakukan perataan laba adalah motivasi utama untuk melakukan creative 

accounting. Sedangkan teknik kapitalisasi expense, pembuatan sales fiktif, dan 

aktivitas investasi ke anak dengan surat utang dianggap oleh responden sebagai 

teknik dari creative accounting, secara tidak langsung penelitian ini menganggap 

creative accounting merupakan tindakan illegal. Kesimpulan lainnya adalah 

secara keseluruhan tidak ada perbedaan respon terhadap motivasi dan teknik 

creative accounting berdasarkan gender. 

 Penelitian lain yang dilakukan Lindrawati (2007) terdapat perbedaan 

persepsi signifikan antara auditor di KAP lokal dan KAP afiliasi luar negeri. 

Selain itu keenam dimensi manajemen laba memengaruhi ethical judgment 

auditor kecuali tujuan manajemen laba. Sholihin (2004) yang meneliti ethical 

judgment manajer terhadap manajemen laba berkesimpulan ada perbedaan ethical 

judgment manajer pada faktor-faktor jenis manipulasi, materialitas dan periode 

akibat dan tidak terdapat perbedaan ethical judgment manajer pada faktor-faktor 

konsistensi dan tujuan 

 Pada dasarnya penelitian ini merupakan  replikasi dari penelitian Merchant 

and Rockness (1994). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah: 
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1. Sampel yang digunakan: 

a. Akuntan pendidik merupakan pihak yang dianggap ahli, terutama di 

bidang akuntansi. Salah satu tugas dari seorang akuntan pendidik adalah 

menanamkan kepada calon-calon akuntan yang menjadi anak didikknya 

dasar-dasar nilai etika dalam bisnis termasuk etika mengenai earnings 

management 

b. Mahasiswa khususnya mahasiswa akuntansi memiliki tugas menyerap 

pengetahuan yang ada, yang selanjutnya  dipraktekkan dalam tugas dan 

tanggungjawabnya di masa mendatang sebagai seorang akuntan. 

Mahasiswa dianggap oleh peneliti mampu memberikan penilaian secara 

jujur berdasarkan pengetahuan dan tingkat idealismenya yang masih 

tinggi. 

2 Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kota Malang yuang merupakan salah 

satu kota pendidikan di Jawa Timur dan tempat peneliti tinggal. Waktu 

dilakukannya penelitian adalah tahun 2011 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Arikunto (1998) menyebutkan bahwa “hipotesis adalah suatu jawaban 

yang bersifat sementara tehadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui 

data yang terkumpul”. Berdasarkan penelitian terdahulu dan literatur penelitian 

maka hipotesis penelitian ini harus dirumuskan  

Sudaryanti (2001) yang meneliti respon antara staf pengajar, dan 

mahasiswa jurusan akuntansi dan manajemen terhadap earning management. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa staf pengajar dan mahasiswa akuntansi dan 
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manajemen memiliki persepsi etis terhadap earning management yang tidak 

berbeda secara signifikan 

H1 : Tidak terdapat perbedaan persepsi akuntan pendidik dan 

mahasiswa akuntansi tentang penerimaan etika terhadap manajemen laba 

 Merchant & Rockness (1994) melanjutkan penelitian Burns dan Merchant 

(1990) dengan  memperluas sampel, yaitu general manager, staff manager, 

pengawas unit operasi, dan auditor internal untuk menaksir etika berkenaan 

praktik manajemen laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan 

penerimaan etika dipengaruhi oleh jenis manajemen laba, materialitas, periode 

tindakan dilakukan, dan maksud dan tujuan manajer. Sedangkan faktor yang tidak 

berpengaruh secara signifikan adalah konsistensi dengan PABU, dan arah 

pengaruh manajemen laba. 

H2 : Persepsi akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi dipengaruhi 

oleh faktor-faktor situasional yaitu jenis manipulasi, arah manajemen laba, 

materialitas manajemen laba, jangka waktu pengaruh manajemen laba, 

konsistensi dengan PABU, serta maksud dan tujuan manajemen laba. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi Dan Sampel Penelitian 

3.1.1 Populasi Penelitian 

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya” (Sugiyono, 1999) dalam 

Wijaya (2009). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah akuntan 

pendidik dan mahasiswa akuntansi di beberapa perguruan tinggi di Malang yaitu 

Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang,  Universitas Muhammadiyah 

dan lain-lain. Akuntan pendidik dipilih karena merupakan pihak yang dianggap 

ahli, terutama di bidang akuntansi. Salah satu tugas dari seorang akuntan pendidik 

adalah menanamkan kepada calon-calon akuntan yang menjadi anak didikknya 

dasar-dasar nilai etika dalam bisnis termasuk etika mengenai earnings 

management 

.Mahasiswa khususnya mahasiswa akuntansi memiliki tugas menyerap 

pengetahuan yang ada, yang selanjutnya  dipraktekkan dalam tugas dan 

tanggungjawabnya di masa mendatang sebagai seorang akuntan. Mahasiswa 

dianggap oleh peneliti mampu memberikan penilaian secara jujur berdasarkan 

pengetahuan dan tingkat idealismenya yang masih tinggi. Sehingga dapat 

menghasilkan data yang valid  dan  dapat diolah untuk dicari hasilnya dan diambil 

kesimpulannya 
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3.1.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Berdasarkan Bungin (2005) Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

yaitu Non probability Sampling atau sampel tidak acak. ”Yaitu tidak semua unsur 

atau elemen populasi mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi 

sampel. Unsur populasi yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena 

kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh 

peneliti”. 

Untuk mahasiswa akuntansi sampel penelitian diambil dengan teknik non 

probability sampling-purposive sampling, yaitu ”teknik penentuan sampel yang 

dilakukan dengan mengambil subyek penelitian yang terpilih secara benar oleh 

peneliti menurut persyaratan tertentu. Sampel diambil dengan maksud atau tujuan 

tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti 

menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang 

diperlukan bagi penelitiannya” (Bungin, 2005). Adapun subyek penelitian yang 

dipilih untuk menjadi responden harus mempunyai persyaratan tertentu, yaitu 

untuk mahasiswa akuntansi harus sudah atau sedang menempuh mata kuliah:, 

Teori Akuntansi, Akuntansi Keuangan Lanjutan dan Etika Bisnis pengkriteriaan 

ini adalah diasumsikan mahasiswa yang telah menempuh atau sedang menempuh 

mata kuliah tersebut telah memahami akuntansi keuangan secara menyeluruh dan 

memahami praktik earnings management  

Sedangkan akuntan pendidik sampel penelitian dengan dengan teknik non 

probability sampling-Incidental Sampling atau “sampel yang dipilih dengan 

pertimbangan kebetulan dan kemudahan. Yaitu dalam memilih sampel, peneliti 

tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan saja. 
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Seseorang diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tadi ada di situ atau 

kebetulan dia mengenal orang tersebut. Penelitian yang biasa menggunakan teknik 

sampling ini adalah penelitian yang populasinya adalah individu-individu yang 

sukar ditemui dengan alasan sibuk, tidak mau diganggu, tidak bersedia, atau 

alasan lainnya” (Bungin, 2005). 

          Sekaran (2000) memberikan pedoman penentuan jumlah sampel sebagai 

berikut : 

1. Sebaiknya ukuran sampel di antara 30 s/d 500 elemen 

2. Jika sampel dipecah lagi ke dalam subsampel , jumlah minimum subsampel 

harus 30 

3. Pada penelitian multivariate (termasuk analisis regresi multivariate) ukuran 

sampel harus beberapa kali lebih besar (10 kali) dari jumlah variable yang 

akan dianalisis. 

4. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, dengan pengendalian yang 

ketat, ukuran sampel bisa antara 10 s/d 20 elemen. 

Berdasarkan pedoman diatas, penelitian ini menggunakan penentuan  

jumlah sampel pedoman no. 1 dan no. 2 yaitu ukuran sampel diantara 30 s/d 500 

elemen dan jika dipecah dalam sub sampel, jumlah minimum subsampel harus 30 

3.2 Jenis Data dan Metode Pengambilan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer. 

Pengumpulan data menggunakan survey method, data yang digunakan dalam 

penelitian diperoleh secara langsung dengan menyebarkan kuesioner (daftar 

pertanyaan) secara langsung kepada para mahasiswa akuntansi dan akuntan 

pendidik di beberapa perguruan tinggi di Malang. Adapun syarat bagi mahasiswa 
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akuntansi adalah telah atau sedang menempuh mata kuliah Etika Bisnis, 

Akuntansi Keuangan Lanjutan dan Teori Akuntansi. Kuesioner ini diharapkan 

dapat secara efektif menjangkau jumlah sampel yang dibutuhkan. Data yang 

digunakan adalah hanya satu data primer, kuesioner yang berisi 13 pernyataan 

tentang praktik earnings management. Daftar pernyataan mengacu pada daftar 

pernyataan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu Merchant dan Rockness (1994) 

dengan beberapa modifikasi data sesuai dengan kebutuhan tanpa mengubah hasil 

jawaban data. 

3.3 Identifikasi Variabel 

Instrumen atau pengukuruan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

instrument dalam bentuk scenario mengenai praktik manajemen laba yang 

diperoleh dari Bruns dan Merchant (1990) yang digunakan lagi oleh Merchant dan 

Rockness (1994) dan dipakai lagi oleh Clikeman (2000) dan Sholihin (2004) yang 

memiliki 13 skenario dengan memuat 6 faktor yang dianggap akan mempengaruhi 

pertimbangan penerimaan etika terhadap praktik manajemen laba. Faktor-faktor 

yang digunakan sebagai variable dalam penelitian ini adalah : 

1. Jenis Manipulasi (Type of Manipulation/TYPE), adalah upaya earnings 

management dengan mempergunakan manipulasi akuntansi dan manipulasi 

operasi. Manipulasi akuntansi yaitu dengan mengubah catatan dari transaksi 

yang ada atau menggunakan manipulasi  akuntansi Skenario yang digunakan 

untuk menilai persepsi etis terhadap manipulasi akuntansi adalah skenario (3), 

(5a), (5b), (6a), (6b), (7a), dan (7b). Manipulasi operasi, yaitu dengan 

penentuan transaksi akhir tahun untuk memindahkan pendapatan dan biaya 

dalam periode pelaporan yang diinginkan. Skenario yang digunakan untuk 
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menilai persepsi etis terhadap manipulasi operasi adalah skenario (1), (2a), 

(2b), (4a), (4b), dan (4c) 

2. Arah Manipulasi (Direction of Manipulation ), adalah upaya untuk menaikkan 

atau menurunkan jumlah laba dengan mempercepat (menunda) pengeluaran 

akrual Skenario (1), (5a), (5b) yang melibatkan mempercepat pengeluaran 

akrual untuk mengurangi laba periode berjalan. Dan Skenario (2a), (2b), (3), 

(4a), (4b), (4c), (6a), (6b), (7a) dan (7b) yang melibatkan penundaan 

pengeluaran akrual untuk menambah laba tahun berjalan 

3. Materialitas (Materiality ), adalah upaya melakukan earnings management 

dalam jumlah yang dianggap material. Skenario (7a) yang menggambarkan 

earnings management dalam jumlah yang dianggap tidak material dan 

Skenario (7b) yang menggambarkan earnings management dalam jumlah 

yang dianggap material 

4. Kecenderungan Manipulasi (Intentions), adalah tujuan/maksud tertentu 

manajemen dalam melakukan earnings management. Skenario (6a) yang 

menggambarkan kecenderungan earnings management untuk mendapatkan 

dana pembiayaan untuk proyek pengembangan produk yang penting yang 

sempat tertunda karena keterbatasan anggaran dan Skenario (6b) yang 

menggambarkan kecenderungan manajer untuk memenuhi target laba yang 

sudah dianggarkan 

5. Konsistensi dengan PABU (Consistency), adalah pertimbangan hukum praktik 

manajemen laba. Skenario (5b), (6a), (6b) yang menggambarkan konsistensi 

dengan PABU dan Skenario (3), (5a), (7a), (7b) yang menggambarkan 

inkonsistensi dengan PABU 
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6. Periode Akibat (Period of Effect), adalah upaya manajemen laba untuk 

memenuhi anggaran. Skenario (2a) yang menggambarkan manipulasi laba 

untuk memenuhi target anggaran kuartalan dan Skenario (2b) yang 

menggambarkan manipulasi laba untuk memenuhi target anggaran tahunan 

Tabel 3.1 

Identifikasi Variabel 

Dimensi Skenario 

Tipe Manajemen Earning 

1. Metode Operasi 

2. Metode Akuntansi 

 

1, 2a, 2b, 4a, 4b, 4c 

3, 5a, 5b,6a, 6b, 7a, 7b 

Konsistensi Terhadap Prinsip Akuntansi 

Berterima Umum 

1. Konsisten 

2. Inkonsisten 

 

 

5b, 6a, 6b 

3, 5a, 7a, 7b 

Arah Manajemen Laba 

1. Menaikkan Laba 

2. Menurunkan Laba 

 

2a, 2b, 3, 4a, 4b, 4c, 6a, 6b, 7a, 7b 

1, 5a, 5b 

Materialitas Laba 

1. Material 

2. Immaterial 

 

7b 

7a 

Periode Akibat 

 Dilakukan Akhir Tahun 

 Dilakukan Akhir Kuartal 

 

2b 

2a 

Tujuan 

 Kepentingan Jangka Panjang 

Perusahaan 

 Kepentinmgan Individu Manajer 

 

 

6a 

6b 

 

3.4 Teknik Analisis 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik Deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan gambaran 

umum demografi responden penilitian dan deskripsi mengenai variable-variabel 

penelitian untuk mengetahui distribusi frekuensi absolut yang menunjukkan 

minimal, maksimal, rata-rata (mean), median, dan penyimpangan baku (standar 

deviasi) dari masing-masing pertanyaan 
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3.4.2 Uji Kualitas Data 

1. Uji Validitas  

  Menurut Ghozali (2002) Uji validitas adalah alat yang digunakan untuk 

mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut.  

  Validitas merupakan unsur penting bagi suatu alat ukur karena konsep ini 

menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam 

melakukan fungsi ukurnya. Validitas sangat erat kaitannya dengan tujuan 

pengukuran. Oleh karena itu, tidak ada validitas yang berlaku umum untuk semua 

tujuan pengukuran. 

  Uji validitas digunakan dalam penelitian ini karena untuk mengukur sejauh 

mana alat ukur yang berupa 13 pernyataan kuesioner dapat dengan cermat 

mengukur    tentang konsep earnings management.  

  Pengujian validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi antara skor 

tiap butir pertanyaan dengan jumlah skor seluruh pertanyaan. Menurut Ghozali 

(2002) perhitungan korelasi dilakukan dengan menggunakan Product moment dari 

Pearson. Dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika terjadi korelasi yang signifikan antara masing-masing pertanyaan 

dengan jumlah skor seluruh pertanyaan yang ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi < 0,05 maka butir pertanyaan tersebut adalah valid.  

b. Jika tidak terjadi korelasi yang signifikan antara masing-masing pertanyaan 

dengan jumlah skor seluruh pertanyaan yang ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi > 0,05 maka butir pertanyaan tersebut adalah tidak valid. 
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2. Uji Reliabilitas  

Menurut Ghozali (2002) suatu kuisoner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. 

Pengujian ini dilakukan dengan menghitung koefisien cronbach alpha dari 

masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Instrumen dapat dikatakan handal 

bila memiliki koefisien cronbach alpha lebih dari 0,60 (Nunnally, 1969 dalam 

Ghozali, 2002) 

3.4.3 Uji Hipotesis 

 Sebelum menentukan alat uji untuk pengujian hipotesis terlebih dahulu 

dilakukan uji normalitas data. Pengujian normalitas dilakukan dengan 

menggunakan Kolmogorof  Smirnov, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

distribusi data. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi 

normal, dan jika kurang dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal (Santoso, 

2001). Pada umumnya, Jika data tidak menyebar normal, maka data harus 

dikerjakan dengan metode statistika non-parametrik,  

1. Pengujian Hipotesis H1 

 Jika data terdistribusi dengan normal maka pengujian hipotesis 1 (H1) 

dilakukan dengan menggunakan statistik parametrik yaitu dengan menggunakan 

alat analisis uji t test dua sample Independent 

 

 

Dimana : 

x1 = Rata-rata sampel 1   x2 = Rata-rata sampel 2   

n1 = Jumlah sampel 1   n2 = Jumlah sampel 2 

s1 = Varian sampel 1   s2 = Varian sampel 2   
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r  = Korelasi antara dua sampel 

Jika data tidak terdistribusi dengan normal maka pengujian hipotesis 1 

(H1) dilakukan dengan menggunakan alat analisis Wilcoxon Mann Whitney U test. 

Alat uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan persepsi etis 

antara akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi. Jika probabilitas pengujian > 

0,05 maka H0 diterima dan Hi ditolak. 

 

 

 

Dimana : 

Wx = Jumlah rangking group 

µWx = Mean jumlah rangking group 

σ
2
Wx = Variance jumlah rangking group 

2. Pengujian Hipotesis 2 

Untuk mengetahui masing-masing faktor yang berpengaruh secara 

signifikan terhadap setiap kelompok sampel yang dipasangkan skenario-skenario 

yang perlakuannya berbeda. Maka teknik analisis yang digunakan adalah 

Wilcoxon Signed Rank Test (Ghozali, 2002) dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Dimana : 

T
+
 =  Jumlah Rangking Positif 

μ T
+
 = Mean Jumlah Rangking Positif 

σ
2
 T

+ 
= Variance Jumlah Rangking Positif 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Statistik Deskriptif 

4.1.1 Deskripsi Data 

Responden penelitian ini menggunakan akuntan pendidik serta mahasiswa 

akuntansi. Pendistribusian kuisoner, respon rate, dan kuisoner yang terpakai dapat 

dilihat pada table berikut ini: 

Tabel 4.1 

Jumlah Sampel dan Tingkat Pengembalian 

No. Responden 

Kuisoner 

Pendistribusian Terpakai 

Jumlah Kembali Presentase Jumlah Persentase 

1. 

2. 

Akuntan 

Pendidik 

Mahasiswa 

43 

80 

41 

75 

95.34% 

93,75% 

41 

75 

100% 

100% 

Jumlah 123 116 94.30% 116 100% 

Sumber: Data Primer diolah 2011 

 Secara keseluruhan kuisoner yang kembali sebanyak 116 atau tingkat 

respon rate sebesar 94.30%. Perincian respon rate untuk akuntan pendidik sebesar 

95.34% dan untuk mahasiswa sebesar 93,75% yaitu kuisoner didistribusikan 

sebanyak 80 dengan pengembalian sebanyak 75. Untuk akuntan pendidik kuisoner 

yang kembali sebanyak 43 namun yang dapat digunakan sebanyak 41 kuisoner. 

Hal ini dikarenakan ketidaklengkapan dalam pengisian kuisoner  

Pendistribusian kuisoner sebanyak 80 dari mahasiswa yang dapat 

digunakan sebanyak 75 kuisoner. Lima kuisoner tidak dapat digunakan dengan 

pertimbangan ketidaklengkapan dalam pengisisan kuisoner dan Belum menempuh 

mata kuliah yang disyaratkan 
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4.1.2 Profil Responden 

Akuntan pendidik serta mahasiswa akuntansi di universitas-universitas di 

Malang merupakan responden dalam penelitian ini, gambaran profil responden 

dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Tabel 4.2 

Profil Responden 

Profil Responden Jumlah Persentase 

Asal Universitas Akuntan Pendidik 

   UB 

   UM 

   UMM 

   Lainnya 

Total 

Mahasiswa 

   UB 

   UM 

   UMM 

Total 

 

10 

12 

15 

4 

41 

 

35 

16 

24 

75 

 

24.4% 

29.2% 

36.6% 

9.8% 

100% 

 

46.7% 

21.3% 

32% 

100% 

Jenis Kelamin Akuntan Pendidik 

   Laki-laki 

   Perempuan 

Total 

Mahasiswa 

   Laki-laki 

   Perempuan 

Total 

 

25 

16 

41 

 

42 

33 

75 

 

60.9% 

39.1% 

100% 

 

56% 

44% 

100% 

 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa berdasarkan asal 

perguruan tinggi diketahui bahwa 46.7% responden adalah mahasiswa Universitas 

Brawijaya; 21.3% responden adalah mahasiswa Universitas Negeri Malang; dan 

32% responden adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.. Untuk 

akuntan pendidik 24.4% responden dari Universitas Brawijaya, 29.2% dari 

Univeristas Negeri Malang, 36.6% dari Universitas Muhammadiyah Malang dan 

sisanya sebesar 9.8% berasal dari universitas lain. 
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4.1.3 Deskripsi Variabel 

Deskripsi variabel terhadap 116 jawaban responden akuntan publik dan 

mahasiswa yang telah memenuhi kriteria untuk dapat diolah. Deskripsi variabel 

atas jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 

Deskripsi Variabel 
Skenario Manajemen Laba Minimum Maximum Mean  Standar 

Deviasi 

1 

 
2a 

 

 
 

2b 

 

 
 

 

3 
 

 

4a 
 

4b 

 

4c 
 

5a 

 
5b 

 

 
6a 

 

 

 
6b 

 

 
 

7a 

 

 
 

7b 

Arah penurunan laba dengan 

metode operasi 
Arah menaikkan laba, jangka waktu 

untuk memenuhi target anggaran 

pada akhir kuartalan, dengan 
menggunakan metode operasi 

Arah menaikkan laba, Jangka waktu 

untuk memenuhi target anggaran 

pada akhir tahunan, menggunakan 
metode operasi dan tidak sesuai 

dengan PABU 

Arah menaikkan laba, dengan 
menggunakan metode operasi 

dan tidak sesuai PABU 

Arah menaikkan laba, dengan 
menggunakan metode operasi 

Arah menaikkan laba, dengan 

menggunakan metode operasi 

Arah menaikkan laba, dengan 
menggunakan metode operasi 

Arah penurunan laba, dengan 

menggunakan metode akuntansi 
Arah penurunan laba,  sesuai PABU 

dan menggunakan metode 

akuntansi 
Arah menaikkan laba sesuai PABU 

dengan menggunakan metode 

akuntansi untuk kepentingan jangka 

panjang perusahaan 
Arah menaikkan laba dengan 

menggunakan metode akuntansi 

sesuai PABU untuk kepentingan 
individu manajer 

Arah menaikkan laba dengan 

menggunakan metode akuntansi 

tidak sesuai PABU yang jumlahnya 
tidak material 

Arah menaikkan laba dengan 

menggunakan metode akuntansi 
tidak sesuai PABU yang jumlahnya  

1 

 
1 

 

 
 

1 

 

 
 

 

1 
 

 

1 
 

1 

 

1 
 

1 

 
1 

 

 
1 

 

 

 
1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

5 

 
5 

 

 
 

5 

 

 
 

 

5 
 

 

5 
 

5 

 

5 
 

5 

 
5 

 

 
5 

 

 

 
5 

 

 
 

5 

 

 
 

5 

2.16 

 
2.88 

 

 
 

3.06 

 

 
 

 

3.20 
 

 

2.92 
 

2.57 

 

2.79 
 

2.98 

 
2.78 

 

 
2.92 

 

 

 
3.03 

 

 
 

3.30 

 

 
 

3.62 

1.035 

 
  .979 

 

 
 

  .878 

 

 
   

 

  .887 
 

 

1.006 
 

1.015 

 

1.034 
 

  .978 

 
1.053 

 

 
  .915 

 

 

 
  .928 

 

 
 

  .897 

 

 
 

1.077 
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material 

 

Sumber : Data Primer, 2011 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kisaran rata-rata jawaban responden 

berada pada angka 2.16 sampai 3.62,  Skor tertinggi rata-rata ditempati skenario 

7b. Analisis ini mengindikasikan bahwa praktik manajemen laba yang dilakukan 

dengan jumlah yang material dan tidak berdasarkan PABU dianggap sebagai 

praktik yang sangat tidak dapat diterima secara etika dibandingkan dengan praktik 

manajemen laba lainnya. Sedangkan skor terendah rata-rata berada pada skenario 

1. analisis ini mengindikasikan bahwa praktik manajemen laba yang dilakukan 

dengan mengecat tembok lebih awal sebagai praktik atau tindakan yang lebih 

dapat diterima secara beretika. Standar deviasi antar persepsi responden pada tabel 

4.3 yang termasuk kategoi tertinggi adalah skenario 5b dan 7b. Hal ini 

menunjukkan adanya ketidaksepakatan yang cukup besar dalam memberikan 

persepsi terhadap praktik yang dilakukan dengan menaikkan laba menggunakan 

metode akuntansi yang tidak sesuai PABU dan  jumlahnya  material. Sedangkan 

standar deviasi yang terendah ditunjukkan pada skenario 2b dan 3. hal ini 

mengindikasikan bahwa praktik manajemen laba yang dilakukan dengan 

menaikkan laba  dengan jangka waktu untuk memenuhi target anggaran pada 

akhir tahunan, menggunakan metode operasi dan tidak sesuai dengan PABU 

memperoleh kesepakatan yang besar dalam persepsi terhadap manajemen laba. 

Pengukuran persepsi etis mahasiswa akuntansi terhadap praktik earnings 

management diukur dengan melihat faktor-faktor situasional yang mempengaruhi 
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yaitu jenis manipulasi, arah manipulasi, materialitas, periode, konsistensi dan 

kecenderungan dari earnings management. 

A. Tipe Manajemen Laba 

Pengukuran jenis manipulasi terbagi menjadi dua yaitu manipulasi 

akuntansi dan manipulasi operasi 

 

1. Manipulasi Operasi 

Manipulasi operasi, yaitu dengan penentuan transaksi akhir tahun untuk 

memindahkan pendapatan dan biaya dalam periode pelaporan yang diinginkan 

a. Responden Mahasiswa Akuntansi 

Untuk mengetahui persepsi etis mahasiswa akuntansi dan frekuensi 

jawaban responden berdasarkan faktor manipulasi operasi dapat ditunjukkan pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 4.4 

Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Untuk Faktor Manipulasi operasi 

Skenario Pertanyaan Nilai Mean 

1. Pengecatan gedung lebih awal 2.19 

2a Menunda pengeluaran dari bulan Maret sampai April 2.80 

2b Menunda pengeluaran dari Desember sampai Januari 3.00 

4a Program penjualan akhir tahun  2.93 

4b Kerja lembur selama Desember 2.59 

4c Menjual aset yang tidak terpakai 2.89 

 Nilai rata-rata total 16.4 

 Mean Manipulasi operasi 2.73 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.4 persepsi responden mahasiswa akuntansi untuk manipulasi 

operasi dapat dilihat bahwa rata-rata total sebesar 16.4 dan nilai rata-rata 2.73 

dengan standar deviasi 0.607 (Data Primer, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa 

responden mahasiswa akuntansi menilai earnings management dilihat dari jenis 
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manipulasi yaitu manipulasi operasi cenderung tidak etis. Skenario yang paling 

dianggap tidak etis adalah skenario 2b yaitu menunda menunda pengeluaran 

dengan mean 3.00, hal ini menunjukkan bahwa responden mahsiswa akuntansi 

menilai earnings management yang dilakukan dengan manaikkan laba di akhir 

periode tahunan menggunakan  metode operasi dan tidak sesuai PABU dinilai 

lebih tidak etis. Sedangkan yang dinilai lebih etis adalah pada skenario 1 yaitu 

mengecat gedung lebih awal dengan mean sebesar 2.19 

 

Tabel 4.5 

Frekuensi Jawaban Responden Mahasiswa Akuntansi Untuk Manipulasi Operasi 

Skala 
Likert 

1 2a 2b 

Fr % Cum Fr % Cum Fr % Cum 

1 20 26.7 26.7 7 9.3 9.3 6 8.0 8.0 

2 27 36.0 62.7 19 25.3 34.7 10 13.3 21.3 

3 23 30.7 93.3 33 44.0 78.7 38 50.7 72.0 

4 4 5.3 98.7 14 18.7 97.3 20 26.7 98.7 

5 1 1.3 100 2 2.7 100 1 1.3 100 

Total 75 100  75 100  75 100  

Skala 
Likert 

4a 4b 4c 

Fr % Cum Fr % Cum Fr % Cum 

1 6 8.0 8.0 6 8.0 8.0 6 8.0 8.0 

2 21 28.0 36.0 21 28.0 36.0 21 28.0 36.0 

3 24 32.0 68.0 24 32.0 68.0 24 32.0 68.0 

4 20 26.7 94.7 20 26.7 94.7 20 26.7 94.7 

5 4 5.3 100 4 5.3 100 4 5.3 100 

Total 75 100  75 100  75 100  

 
Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.5 frekuensi jawaban responden mahasiswa akuntansi 

menunjukkan bahwa untuk skenario 1 dan 4b sebagian besar menjawab pada skala 

2 yang berarti responden mahasiswa akuntansi menilai Praktik tersebut layak 

dipertanyakan dari segi etika, dengan persentase masing-masing skenario sebesar  

36.0% dan 37.3%. Sedangkan skenario 2a, 2b, 4a dan 4c jawaban yang tertinggi 

yang diberikan pada skala 3 yang berarti responden mahasiswa akuntansi menilai 
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praktik tersebut merupakan pelanggaran kecil dengan persentase masing-masing 

skenario 44.0%, 50.7%, 32.0% dan 33.3% 

 Pada skenario 1 responden mahasiswa akuntansi yang menganggap 

perilaku dari skenario tersebut etis cukup tinggi yaitu sebanyak 26.7% dibanding 

skenario lainnya sedangkan sisanya sebanyak 74.3 % responden menjawab tidak 

etis. Pada skenario 2b, 4a dan 4c responden yang menjawab praktik tersebut etis 

hanya sebesar 8% saja sisanya sebesar 92% memilih tidak etis. Pada skenario 2a 

yang menganggap perilaku tersebut etis hanya sebesar 9.3% dan responden 

lainnya memilih tidak etis yaitu sebesar 90.7%. Pada skenario 4b sebesar 13.3% 

responden menilai perilaku tersebut etis sedangkan sisanya sebesar 86.7% menilai 

tidak etis.  

a. Responden Akuntan Pendidik 

Untuk mengetahui persepsi etis akuntan pendidik dan frekuensi jawaban 

responden berdasarkan faktor manipulasi operasi dapat ditunjukkan pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 4.6 

Persepsi Etis Akuntan Pendidik Untuk Faktor Manipulasi operasi 

Skenario Pertanyaan Nilai Mean 

1. Pengecatan gedung lebih awal 2.10 

2a Menunda pengeluaran dari bulan Maret sampai April 3.02 

2b Menunda pengeluaran dari Desember sampai Januari 3.17 

4a Program penjualan akhir tahun  2.90 

4b Kerja lembur selama Desember 2.54 

4c Menjual aset yang tidak terpakai 2.61 

 Nilai rata-rata total 16.34 

 Mean Manipulasi Operasi 2.72 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.6 persepsi responden akuntan pendidik untuk manipulasi 

operasi dapat dilihat bahwa rata-rata total sebesar 16.34 dan nilai rata-rata 2.72 
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dengan standar deviasi 0.703. Hal ini menunjukkan bahwa responden akuntan 

pendidik menilai earnings management dilihat dari jenis manipulasi yaitu 

manipulasi operasi cenderung tidak etis. Skenario yang paling dianggap tidak etis 

adalah skenario 2b yaitu menunda menunda pengeluaran dengan mean 3.17, hal 

ini menunjukkan bahwa responden akuntan pendidik menilai earnings 

management yang dilakukan dengan manaikkan laba di akhir periode tahunan 

menggunakan  metode operasi dan tidak sesuai PABU dinilai lebih tidak etis. 

Sedangkan yang dinilai lebih etis adalah pada skenario 1 yaitu mengecat gedung 

lebih awal dengan mean sebesar 2.10 

 

Tabel 4.7 

Frekuensi Jawaban Responden Akuntan Pendidik Untuk Manipulasi Operasi 

Skala 
Likert 

1 2a 2b 

Fr % Cum Fr % Cum Fr % Cum 

1 16 39.0 39.0 2 4.9 4.9 1 2.4 2.4 

2 14 34.1 73.2 11 26.8 31.7 6 14.6 17.1 

3 4 9.8 82.9 16 39.0 70.7 22 53.7 70.7 

4 5 12.2 95.1 8 19.5 90.2 9 22.0 92.7 

5 2 4.9 100 4 9.8 100 3 7.3 100 

Total 41 100  41 100  41 100  

Skala 
Likert 

4a 4b 4c 

Fr % Cum Fr % Cum Fr % Cum 

1 4 9.8 9.8 4 9.8 9.8 4 9.8 9.8 

2 7 17.1 26.8 7 17.1 26.8 7 17.1 26.8 

3 20 48.8 75.6 20 48.8 75.6 20 48.8 75.6 

4 9 22.0 97.6 9 22.0 97.6 9 22.0 97.6 

5 1 2.4 97.6 1 2.4 97.6 1 2.4 97.6 

Total 41 100  41 100  41 100  

 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.7 frekuensi jawaban responden akuntan pendidik 

menunjukkan bahwa untuk skenario 1 sebagian besar menjawab pada skala 1 yang 

berarti responden akuntan pendidik menilai praktik tersebut etis yaitu dengan 

persentase sebesar  39.0%. Sedangkan skenario 2a, 2b, 4a dan 4c jawaban yang 
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tertinggi yang diberikan pada skala 3 yang berarti responden mahasiswa akuntansi 

menilai praktik tersebut merupakan pelanggaran kecil dengan persentase masing-

masing skenario sebesar 39.0%, 53.7%, 48.8% dan 34.1% . Untuk skenario 4b 

sebagian besar menjawab pada skala 2 yang berarti responden akuntan pendidik 

menilai menilai praktik tersebut layak dipertanyakan dari segi etika dengan 

persentase 36.6% 

 Pada skenario 2a, 2b, 4a, dan 4c responden yang menilai bahwa praktik 

tersebut etis untuk masing-masing skenario tersebut yaitu sebesar 4.9%, 2.4%, 

9,8% dan 14.6%. Pada skenario 1 responden yang memiliki persepsi etis terhadap 

skenario tersebut sebesar 39.0% sisanya sebesar 61% menjawab tidak etis. Pada 

skenario 4b responden yang menilai praktik tersebut etis sebesar 14.6% dan 

sisanya sebesar 85.4% responden menilai tidak etis. 

B. Arah Manipulasi 

Arah manipulasi adalah upaya untuk menaikkan atau menurunkan jumlah 

laba dengan mempercepat (menunda) pengeluaran akrual. Pengukuran arah 

manipulasi terdiri dari 2 item skenario dengan 5 skala likert. 

2. Manipulasi Akuntansi 

Manipulasi akuntansi yaitu dengan mengubah catatan dari transaksi yang 

ada atau menggunakan manipulasi  akuntansi. Pengukurannya terdiri dari 7 item 

skenario dengan 5 skala likert. 

a. Responden Mahasiswa Akuntansi 

 Untuk mengetahui persepsi etis mahasiswa akuntansi dan frekuensi 

jawaban responden berdasarkan faktor manipulasi akuntansi dapat ditunjukkan 

pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.8 

Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Untuk Faktor Manipulasi Akuntansi 

Skenario Pertanyaan Mean 

3. Mencatat bahan baku pada periode berikutnya 3.19 

5a Mencatat biaya-biaya yang akan dikeluarkan di tahun 
berikutnya untuk dicatat pada tahun ini 

2.92 

5b Menaikkan cadangan persediaan usang 2.75 

6a Membukukan kembali persediaan untuk tujuan 
pengembangan produk 

2.92 

6b Membukukan kembali persediaan untuk mencapai target 

laba 
2.92 

7a Menunda pencatatan faktur Rp. 270.000.000,- 3.29 

7b Menunda pencatatan faktur Rp. 4.500.000.000,- 3.67 

 Nilai rata-rata total 21.66 

 Mean Manipulasi Akuntansi 3.06 

Sumber : Data primer 

Berdasarkan tabel 4.8 persepsi responden mahasiswa akuntansi untuk manipulasi 

akuntansi dapat dilihat bahwa rata-rata total sebesar 21,66 dan nilai rata-rata 3.06 

dengan standar deviasi 0.652. Hal ini menunjukkan bahwa responden mahasiswa 

akuntansi menilai earnings management dilihat dari jenis manipulasi yaitu 

manipulasi akuntansi cenderung tidak etis. Skenario yang paling dianggap tidak 

etis adalah skenario 7B yaitu menunda pencatatan faktur Rp. 4.500.000.000 

dengan mean 3.67, hal ini menunjukkan bahwa responden mahsiswa akuntansi 

menilai earnings management yang dilakukan dalam jumlah yang material 

cenderung dan tidak sesuai PABU dinilai lebih tidak etis. Sedangkan yang dinilai 

lebih etis adalah pada skenario 5b yaitu menaikkan cadangan yang telah usang 

dengan mean sebesar 2,75 
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Tabel 4.9 

Frekuensi Jawaban Responden Mahasiswa Akuntansi Untuk Manipulasi 

Akuntansi 

Skala 
Likert 

3 5a 5b 6a 6b 

Fr % Cum Fr % Cum Fr % Cum Fr % Cum Fr % Cum 

1 1 1.3 1.3 8 10.7 10.7 11 14.7 14.7 4 5.3 5.3 6 8.0 8.0 

2 12 16.0 17.3 13 17.3 28.0 20 26.7 41.3 18 24.0 29.3 15 20.0 28.0 

3 41 54.7 72.0 37 49.3 77.3 26 34.7 76.0 36 48.0 77.3 37 49.3 77.3 

4 14 18.7 90.7 11 14.7 92.0 13 17.3 93.3 14 18.7 96.0 13 17.3 94.7 

5 7 9.3 100 6 8.0 100 5 6.7 100 3 4.0 100 4 5.3 100 

Total 75 100  75 100  75 100  75 100  75 100  

Skala 
Likert 

7a 7b 

Fr % Cum Fr % Cum 

1 2 2.7 2.7 1 1.3 1.3 

2 9 12.0 14.7 8 10.7 12.0 

3 37 49.3 64.0 27 36.0 48.0 

4 19 25.3 89.3 18 24.0 72.0 

5 8 10.7 100 21 28.0 100 

Total 75 100  75 100  

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.9 frekuensi jawaban responden mahasiswa akuntansi 

menunjukkan bahwa untuk skenario 3, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a dan 7b sebagian besar 

menjawab pada skala 3 yang berarti responden mahasiswa akuntansi menilai 

praktik tersebut merupakan pelanggaran kecil yaitu dengan persentase masing-

masing skenario sebesar 54.7%, 49.3%, 34.7%, 48%, 49.3%, 49.3% dan 36.0%. 

 Pada skenario 3 hanya sebesar 1.3% responden yang menyatakan skenario 

tersebut etis sisanya sebesar 98.7% menyatakan kurang etis. Pada skenario 5a  

10.7% responden memiliki persepsi etis dan sisanya sebesar 89.3% responden 

menjawab tidak etis. Pada skenario 5b yang menganggap etis sebesar 14.7% 

sedangkan sisanya 83.3% tidak etis. Pada skenario 6a dan 6b yang menjawab 

skenario tersebut etis sebesar 5.3% dan 8% dan sisanya sebanyak 94.7% dan 92% 

menyatakan tidak etis. Untuk skenario 7a dan 7b responden yang menganggap 
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perilaku tersebut etis sebanyak 2.7% dan 1.3% sedangkan sisanya yang 

mengaggap tidak etis sebesar 97.3% dan 98.7%  

 

b. Responden Akuntan Pendidik 

Untuk mengetahui persepsi etis mahasiswa akuntansi dan frekuensi 

jawaban responden berdasarkan faktor manipulasi akuntansi dapat ditunjukkan 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.10 

Persepsi Etis Akuntan Pendidik Untuk Faktor Manipulasi Akuntansi 

Skenario Pertanyaan Mean 

3. Mencatat bahan baku pada periode berikutnya 3.22 

5a Mencatat biaya-biaya yang akan dikeluarkan di tahun 

berikutnya untuk dicatat pada tahun ini 
3.10 

5b Menaikkan cadangan persediaan usang 2.85 

6a Membukukan kembali persediaan untuk tujuan 

pengembangan produk 
2.93 

6b Membukukan kembali persediaan untuk mencapai target 

laba 
3.22 

7a Menunda pencatatan faktur Rp. 270.000.000,- 3.32 

7b Menunda pencatatan faktur Rp. 4.500.000.000,- 3.54 

 Nilai rata-rata total 22.17 

 Mean Manipulasi Akuntansi 3.25 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.10 persepsi responden mahasiswa akuntansi untuk manipulasi 

akuntansi dapat dilihat bahwa rata-rata total sebesar 22.17 dan nilai rata-rata 3.25 

dengan standar deviasi 0.609. Hal ini menunjukkan bahwa responden mahasiswa 

akuntansi menilai earnings management dilihat dari jenis manipulasi yaitu 

manipulasi akuntansi cenderung tidak etis. Skenario yang paling dianggap tidak 

etis adalah skenario 7b yaitu menunda pencatatan faktur Rp. 4.500.000.000 

dengan mean 3.54, hal ini menunjukkan bahwa responden mahsiswa akuntansi 

menilai earnings management yang dilakukan dalam jumlah yang material 
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cenderung dan tidak sesuai PABU dinilai lebih tidak etis. Sedangkan yang dinilai 

lebih etis adalah pada skenario 5b yaitu menaikkan cadangan yang telah usang 

dengan mean sebesar 2,85 

Tabel 4.11 

Frekuensi Jawaban Responden Akuntan Pendidik Untuk Manipulasi Akuntansi 

Skala 
Likert 

3 5a 5b 6a 6b 

Fr % Cum Fr % Cum Fr % Cum Fr % Cum Fr % Cum 

1 2 4.9 4.9 2 4.9 4.9 4 9.8 9.8 3 7.3 7.3 2 4.9 4.9 

2 4 9.8 14.6 5 12.2 17.1 8 19.5 29.3 8 19.5 26.8 5 12.2 17.1 

3 22 53.7 68.3 23 56.1 73.2 20 48.8 78.0 22 53.7 80.5 21 51.2 68.3 

4 9 22.0 90.2 9 22.0 95.1 8 19.5 97.6 5 12.2 92.7 10 24.4 95.1 

5 4 9.8 100 2 4.9 100 1 2.4 100 3 7.3 100 3 7.3 100 

Total 41 100  41 100  41 100  41 100  41 100  

Skala 
Likert 

7a 7b 

Fr % Cum Fr % Cum 

1 2 4.9 4.9 3 7.3 7.3 

2 1 2.4 7.3 3 7.3 14.6 

3 24 58.5 65.9 13 31.7 48.3 

4 10 24.4 90.2 13 31.7 78.0 

5 4 9.8 100 9 22.0 100 

Total 41 100  41 100  

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.11 frekuensi jawaban responden mahasiswa akuntansi 

menunjukkan bahwa untuk skenario 3, 5a, 5b, 6a, 6b dan 7a sebagian besar 

menjawab pada skala 3 yang berarti responden mahasiswa akuntansi menilai 

praktik tersebut merupakan pelanggaran kecil yaitu dengan persentase masing-

masing skenario sebesar 53.7%, 56.1%, 48.8%, 53.7%, 57.2% dan 58.5%. 

Sedangkan skenario 7b jawaban yang tertinggi yang diberikan pada skala 3 dan 4 

yang berarti responden mahasiswa akuntansi menilai praktik tersebut merupakan 

pelanggaran serius dan manajer perlu ditegur keras.  

 Pada skenario 3, 5a, 6b dan 7a responden akuntan pendidik yang 

menganggap perilaku dari skenario tersebut etis hanya sebanyak 4.9% untuk 

masing-masing skenario tersebut sisanya sebesar 95.1%. Pada skenario 6a dan 7b 
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yang menganggap perilaku tersebut etis hanya sebesar 7.3% dan sisanya sebesar 

92.7% menjawab tidak etis. Sedangkan skenario 5b sebesar 9.8% responden 

menjawab perilaku tersebut etis dan 91.2% responden menjawab tidak etis. 

1. Menaikkan Laba 

a. Responden Mahasiswa Akuntansi 

Untuk mengetahui persepsi etis mahasiswa akuntansi dan frekuensi 

jawaban responden berdasarkan faktor menaikkan laba dapat ditunjukkan pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 4.12 

Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Untuk Faktor Menaikkan laba 

Skenario Pertanyaan Nilai Mean 

2a Menunda pengeluaran dari bulan Maret sampai April 2.80 

2b Menunda pengeluaran dari Desember sampai Januari 3.00 

3. Mencatat bahan baku pada periode berikutnya 3.19 

4a Program penjualan akhir tahun  2.93 

4b Kerja lembur selama Desember 2.59 

4c Menjual aset yang tidak terpakai 2.89 

6a Membukukan kembali persediaan untuk tujuan 

pengembangan produk 
2.92 

6b Membukukan kembali persediaan untuk mencapai target 
laba 

2.92 

7a Menunda pencatatan faktur Rp. 270.000.000,- 3.29 

7b Menunda pencatatan faktur Rp. 4.500.000.000,- 3.67 

 Nilai rata-rata total 30.2 

 Mean Menaikkan Laba 3.02 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.12 persepsi responden mahasiswa akuntansi untuk menaikkan 

laba dapat dilihat bahwa rata-rata total sebesar 30.2 dan nilai rata-rata 3.02 dengan 

standar deviasi 0.575. Hal ini menunjukkan bahwa responden mahasiswa 

akuntansi menilai earnings management dilihat dari arah manipulasi yaitu 

menaikkan laba cenderung tidak etis. Skenario yang paling dianggap tidak etis 

adalah skenario 7B yaitu menunda pencatatan faktur Rp. 4.500.000.000 dengan 
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mean 3.67, hal ini menunjukkan bahwa responden mahsiswa akuntansi menilai 

earnings management yang dilakukan dalam jumlah yang material cenderung dan 

tidak sesuai PABU dinilai lebih tidak etis Sedangkan yang dinilai lebih etis adalah 

pada skenario 4b yaitu menyuruh karyawan Kerja lembur selama Desember 

dengan mean sebesar 2.59 

Tabel 4.13 

Frekuensi Jawaban Responden Mahasiswa Akuntansi Untuk Menaikkan Laba 

Skala 
Likert 

2a 2b 3 4a 4b 

Fr % Cum Fr % Cum Fr % Cum Fr % Cum Fr % Cum 

1 7 9.3 9.3 6 8.0 8.0 1 1.3 1.3 6 8.0 8.0 10 13.3 13.3 

2 19 25.3 34.7 10 13.3 21.3 12 16.0 17.3 21 28.0 36.0 28 37.3 50..7 

3 33 44.0 78.7 38 50.7 72.0 41 54.7 72.0 24 32.0 68.0 23 30.7 81.3 

4 14 18.7 97.3 20 26.7 98.7 14 18.7 90.7 20 26.7 94.7 11 14.7 96.0 

5 2 2.7 100 1 1.3 100 7 9.3 100 4 5.3 100 3 4.0 100 

Total 75 100  75 100  75 100  75 100  75 100  

 

Skala 
Likert 

4c 6a 6b 7a 7b 

Fr % Cum Fr % Cum Fr % Cum Fr % Cum Fr % Cum 

1 6 8.0 8.0 4 5.3 5.3 6 8.0 8.0 2 2.7 2.7 1 1.3 1.3 

2 22 29.3 37.3 18 24.0 29.3 15 20.0 28.0 9 12.0 14.7 8 10.7 12.0 

3 25 33.3 70.7 36 48.0 77.3 37 49.3 77.3 37 49.3 64.0 27 36.0 48.0 

4 18 24.0 94.7 14 18.7 96.0 13 17.3 94.7 19 25.3 89.3 18 24.0 72.0 

5 4 5.3 100 3 4.0 100 4 5.3 100 8 10.7 100 21 28.0 100 

Total 75 100  75 100  75 100  75 100  75 100  

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.13 frekuensi jawaban responden mahasiswa akuntansi 

menunjukkan bahwa untuk skenario 4b sebagian besar menjawab pada skala 2 

yang berarti responden mahasiswa akuntansi menilai Praktik tersebut layak 

dipertanyakan dari segi etika, dengan persentase sebesar  37.3%. Sedangkan 

skenario 2a, 2b, 4a, 4c,  6a, 6b, 7a dan 7b jawaban yang tertinggi yang diberikan 

pada skala 3 yang berarti responden mahasiswa akuntansi menilai praktik tersebut 

merupakan pelanggaran kecil dengan persentase masing-masing skenario 44%, 

50.7%, 32%, 33.3%, 48%, 49.3%, 49.3% dan 36%. 
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 Pada skenario 4b sebesar 13.3% responden menilai perilaku tersebut etis 

sedangkan sisanya sebesar 86.7% menilai tidak etis. Pada skenario 2b, 4a dan 4c 

responden yang menjawab praktik tersebut etis hanya sebesar 8% saja sisanya 

sebesar 92% memilih tidak etis. Pada skenario 2a yang menganggap perilaku 

tersebut etis hanya sebesar 9.3% dan responden lainnya memilih tidak etis yaitu 

sebesar 90.7%. Pada skenario 3 hanya sebesar 1.3% responden yang menyatakan 

skenario tersebut etis sisanya sebesar 98.7% menyatakan kurang etis. Pada 

skenario 6a dan 6b yang menjawab skenario tersebut etis sebesar 5.3% dan 8% 

dan sisanya sebanyak 94.7% dan 92% menyatakan tidak etis. Untuk skenario 7a 

dan 7b responden yang menganggap perilaku tersebut etis sebanyak 2.7% dan 

1.3% sedangkan sisanya yang mengaggap tidak etis sebesar 97.3% dan 98.7% 

b. Responden Akuntan Pendidik 

Untuk mengetahui persepsi etis akuntan pendidik dan frekuensi jawaban 

responden berdasarkan faktor menaikkan laba dapat ditunjukkan pada tabel 

berikut ini 

Tabel 4.14 

Persepsi Etis Akuntan Pendidik Untuk Faktor Menaikkan laba 

Skenario Pertanyaan Nilai Mean 

2a Menunda pengeluaran dari bulan Maret sampai April 3.02 

2b Menunda pengeluaran dari Desember sampai Januari 3.17 

3. Mencatat bahan baku pada periode berikutnya 3.22 

4a Program penjualan akhir tahun  2.90 

4b Kerja lembur selama Desember 2.54 

4c Menjual aset yang tidak terpakai 2.61 

6a Membukukan kembali persediaan untuk tujuan 

pengembangan produk 
2.93 

6b Membukukan kembali persediaan untuk mencapai target 
laba 

3.22 

7a Menunda pencatatan faktur Rp. 270.000.000,- 3.32 

7b Menunda pencatatan faktur Rp. 4.500.000.000,- 3.54 

 Nilai rata-rata total 30.4 

 Mean Menaikkan Laba 3.04 
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Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.14 persepsi responden mahasiswa akuntansi untuk menaikkan 

laba dapat dilihat bahwa rata-rata total sebesar 30.4 dan nilai rata-rata 3.04 dengan 

standar deviasi 0.622. Hal ini menunjukkan bahwa responden mahasiswa 

akuntansi menilai earnings management dilihat dari arah manipulasi yaitu 

menaikkan laba cenderung tidak etis. Skenario yang paling dianggap tidak etis 

adalah skenario 7b yaitu menunda pencatatan faktur Rp. 4.500.000.000 dengan 

mean 3.54, hal ini menunjukkan bahwa responden mahsiswa akuntansi menilai 

earnings management yang dilakukan dalam jumlah yang material cenderung dan 

tidak sesuai PABU dinilai lebih tidak etis Sedangkan yang dinilai lebih etis adalah 

pada skenario 4b yaitu menyuruh karyawan Kerja lembur selama Desember 

dengan mean sebesar 2.54 

Tabel 4.15 

Frekuensi Jawaban Responden Akuntan Pendidik Untuk Menaikkan Laba 

Skala 
Likert 

2a 2b 3 4a 4b 

Fr % Cum Fr % Cum Fr % Cum Fr % Cum Fr % Cum 

1 2 4.9 4.9 1 2.4 2.4 2 4.9 4.9 4 9.8 9.8 6 14.6 14.6 

2 11 26.8 31.7 6 14.6 17.1 4 9.8 14.6 7 17.1 26.8 15 36.6 36.6 

3 16 39.0 70.7 22 53.7 70.7 22 53.7 68.3 20 48.8 75.6 13 31.7 31.7 

4 8 19.5 90.2 9 22.0 92.7 9 22.0 90.2 9 22.0 97.6 6 14.6 14.6 

5 4 9.8 100 3 7.3 100 4 9.8 100 1 2.4 97.6 1 2.4 2.4 

Total 41 100  41 100  41 100  41 100  41 100  

 

Skala 
Likert 

4c 6a 6b 7a 7b 

Fr % Cum Fr % Cum Fr % Cum Fr % Cum Fr % Cum 

1 6 14.6 14.6 3 7.3 7.3 2 4.9 4.9 2 4.9 4.9 3 7.3 7.3 

2 13 31.7 46.3 8 19.5 26.8 5 12.2 17.1 1 2.4 7.3 3 7.3 14.6 

3 14 34.1 80.5 22 53.7 80.5 21 51.2 68.3 24 58.5 65.9 13 31.7 48.3 

4 7 17.1 97.6 5 12.2 92.7 10 24.4 95.1 10 24.4 90.2 13 31.7 78.0 

5 1 2.4 100 3 7.3 100 3 7.3 100 4 9.8 100 9 22.0 100 

Total 41 100  41 100  41 100  41 100  41 100  

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.7 frekuensi jawaban responden mahasiswa akuntansi 

menunjukkan bahwa untuk skenario 2a, 2b, 3, 4a, 4c, 5a, 5b, 6a, 6b dan 7a 
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sebagian besar menjawab pada skala 3 yang berarti responden mahasiswa 

akuntansi menilai praktik tersebut merupakan pelanggaran kecil yaitu dengan 

persentase masing-masing skenario sebesar 39.0%, 53.7%, 51.2%, 48.8%, 34.1%, 

56.1%, 48.8%, 53.7%, 51.2% dan 58.5%. Sedangkan skenario 7b jawaban yang 

tertinggi yang diberikan pada skala 3 dan 4 yang berarti responden mahasiswa 

akuntansi menilai praktik tersebut merupakan pelanggaran serius dan manajer 

perlu ditegur keras.. Untuk skenario 4b sebagian besar menjawab pada skala 2 

yang berarti responden akuntan pendidik menilai menilai praktik tersebut layak 

dipertanyakan dari segi etika dengan persentase 36.6% 

 Pada skenario 2a, 3, 5a, 6b dan 7a responden akuntan pendidik yang 

menganggap perilaku dari skenario tersebut etis hanya sebanyak 4.9% untuk 

masing-masing skenario tersebut sisanya sebesar 95.1%. Pada skenario 6a dan 7b 

yang menganggap perilaku tersebut etis hanya sebesar 7.3% dan sisanya sebesar 

92.7% menjawab tidak etis. Sedangkan skenario 4a dan 5b sebesar 9.8% 

responden menjawab perilaku tersebut etis dan 91.2% responden menjawab tidak 

etis. Pada skenario  4b  dan 4c responden yang menilai bahwa praktik tersebut 

etis untuk masing-masing skenario tersebut yaitu sebesar  14.6%. sisanya sebesar 

85.4% responden menilai tidak etis Pada skenario 2b responden yang menilai 

praktik tersebut etis sebesar 2.4% dan sisanya sebesar 97.6% responden menilai 

tidak etis. Ini berarti sebagian besar responden menganggap praktik manajmen 

laba yang menggunakan manipulasi akuntansi dianggap tidak etis 
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2. Menurunkan Laba 

a. Responden Mahasiswa Akuntansi 

Untuk mengetahui persepsi etis mahasiswa akuntansi dan frekuensi 

jawaban responden berdasarkan faktor menurunkan laba dapat ditunjukkan pada 

tabel berikut ini 

Tabel 4.16 

Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Untuk Faktor Menurunkan laba 

Skenario Pertanyaan Nilai Mean 

1. Pengecatan gedung lebih awal 2.19 

5a Mencatat biaya-biaya yang akan dikeluarkan di tahun 

berikutnya untuk dicatat pada tahun ini 
2.92 

5b Menaikkan cadangan persediaan usang 2.75 

 Nilai rata-rata total 7.86 

 Nilai Mean Menurunkan Laba 2.62 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.16 persepsi responden mahasiswa akuntansi untuk 

menurunkan laba dapat dilihat bahwa rata-rata total sebesar 7.86 dan nilai rata-

rata 2.62 dengan standar deviasi 0.743. Hal ini menunjukkan bahwa responden 

mahasiswa akuntansi menilai earnings management dilihat dari arah manipulasi 

yaitu menurunkan laba cenderung tidak etis. Skenario yang paling dianggap tidak 

etis adalah skenario 5a yaitu Mencatat biaya-biaya yang akan dikeluarkan di tahun 

berikutnya untuk dicatat pada tahun ini dengan mean 2.92, hal ini menunjukkan 

bahwa responden mahsiswa akuntansi menilai earnings management yang 

dilakukan dalam arah penurunan laba, tidak sesuai PABU dengan menggunakan 

metode akuntansi dinilai lebih tidak etis Sedangkan yang dinilai lebih etis adalah 

pada skenario 1 yaitu mengecat lebih awal dengan mean sebesar 2.19 
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Tabel 4.17 

Frekuensi Jawaban Responden Mahasiswa Akuntansi Untuk Menurunkan Laba 

Skala 
Likert 

1 5a 5b 

Fr % Cum Fr % Cum Fr % Cum 

1 20 26.7 26.7 8 10.7 10.7 11 14.7 14.7 

2 27 36.0 62.7 13 17.3 28.0 20 26.7 41.3 

3 23 30.7 93.3 37 49.3 77.3 26 34.7 76.0 

4 4 5.3 98.7 11 14.7 92.0 13 17.3 93.3 

5 1 1.3 100 6 8.0 100 5 6.7 100 

Total 75 100  75 100  75 100  

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.17 frekuensi jawaban responden mahasiswa akuntansi 

menunjukkan bahwa untuk skenario 1  sebagian besar menjawab pada skala 2 

yang berarti responden mahasiswa akuntansi menilai Praktik tersebut layak 

dipertanyakan dari segi etika, dengan persentase masing-masing skenario sebesar  

36.0%. Skenario 5a dan 5b sebagian besar menjawab pada skala 3 yang berarti 

responden mahasiswa akuntansi menilai praktik tersebut merupakan pelanggaran 

kecil yaitu dengan persentase masing-masing skenario sebesar 49.3% dan 34.7% 

 Pada skenario 1, 5a dan 5b yang menilai praktik tersebut etis untuk 

masing-masing skenario tersebut sebesar 26.7%, 10.7% dan 14.7%. Sedangkan 

sisanya untuk masing-masing skenario tersebut sebesar 73.3%, 89.3% dan 84..3% 

menilai tidak etis. Ini berarti sebagian besar responden menganggap praktik 

manajemen laba yang melakukan menurunkan laba dianggap tidak etis 

b. Responden Akuntan Pendidik 

Untuk mengetahui persepsi etis akuntan pendidik dan frekuensi jawaban 

responden berdasarkan faktor menurunkan laba dapat ditunjukkan pada tabel 

berikut ini 
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Tabel 4.18 

Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Untuk Faktor Menurunkan laba 

Skenario Pertanyaan Nilai Mean 

1. Pengecatan gedung lebih awal 2.10 

5a Mencatat biaya-biaya yang akan dikeluarkan di tahun 

berikutnya untuk dicatat pada tahun ini 
3.10 

5b Menaikkan cadangan persediaan usang 2.85 

 Nilai rata-rata total 8.05 

 Nilai Mean Menurunkan Laba 2.68 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.16 persepsi responden mahasiswa akuntansi untuk 

menurunkan laba dapat dilihat bahwa rata-rata total sebesar 8.05 dan nilai rata-

rata 2.68 dengan standar deviasi 0.719. Hal ini menunjukkan bahwa responden 

mahasiswa akuntansi menilai earnings management dilihat dari arah manipulasi 

yaitu menurunkan laba cenderung tidak etis. Skenario yang paling dianggap tidak 

etis adalah skenario 5a yaitu Mencatat biaya-biaya yang akan dikeluarkan di tahun 

berikutnya untuk dicatat pada tahun ini dengan mean 3.10, hal ini menunjukkan 

bahwa responden mahsiswa akuntansi menilai earnings management yang 

dilakukan dalam arah penurunan laba, tidak sesuai PABU dengan menggunakan 

metode akuntansi dinilai lebih tidak etis Sedangkan yang dinilai lebih etis adalah 

pada skenario 1 yaitu mengecat lebih awal dengan mean sebesar 2.10 

Tabel 4.19 

Frekuensi Jawaban Responden Akuntan Pendidik Untuk Menurunkan Laba 

Skala 
Likert 

1 5a 5b 

Fr % Cum Fr % Cum Fr % Cum 

1 16 39.0 39.0 2 4.9 4.9 4 9.8 9.8 

2 14 34.1 73.2 5 12.2 17.1 8 19.5 29.3 

3 4 9.8 82.9 23 56.1 73.2 20 48.8 78.0 

4 5 12.2 95.1 9 22.0 95.1 8 19.5 97.6 

5 2 4.9 100 2 4.9 100 1 2.4 100 

Total 41 100  41 100  41 100  

  Sumber : Data Primer 
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Berdasarkan tabel 4.17 frekuensi jawaban responden mahasiswa akuntansi 

menunjukkan bahwa untuk skenario 1  sebagian besar menjawab pada skala 1 

yang berarti responden akuntan pendidik menilai Praktik tersebut etis, dengan 

persentase sebesar  39.0%. Skenario 5a dan 5b sebagian besar menjawab pada 

skala 3 yang berarti responden mahasiswa akuntansi menilai praktik tersebut 

merupakan pelanggaran kecil yaitu dengan persentase masing-masing skenario 

sebesar 56.1% dan 48.8% 

 Pada skenario 1 yang menganggap praktik tersebut etis  sebanyak 39% 

sisanya sebesar 61% menjawab tidak etis. Pada skenario 5a dan 5b yang menilai 

praktik tersebut etis sebesar 4.9% dan 9.8% dan sisanya sebesar 95.1% dan 90.2% 

menilai tidak etis.  

C. Materialitas 

Materialitas adalah upaya melakukan earnings management dalam jumlah 

yang dianggap material 

1. Material dan Immaterial 

a. Responden Mahasiswa akuntansi 

Untuk mengetahui persepsi etis mahasiswa akuntansi dan frekuensi 

jawaban responden berdasarkan faktor Material atau Immaterial dapat ditunjukkan 

pada tabel berikut ini 

Tabel 4.20 

Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Untuk Faktor Materialitas 

Skenario Pertanyaan Nilai Mean 

7a Menunda pencatatan faktur Rp. 270.000.000,- 3.29 

7b Menunda pencatatan faktur Rp. 4.500.000.000,- 3.67 

 Nilai rata-rata total 6.96 

 Mean Menaikkan Laba 3.48 

Sumber : Data Primer 
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Berdasarkan tabel 4.20 persepsi responden mahasiswa akuntansi untuk 

materialitas dapat dilihat bahwa rata-rata total sebesar 6.96 dan nilai rata-rata 3.48 

dengan standar deviasi 0.912 untuk faktor material dan 1.044 untuk faktor 

Immaterial. Hal ini menunjukkan bahwa responden mahasiswa akuntansi menilai 

earnings management dilihat dari materialitas meskipun itu material (7b) maupun 

tidak material (7a) tetap dianggap tidak etis. Manajemen laba yang dilakukan 

dengan jumlah yang material dianggap lebih tidak etis dibandingkan yang 

Immaterial dengan mean 3.67 

Tabel 4.21 

Frekuensi Jawaban Responden Mahasiswa Akuntansi Untuk Materialitas 

Skala 
Likert 

7a 7b 

Fr % Cum Fr % Cum 

1 2 2.7 2.7 1 1.3 1.3 

2 9 12.0 14.7 8 10.7 12.0 

3 37 49.3 64.0 27 36.0 48.0 

4 19 25.3 89.3 18 24.0 72.0 

5 8 10.7 100 21 28.0 100 

Total 75 100  75 100  

   Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.21 frekuensi jawaban responden mahasiswa akuntansi 

menunjukkan bahwa untuk skenario 7a dan 7b  sebagian besar menjawab pada 

skala 3 yang berarti responden akuntan pendidik menilai Praktik tersebut 

merupakan pelanggaran kecil, dengan persentase sebesar  49.3% dan 36.0%. Pada 

skenario 7a dan 7b yang menilai praktik tersebut etis hanya sekitar 2.7% dan 1.3% 

sedangakn sisanya sebesar 97.3% dan 98.7% menilai tidak etis 

b Responden Akuntan Pendidik 

Untuk mengetahui persepsi etis akuntan pendidik dan frekuensi jawaban 

responden berdasarkan faktor Material atau Immaterial dapat ditunjukkan pada 

tabel berikut ini 
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Tabel 4.22 

Persepsi Etis Akuntan Pendidik Untuk Faktor Materialitas 

Skenario Pertanyaan Nilai Mean 

7a Menunda pencatatan faktur Rp. 270.000.000,- 3.32 

7b Menunda pencatatan faktur Rp. 4.500.000.000,- 3.54 

 Nilai rata-rata total 6.86 

 Mean Menaikkan Laba 3.43 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.22 persepsi responden akuntan pendidik untuk materialitas 

dapat dilihat bahwa rata-rata total sebesar 6.86 dan nilai rata-rata 3.43 dengan 

standar deviasi 0.879 untuk faktor material dan 1.142 untuk faktor Immaterial. 

Hal ini menunjukkan bahwa responden mahasiswa akuntansi menilai earnings 

management dilihat dari materialitas meskipun itu material (7b) maupun tidak 

material (7a) tetap dianggap tidak etis. Manajemen laba yang dilakukan dengan 

jumlah yang material dianggap lebih tidak etis dibandingkan yang Immaterial 

dengan mean 3.54 

Tabel 4.23 

Frekuensi Jawaban Responden Akuntansi Pendidik Untuk Materialitas 

Skala 
Likert 

7a 7b 

Fr % Cum Fr % Cum 

1 2 4.9 4.9 3 7.3 7.3 

2 1 2.4 7.3 3 7.3 14.6 

3 24 58.5 65.9 13 31.7 48.3 

4 10 24.4 90.2 13 31.7 78.0 

5 4 9.8 100 9 22.0 100 

Total 41 100  41 100  

   Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.23 frekuensi jawaban responden mahasiswa akuntansi 

menunjukkan bahwa untuk skenario 7a sebagian besar menjawab pada skala 3 

yang berarti responden akuntan pendidik menilai Praktik tersebut merupakan 

pelanggaran kecil, dengan persentase sebesar  58.5%. Sedangkan skenario 7b 

sebagian besar menjawab skala 3 dan 4 yang berarti responden menganggap 
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perilaku tersebut merupakan pelanggaran kecil atau pelanggaran serius Pada 

skenario 7a dan 7b yang menilai praktik tersebut etis hanya sekitar 4.9% dan 7.3% 

sedangakn sisanya sebesar 95.1% dan 92.7% menilai tidak etis 

D. Tujuan/Kecenderungan Manipulasi 

Kecenderungan manipulasi adalah tujuan/maksud tertentu manajemen 

dalam melakukan earnings management Skenario (6a) yang menggambarkan 

kecenderungan earnings management untuk mendapatkan dana pembiayaan untuk 

proyek pengembangan produk yang penting yang sempat tertunda karena 

keterbatasan anggaran dan Skenario (6b) yang menggambarkan kecenderungan 

manajer untuk memenuhi target laba yang sudah dianggarkan 

a. Responden Mahasiswa Akuntansi 

Untuk mengetahui persepsi etis mahasiswa akuntansi dan frekuensi 

jawaban responden berdasarkan faktor kecenderungan manipulasi dapat 

ditunjukkan pada tabel berikut ini 

Tabel 4.24 

Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Untuk Faktor Tujuan Manipulasi 

Skenario Pertanyaan Nilai Mean 

6a Membukukan kembali persediaan untuk tujuan 
pengembangan produk 

2.92 

6b Membukukan kembali persediaan untuk mencapai target 

laba 
2.92 

 Nilai rata-rata total 5.84 

 Nilai Mean Kecenderungan Manipulasi 2.92 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.24 persepsi responden mahasiswa akuntansi untuk 

kecenderungan manipulasi dapat dilihat bahwa rata-rata total sebesar 5.84 dan 

nilai rata-rata 2.92 dengan standar deviasi 0.912 untuk kepentingan jangka 

panjang perusahaan (6a) dan 1.044 untuk kepentingan individu manajer (6b). Hal 
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ini menunjukkan bahwa responden mahasiswa akuntansi menilai earnings 

management dilihat dari faktor kecenderungan manipulasi baik itu untuk 

kepentingan jangka panjang perusahaan maupun kepentingan manajer mendapat 

persepsi yang sama yaitu tidak etis dengan mean 2.92.  

Tabel 4.25 

Frekuensi Jawaban Responden Mahasiswa Akuntansi Untuk Tujuan Manipulasi 

Skala 
Likert 

6a 6b 

Fr % Cum Fr % Cum 

1 4 5.3 5.3 6 8.0 8.0 

2 18 24.0 29.3 15 20.0 28.0 

3 36 48.0 77.3 37 49.3 77.3 

4 14 18.7 96.0 13 17.3 94.7 

5 3 4.0 100 4 5.3 100 

Total 75 100  75 100  

   Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.25 frekuensi jawaban responden mahasiswa akuntansi 

menunjukkan bahwa untuk skenario 6a dan 6b  sebagian besar menjawab pada 

skala 3 yang berarti responden akuntan pendidik menilai Praktik tersebut 

merupakan pelanggaran kecil, dengan persentase sebesar  48% dan 49.3%. Pada 

skenario 6a dan 6b yang menilai praktik tersebut etis hanya sekitar 5.3% dan 8% 

sedangakn sisanya sebesar 94.7% dan 92% menilai tidak etis 

b. Responden Akuntan Pendidik 

Untuk mengetahui persepsi etis akuntan pendidik dan frekuensi jawaban 

responden berdasarkan faktor kecenderungan manipulasi dapat ditunjukkan pada 

tabel berikut ini 

Tabel 4.26 

Persepsi Etis Akuntan Pendidik Untuk Faktor Tujuan Manipulasi 

Skenario Pertanyaan Nilai Mean 

6a Membukukan kembali persediaan untuk tujuan 

pengembangan produk 
2.93 

6b Membukukan kembali persediaan untuk mencapai target 
laba 

3.22 
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 Nilai rata-rata total 6.15 

 Nilai Mean Kecenderungan Manipulasi 3.08 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.26 persepsi responden akuntan pendidik untuk kecenderungan 

manipulasi dapat dilihat bahwa rata-rata total sebesar 6.15 dan nilai rata-rata 3.08 

dengan standar deviasi 0.959 untuk kepentingan jangka panjang perusahaan (6a) 

dan 0.872 untuk kepentingan individu manajer (6b). Hal ini menunjukkan bahwa 

responden akuntan pndidik menilai earnings management dilihat dari faktor 

kecenderungan manipulasi baik itu untuk kepentingan jangka panjang perusahaan 

maupun kepentingan manajer cenderung tidak etis. Praktik manajemen laba yang 

dilakukan untuk kepentingan individu manajer (6b) dianggap lebih tidak etis oleh 

responden dibanding dengan untuk kepentingan jangka panjang perusahaan (6a). 

 

. Tabel 4.27 

Frekuensi Jawaban Responden Akuntan Pendidik Untuk Tujuan Manipulasi 

Skala 
Likert 

6a 6b 

Fr % Cum Fr % Cum 

1 3 7.3 7.3 2 4.9 4.9 

2 8 19.5 26.8 5 12.2 17.1 

3 22 53.7 80.5 21 51.2 68.3 

4 5 12.2 92.7 10 24.4 95.1 

5 3 7.3 100 3 7.3 100 

Total 41 100  41 100  

   Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.27 frekuensi jawaban responden akuntan pendidik 

menunjukkan bahwa untuk skenario 6a dan 6b  sebagian besar menjawab pada 

skala 3 yang berarti responden akuntan pendidik menilai Praktik tersebut 

merupakan pelanggaran kecil, dengan persentase sebesar  53.7% dan 51.2%. Pada 

skenario 6a dan 6b yang menilai praktik tersebut etis hanya sekitar 7.3% dan 4.9% 

sedangakan sisanya sebesar 92.7% dan 95.1% menilai tidak etis 
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E. Konsistensi Terhadap PABU 

Konsistensi dengan PABU (Consistency), adalah pertimbangan hukum 

praktik manajemen laba.  

1. Konsisten 

a. Responden Mahasiswa Akuntansi 

Untuk mengetahui persepsi etis mahasiswa akuntansi dan frekuensi 

jawaban responden berdasarkan faktor konsistensi dapat ditunjukkan pada tabel 

berikut ini 

Tabel 4.28 

Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Untuk Faktor Konsistensi 

Skenario Pertanyaan Nilai Mean 

5b Menaikkan cadangan persediaan usang 2.75 

6a Membukukan kembali persediaan untuk tujuan 

pengembangan produk 
2.92 

6b Membukukan kembali persediaan untuk mencapai target 
laba 

2.92 

 Nilai rata-rata total 8.59 

 Mean Konsistensi 2.86 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.28 persepsi responden mahasiswa akuntansi untuk konsistensi 

dapat dilihat bahwa rata-rata total sebesar 8.59 dan nilai rata-rata 2.86 dengan 

standar deviasi 0.835. Hal ini menunjukkan bahwa responden mahasiswa 

akuntansi menilai earnings management dilihat dari faktor konsistensi  cenderung 

tidak etis. Skenario yang dianggap paling tidak etis adalah skenario 6a dan 6b 

dengan mean 2.92. hal ini menunjukkan bahwa manajemen laba yang dilakukan 

dengan menaikkan laba yang konsisten dengan PABU dengan menggunakan 

metode akuntansi lebih tidak etis ketimbang menurunkan laba yang konsisten 

dengan PABU dengan menggunakan metode akuntansi yang ditunjukkan skenario 

5b dengan 2.75 
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Tabel 4.29 

Frekuensi Jawaban Responden Mahasiswa Akuntansi Untuk Konsistensi 

Skala 
Likert 

5b 6a 6b 

Fr % Cum Fr % Cum Fr % Cum 

1 11 14.7 14.7 4 5.3 5.3 6 8.0 8.0 

2 20 26.7 41.3 18 24.0 29.3 15 20.0 28.0 

3 26 34.7 76.0 36 48.0 77.3 37 49.3 77.3 

4 13 17.3 93.3 14 18.7 96.0 13 17.3 94.7 

5 5 6.7 100 3 4.0 100 4 5.3 100 

Total 75 100  75 100  75 100  

  Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.29 frekuensi jawaban responden mahasiswa akuntansi 

menunjukkan bahwa untuk skenario 5b, 6a dan 6b  sebagian besar menjawab pada 

skala 3 yang berarti responden mahasiswa akuntansi menilai Praktik tersebut 

merupakan pelanggaran kecil, dengan persentase masing- masing sebesar  34.7%, 

48% dan 49.3%. Pada skenario 6a dan 6b yang menilai praktik tersebut etis hanya 

sekitar 5.3% dan 8% sedangakan sisanya sebesar 94.7% dan 92% menilai tidak 

etis. Pada skenario 5b yang menilai praktik tersebut etis 14.7% sedangkan sisanya 

sebesar 85.3% menilai tidak etis. 

b. Responden Akuntan Pendidik 

Untuk mengetahui persepsi etis akuntan pendidik dan frekuensi jawaban 

responden berdasarkan faktor konsistensi dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini 

Tabel 4.30 

Persepsi Etis Akuntan Pendidik Untuk Faktor konsistensi 

Skenario Pertanyaan Nilai Mean 

5b Menaikkan cadangan persediaan usang 3.10 

6a Membukukan kembali persediaan untuk tujuan 
pengembangan produk 

2.93 

6b Membukukan kembali persediaan untuk mencapai target 

laba 
3.22 

 Nilai rata-rata total 8.9 

 Mean Konsistensi 2.97 

Sumber : Data Primer 
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Berdasarkan tabel 4.30 persepsi responden akuntan pendidik untuk konsistensi 

dapat dilihat bahwa rata-rata total sebesar 8.9 dan nilai rata-rata 2.97 dengan 

standar deviasi 0.774. Hal ini menunjukkan bahwa responden mahasiswa 

akuntansi menilai earnings management dilihat dari faktor Inkonsistensi  

cenderung tidak etis. Skenario yang dianggap paling tidak etis adalah skenario 6b 

dengan mean 3.12. hal ini menunjukkan bahwa manajemen laba yang dilakukan 

dengan menaikkan laba yang konsisten dengan PABU dengan menggunakan 

metode akuntansi masih dianggap tidak etis. 

Tabel 4.31 

Frekuensi Jawaban Responden Akuntan Pendidik Untuk Konsistensi 

Skala 
Likert 

5b 6a 6b 

Fr % Cum Fr % Cum Fr % Cum 

1 4 9.8 9.8 3 7.3 7.3 2 4.9 4.9 

2 8 19.5 29.3 8 19.5 26.8 5 12.2 17.1 

3 20 48.8 78.0 22 53.7 80.5 21 51.2 68.3 

4 8 19.5 97.6 5 12.2 92.7 10 24.4 95.1 

5 1 2.4 100 3 7.3 100 3 7.3 100 

Total 41 100  41 100  41 100  

  Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.31 frekuensi jawaban responden mahasiswa akuntansi 

menunjukkan bahwa untuk skenario 5b, 6a dan 6b  sebagian besar menjawab pada 

skala 3 yang berarti responden mahasiswa akuntansi menilai Praktik tersebut 

merupakan pelanggaran kecil, dengan persentase masing- masing sebesar  48.8%, 

53.7% dan 51.2%. Pada skenario 5a, 6a dan 6b yang menilai praktik tersebut etis 

untuk masing-masing skenario hanya sekitar 9.8%, 7.3% dan 4.9% sedangkan 

sisanya sebesar 90.2%, 92.7%, 95.1% menilai tidak etis.  
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2. Inkonsisten 

a. Responden Mahasiswa Akuntansi 

Untuk mengetahui persepsi etis mahasiswa akuntansi dan frekuensi 

jawaban responden berdasarkan faktor inkonsistensi dapat ditunjukkan pada tabel 

berikut ini 

Tabel 4.32 

Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Untuk Faktor Inkonsistensi 

Skenario Pertanyaan Nilai Mean 

3. Mencatat bahan baku pada periode berikutnya 3.19 

5a Mencatat biaya-biaya yang akan dikeluarkan di tahun 

berikutnya untuk dicatat pada tahun ini 
2.92 

7a Menunda pencatatan faktur Rp. 270.000.000,- 3.29 

7b Menunda pencatatan faktur Rp. 4.500.000.000,- 3.67 

 Nilai rata-rata total 13.7 

 Mean Konsistensi 3.27 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.32 persepsi responden mahasiswa akuntansi untuk 

inkonsistensi dapat dilihat bahwa rata-rata total sebesar 13.7 dan nilai rata-rata 

3.27 dengan standar deviasi 0.677. Hal ini menunjukkan bahwa responden 

mahasiswa akuntansi menilai earnings management dilihat dari faktor 

inkonsistensi  cenderung tidak etis. Skenario yang dianggap paling tidak etis 

adalah skenario 7b yaitu menunda pencatatan faktur Rp. 4.500.000.000 dengan 

mean 3.67, hal ini menunjukkan bahwa responden mahsiswa akuntansi menilai 

earnings management yang dilakukan dalam jumlah yang material cenderung dan 

tidak sesuai PABU dinilai lebih tidak etis. Sedangkan yang dinilai lebih etis 

adalah pada skenario 5a yaitu Mencatat biaya-biaya yang akan dikeluarkan di 

tahun berikutnya untuk dicatat pada tahun ini 
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Tabel 4.33 

Frekuensi Jawaban Responden Mahasiswa Akuntansi Untuk Inkonsistensi 

Skala 
Likert 

3 5a 7a 7b 

Fr % Cum Fr % Cum Fr % Cum Fr % Cum 

1 1 1.3 1.3 8 10.7 10.7 2 2.7 2.7 1 1.3 1.3 

2 12 16.0 17.3 13 17.3 28.0 9 12.0 14.7 8 10.7 12.0 

3 41 54.7 72.0 37 49.3 77.3 37 49.3 64.0 27 36.0 48.0 

4 14 18.7 90.7 11 14.7 92.0 19 25.3 89.3 18 24.0 72.0 

5 7 9.3 100 6 8.0 100 8 10.7 100 21 28.0 100 

Total 75 100  75 100  75 100  75 100  

 Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.31 frekuensi jawaban responden mahasiswa akuntansi 

menunjukkan bahwa untuk skenario 3, 5a, 7a dan 7b  sebagian besar menjawab 

pada skala 3 yang berarti responden mahasiswa akuntansi menilai Praktik tersebut 

merupakan pelanggaran kecil, dengan persentase masing- masing sebesar  54.7%, 

49.3%, 49.3% dan 36%. Pada skenario 3 dan 7b yang menilai praktik tersebut etis 

hanya sekitar 1.3% sedangkan sisanya sebesar 98.7% menilai tidak etis. Pada 

skenario 5a dan 7a yang menilai praktik tersebut etis untuk masing-masing 

skenario 10.7% dan 2.7% sedangkan sisanya sebesar 89.3% dan 97.3% menilai 

tidak etis. 

b. Responden Akuntan Pendidik 

Untuk mengetahui persepsi etis akuntan pendidik dan frekuensi jawaban 

responden berdasarkan faktor inkonsistensi dapat ditunjukkan pada tabel berikut 

ini 

Tabel 4.34 

Persepsi Etis Akuntan Pendidik Untuk Faktor Inkonsistensi 

Skenario Pertanyaan Nilai Mean 

3. Mencatat bahan baku pada periode berikutnya 3.22 

5a Mencatat biaya-biaya yang akan dikeluarkan di tahun 
berikutnya untuk dicatat pada tahun ini 

3.10 

7a Menunda pencatatan faktur Rp. 270.000.000,- 3.32 

7b Menunda pencatatan faktur Rp. 4.500.000.000,- 3.54 
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 Nilai rata-rata total 13.18 

 Mean Inkonsistensi 3.29 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.32 persepsi responden akuntan pendidik untuk inkonsistensi 

dapat dilihat bahwa rata-rata total sebesar 13.18 dan nilai rata-rata 3.29 dengan 

standar deviasi 0.656. Hal ini menunjukkan bahwa responden mahasiswa 

akuntansi menilai earnings management dilihat dari faktor inkonsistensi  

cenderung tidak etis. Skenario yang dianggap paling tidak etis adalah skenario 7b 

yaitu menunda pencatatan faktur Rp. 4.500.000.000 dengan mean 3.67, hal ini 

menunjukkan bahwa responden akuntan pendidik menilai earnings management 

yang dilakukan dalam jumlah yang material cenderung dan tidak sesuai PABU 

dinilai lebih tidak etis. Sedangkan yang dinilai lebih etis adalah pada skenario 5a 

yaitu Mencatat biaya-biaya yang akan dikeluarkan di tahun berikutnya untuk 

dicatat pada tahun ini 

Tabel 4.35 

Frekuensi Jawaban Responden Akuntan Pendidik Untuk Inkonsistensi 

Skala 
Likert 

3 5a 7a 7b 

Fr % Cum Fr % Cum Fr % Cum Fr % Cum 

1 2 4.9 4.9 2 4.9 4.9 2 4.9 4.9 3 7.3 7.3 

2 4 9.8 14.6 5 12.2 17.1 1 2.4 7.3 3 7.3 14.6 

3 22 53.7 68.3 23 56.1 73.2 24 58.5 65.9 13 31.7 48.3 

4 9 22.0 90.2 9 22.0 95.1 10 24.4 90.2 13 31.7 78.0 

5 4 9.8 100 2 4.9 100 4 9.8 100 9 22.0 100 

Total 41 100  41 100  41 100  41 100  

 Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.31 frekuensi jawaban responden akuntan pendidik 

menunjukkan bahwa untuk skenario 3, 5a, dan 7a  sebagian besar menjawab pada 

skala 3 yang berarti responden akuntan pendidik menilai Praktik tersebut 

merupakan pelanggaran kecil, dengan persentase masing- masing sebesar  53.7%, 

56.1% dan 58.5%. Untuk skenario 7b responden akuntan pendidik sebagian besar 
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menjawab pada skala 3 dan 4 masing-masing sebesar 31.7% yang berarti 

responden menilai praktik tersebut merupakan pelanggan kecil atau pelanggaran 

serius. Pada skenario 3, 5a dan 7a yang menilai praktik tersebut etis hanya sekitar 

4.9% sedangkan sisanya sebesar 95.1% menilai tidak etis. Pada skenario 7b  yang 

menilai praktik tersebut etis sebesar 7.3% sedangkan sisanya sebesar 92.7% 

menilai tidak etis. 

F. Periode Akibat 

Periode Akibat (Period of Effect), adalah upaya manajemen laba untuk 

memenuhi anggaran baik itu kuartalan (2a) maupun tahunan (2b) 

a. Responden Mahasiswa Akuntansi 

Untuk mengetahui persepsi etis akuntan pendidik dan frekuensi jawaban 

responden berdasarkan faktor periode akibat dapat ditunjukkan pada tabel berikut 

ini 

Tabel 4.36 

Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Untuk Faktor Periode Akibat 

Skenario Pertanyaan Nilai Mean 

2a Menunda pengeluaran dari bulan Maret sampai April 2.80 

2b Menunda pengeluaran dari Desember sampai Januari 3.00 

 Nilai rata-rata Total 5.80 

 Nilai Mean 2.90 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.36 persepsi responden mahasiswa akuntansi untuk periode 

akibat dapat dilihat bahwa rata-rata total sebesar 5.80 dan nilai rata-rata 2.90 

dengan standar deviasi 0.944 untuk pada akhir tahunan (2b) dan 0.855 untuk pada 

akhir kuartal (2a). Hal ini menunjukkan bahwa responden mahasiswa akuntansi 

menilai earnings management dilihat dari faktor periode akibat  cenderung tidak 

etis. Periode akibat pada akhir tahun (2b) lebih dianggap kurang etis oleh 

responden dibanding akhir kuartalan (2a) 
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Tabel 4.37 

Frekuensi Jawaban Responden Mahasiswa Akuntansi Untuk Periode Akibat 

Skala 
Likert 

2a 2b 

Fr % Cum Fr % Cum 

1 7 9.3 9.3 6 8.0 8.0 

2 19 25.3 34.7 10 13.3 21.3 

3 33 44.0 78.7 38 50.7 72.0 

4 14 18.7 97.3 20 26.7 98.7 

5 2 2.7 100 1 1.3 100 

Total 75 100  75 100  

   Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.37 frekuensi jawaban responden mahasiswa akuntansi 

menunjukkan bahwa untuk skenario 2a dan 2b  sebagian besar menjawab pada 

skala 3 yang berarti responden mashasiswa akuntansi menilai Praktik tersebut 

merupakan pelanggaran kecil, dengan persentase masing- masing sebesar  44% 

dan 50.7%. Pada skenario 2a dan 2b yang menilai praktik tersebut etis hanya 

sekitar 9.3% dan 8% sedangkan sisanya sebesar 90.7% dan 92% menilai tidak 

etis.. 

b. Responden Akuntan Pendidik 

Untuk mengetahui persepsi etis akuntan pendidik dan frekuensi jawaban 

responden berdasarkan faktor inkonsistensi dapat ditunjukkan pada tabel berikut 

ini 

Tabel 4.38 

Persepsi Etis Akuntan Pendidik Untuk Faktor Periode Akibat 

Skenario Pertanyaan Nilai Mean 

2a Menunda pengeluaran dari bulan Maret sampai April 3.02 

2b Menunda pengeluaran dari Desember sampai Januari 3.17 

 Nilai rata-rata Total 6.19 

 Nilai Mean 3.09 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.38 persepsi responden akuntan pendidik untuk periode akibat 

dapat dilihat bahwa rata-rata total sebesar 6.19 dan nilai rata-rata 3.09 dengan 
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standar deviasi 1.037 untuk pada akhir tahunan (2b) dan 0.863 untuk pada akhir 

kuartal (2a). Hal ini menunjukkan bahwa responden akuntan pendidik menilai 

earnings management dilihat dari faktor periode akibat  cenderung tidak etis. 

Periode akibat pada akhir tahun (2b) lebih dianggap kurang etis oleh responden 

dibanding akhir kuartalan (2a) 

Tabel 4.39 

Frekuensi Jawaban Responden Akuntan Pendidik Untuk Periode Akibat 

Skala 
Likert 

2a 2b 

Fr % Cum Fr % Cum 

1 2 4.9 4.9 1 2.4 2.4 

2 11 26.8 31.7 6 14.6 17.1 

3 16 39.0 70.7 22 53.7 70.7 

4 8 19.5 90.2 9 22.0 92.7 

5 4 9.8 100 3 7.3 100 

Total 41 100  41 100  

   Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.37 frekuensi jawaban responden akuntan pendidik 

menunjukkan bahwa untuk skenario 2a dan 2b  sebagian besar menjawab pada 

skala 3 yang berarti responden akuntan pendidik menilai Praktik tersebut 

merupakan pelanggaran kecil, dengan persentase masing- masing sebesar  39% 

dan 53.7%. Pada skenario 2a dan 2b yang menilai praktik tersebut etis hanya 

sekitar 4.9% dan 2.4% sedangkan sisanya sebesar 95.1% dan 97.6% menilai tidak 

etis.. 

4.2 Uji Kualitas Data 

Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat 

diukur melalui uji validitas dan reliabilitas (Wijaya, 2009). Penelitian akan 

menghasilkan kesimpulan yang bias jika datanya kurang reliabel dan kurang valid 
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4.2.1 Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas adalah berkaitan dengan masalah adanya 

kepercayaan terhadap instrumen. Suatu instrumen dapat memiliki tingkat 

kepercayaan yang tinggi (konsisten) jika hasil dari pengujian instrumen tersebut 

menunjukkan hasil yang tetap.uji reliabilitas dilakukanuntuk mengetahui tingkat 

kestabilan suatu alat ukur hasil uji reliabilitas terhadap instrumen penelitian ini 

dapat dilihat dibawah ini: 

Tabel 4.40 

Hasil Uji Realibilitas Instrumen 

 

Faktor-faktor Alpha Kesimpulan 

Jenis Manipulasi 0.839 Reliabel 

Arah Manipulasi 0.839 Reliabel 

Materialitas 0.740 Reliabel 

Kecenderungan Manipulasi 0.855 Reliabel 

Konsistensi dengan PABU 0.782 Reliabel 

Periode Akibat 0.872 Reliabel 

Reliabel > 0.6 

 Sumber : Data Primer 

Instrumen dapat dikatakan handal bila memiliki koefisien cronbach alpha 

lebih dari 0,60 (Nunnally, 1969 dalam Ghozali, 2002). Jadi berdasarkan hasil 

diatas maka instrumen peneltian ini reliabel 

 

4.2.2 Uji Validitas Data 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrument alat 

ukur telah menjalankan fungsi ukurnya (Sekaran, 2000) validitas menunjukkan 

ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Hasil uji 

validitas diperlihatkan di table di bawah ini: 
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Tabel 4.41 

Hasil Uji Validitas Instrumen 

Faktor Skenario 
Pearson 

Correlation 
Signifikansi Kesimpulan 

Jenis Manipulasi 

 

Metode 

Akuntansi 

3 0.538 0.000 Valid 

 5a 0.639 0.000 Valid 

5b 0.636 0.000 Valid 

6a 0.713 0.000 Valid 

6b 0.708 0.000 Valid 

7a 0.610 0.000 Valid 

7b 0.390 0.000 Valid 

Metode Operasi 

1 0.386 0.000 Valid 

2a 0.599 0.000 Valid 

2b 0.594 0.000 Valid 

4a 0.536 0.000 Valid 

4b 0.671 0.000 Valid 

4c 0.620 0.000 Valid 
Arah Manipulasi 

Menaikkan Laba 

2a 0.599 0.000 Valid 

 2b 0.594 0.000 Valid 

3 0.538 0.000 Valid 

4a 0.536 0.000 Valid 

4b 0.671 0.000 Valid 

4c 0.620 0.000 Valid 

6a 0.713 0.000 Valid 

6b 0.708 0.000 Valid 

7a 0.610 0.000 Valid 

7b 0.390 0.000 Valid 
Menurunkan 

Laba 
1 0.386 0.000 Valid 

5a 0.639 0.000 Valid 

5b 0.636 0.000 Valid 

Materialitas Material 7b 0.610 0.000 Valid 

 Immaterial 7a 0.390 0.000 Valid 

Kecenderungan Kepentingan 

jangka panjang 
6a 0.713 0.000 Valid 

 

Kepentingan 

Individu Man. 
6b 0.708 0.000 Valid 

Konsistensi Konsisten 5b 0.636 0.000 Valid 

  6a 0.713 0.000 Valid 

 6b 0.708 0.000 Valid 

Inkonsisten 3 0.538 0.000 Valid 

 5a 0.639 0.000 Valid 

 7a 0.610 0.000 Valid 

 7b 0.390 0.000 Valid 

Periode Akibat Akhir Tahun 2a 0.599 0.000 Valid 

 Akhir Kuartal 2b 0.594 0.000 Valid 

Signifikansi < 0.05 dan Pearson > 0.3 
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Sumber : Data Primer diolah 2011 

Berdasarkan tabel 4.41 uji validitas instrumen pengukuran menggunakan 

Product Moment dari Pearson dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil dari Product 

Moment Pearson menunjukkan signifikansi untuk semua faktor yang diuji, 

dimana tingkat signifikansi < 0,05, Hal ini berarti bahwa alat ukur yang digunakan 

dalam penelitian ini dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. 

4.2.3 Uji Normalitas 

Pengujian Normalitas dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov 

Smirnov, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui distribusi data 

Tabel 4.42 

Hasil Uji Normalitas 

Faktor Kolmogorov 

Smirnov 

Signifikansi Keterangan 

Jenis Manipulasi    

- Metode Operasi 1.117 0.165 Normal 
- Metode Akuntansi 1.365 0.048 Tidak Normal 

Arah Manipulasi    

- Menaikkan Laba 0.989 0.282 Normal 
- Menurunkan Laba 1.408 0.038  Tidak Normal 

Materialitas    

- Material 2.998 0.000 Tidak Normal 
- Immaterial 2.068 0.000 Tidak Normal 

Kecenderungan    

- Kepentingan Jk  
Panjang  

2.708 0.000 Tidak Normal 

- Kepentingan 

Individu Manajer 

2.825 0.000 Tidak Normal 

Konsistensi    

- Konsisten 1.924 0.001 Tidak Normal 

- Inkonsisten 1.801 0.003 Tidak Normal 
Peride Akibat    

- Akhir Tahunan 2.292 0.000 Tidak Normal 

- Akhir Kuartal 2.954 0.000 Tidak Normal 

    

Sumber : Data Primer diolah 2011 

Uji Normalitas pada Mahasiswa Akuntansi setiap faktor situasional yang 

mempengaruhi persepsi etis terhadap praktik earnings management di tabel 4.42 



 

 

77 

menunjukkan bahwa data faktor jenis manipulasi  metode operasi dan arah 

manipulasi dengan menaikkan laba terdistribusi dengan normal karena 

signifikansi lebih besar dari 0,05. sedangkan untuk data arah manipulasi, 

materialitas dan kecenderungan tidak terdistribusi dengan normal karena 

signifikansi kurang dari 0,05. Oleh sebab itu, pengujian hipotesis dilakukan 

dengan statistik non-parametik yaitu dengan menggunakan uji Wilcoxon Mann 

Whitney U test 

4.3 Uji Hipotesis 1 (H1) 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian dua sampel yang berbeda 

yaitu antara akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi secara keseluruhan. 

Kedua sampel tersebut diujikan untuk masing-masing faktor penerimaan etika 

terhadap manajemen laba. Pengujian teknik analisis Wilcoxon Mann Whitney U 

test dengan hasil uji sebagai berikut: 

Tabel 4.43 

Hasil Uji Wilcoxon Mann Whitney U test Untuk Semua Sampel 

Sampel Signifikansi 

Akuntan Pendidik dan Mahasiswa 0.074 

Signifikansi < 0.05 

                            Sumber : Data Primer diolah 2011 

   Berdasarkan Tabel 4.43 menunjukkan bahwa  tidak ada perbedaan 

persepsi yang signifikan antara mahasiswa akuntansi dan akuntan pendidik 

tentang penerimaan etika terhadap manajemen laba untuk keseluruhan faktor. Hal 

ini ditunjukkan melalui hasil uji Mann Whitney diatas yang tingkat signifikansinya 

0.074 

Tabel 4.44 

Hasil Uji Wilcoxon Mann Whitney U test per Faktor 

Faktor 
Signifikansi 

(2-tailed) 
Kesimpulan 

Mean Ranks 

Akuntan Mahasiswa 
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Pendidik Akuntansi 
Jenis Manipulasi     

- Metode Operasi 0.963 Tidak Signifikan 58.30 58.61 
- Metode Akuntansi 0.047 Signifikan 62.89 53.10 

Arah Manipulasi     

- Menaikkan Laba 0.715 Tidak Signifikan 60.04 57.66 

- Menurunkan Laba 0.693 Tidak Signifikan 60.15 57.60 

Materialitas     

- Material 0.810 Tidak Signifikan 59.43 57.99 
- Immaterial 0.705 Tidak Signifikan 56.96 59.34 

Kecenderungan     

- Kepentingan Jk  

Panjang  
0.990 Tidak Signifikan 58.45 58.53 

- Kepentingan 

Individu Manajer 
0.044 Signifikan 63.28 54.89 

Konsistensi     

- Konsisten 0.360 Tidak Signifikan 62.27 56.44 

- Inkonsisten 0.739 Tidak Signifikan 59.88 57.75 

Peride Akibat     
- Akhir Tahunan 0.345 Tidak Signifikan 62.28 56.43 

- Akhir Kuartal 0.525 Tidak Signifikan 60.96 57.15 

Signifikansi < 0.05 

Sumber : Data Primer diolah 2011 

Berdasarkan Tabel 4.44 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi 

antara mahasiswa akuntansi dan akuntan pendidik tentang penerimaan etika 

terhadap manajemen laba untuk faktor manipulasi dengan menggunakan metode 

operasi, menaikan atau menurunkan laba, materialitas, tujuan manajemen laba 

untuk kepentingan jangka panjang, konsistensi dan periode akibat. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil uji hipotesis yang memiliki tingkat signifikansi > 0.05 

berarti tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan dan hal ini sesuai dengan 

penelitian Sudaryanti (2001) bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara staf 

pengajar dan mahasiswa akuntansi. Ini diperkuat oleh Ekayani (2003) bahwa 

Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara persepsi akuntan pendidik dan 

mahasiswa terhadap etika bisnis hal ini karena akuntan pendidik dan mahasiswa 

tidak terlibat dalam lingkungan bisnis yang berlawanan dengan akuntan publik 

dan akuntan manajemen, keduanya berasal dari kalangan akademisi yang 
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cenderung memiliki persepsi etika yang tidak berbeda karena mahasiswa 

menerima pendidikan etika dari akuntan pendidik. 

Ada perbedaan persepsi etis mahasiswa dan akuntan pendidik untuk faktor 

jenis manipulasi metode akuntansi dan tujuan untuk kepentingan manajer. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil uji hipotesis yang memiliki tingkat signifikansi < 0.05 

berarti terdapat perbedaan yang signifikan.. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Merchant & Rockness (1994), ethical judgment terhadap earnings management 

cenderung berbeda antara kelompok individu. Perbedaan tersebut dipengaruhi 

oleh karakter individu seseorang dan karakter lingkungan seseorang. Berdasarkan 

uji hipotesis diatas 2 faktor menunjukkan ada perbedaan yang signifikan, 

sedangkan 10 faktor lainnya menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan. 

Ini berarti H1 diterima yaitu tidak ada perbedaan persepsi yang signifikan antara 

akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi 

Berdasarkan mean ranks responden akuntan pendidik dan mahasiswa 

akuntansi menunjukkan bahwa akuntan pendidik lebih memandang tidak etis 

manajemen laba ketimbang mahasiswa akuntansi. Hanya pada faktor jenis 

manipulasi metode operasi, Immaterial dan tujuan untuk kepentingan jangka 

panjang perusahaan mahasiswa lebih memandang tidak etis ketimbang akuntan 

pendidik. Hal ini sesuai dengan penelitian Fischer & Rosenzweig (1995) bahwa 

akuntan praktisi mempunyai persepsi yang lebih baik jika dibandingkan dengan 

mahasiswa akuntansi terhadap penerimaan etika manajemen laba. Faktor yang 

dianggap paling tidak etis menurut akuntan pendidik adalah faktor tujuan untuk 

kepentingan manajer (63.28) dan yang dianggap paling etis adalah faktor 

manajemen laba yang dilakukan dengan nilai yang Immaterial (56.96). Sedangkan 
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untuk mahasiswa akuntansi faktor yang dianggap paling tidak etis adalah faktor 

manajemen laba yang dilakukan dengan nilai yang Immaterial (59.34) dan yang 

dianggap paling etis adalah faktor jenis manipulasi akuntansi (53.10) 

Berdasarkan mean ranks rata-rata untuk jenis manipulasi menunjukkan 

jenis manipulasi yang dilakukan dengan metode akuntansi lebih tidak diterima 

secara etika dibandingkan dengan cara mengubah atau memanipulasi prosedur 

atau keputusan operasi. Untuk arah manipulasi menaikkan laba lebih tidak bisa 

diterima dan segi etika dibandingkan dengan menurunkan laba. Dari faktor 

materialitas jika laba yang dimanipulasi jumlahnya kecil maka praktik ini bisa 

diterima secara etika dibandingkan dengan yang jumlahnya besar. Kemudian 

manajemen laba yang dilakukan pada akhir kuartal lebih bisa diterima secara etika 

dibandingkan dengan yang dilakukan pada akhir tahun. Hasil ini konsisten dengan 

penelitian Burns dan Merchant (1990) 

Sedangkan faktor konsistensi terhadap PABU yang konsisten dengan 

PABU lebih bisa diterima secara etika daripada yang inkonsisten, ini sesuai 

dengan Suhendro (2006) bahwa manajemen laba yang dilakukan sesuai dengan 

PABU dianggap lebih etis daripada yang tidak sesuai dengan PABU. Untuk faktor 

tujuan atau kecenderungan manipulasi yang dilakukan untuk kepentingan jangka 

panjang lebih bisa diterima secara etika ketimbang untuk kepentingan inidividu 

manajer. Menurut Suhendro (2006) jika manajer tidak mempertimbangkan 

pengaruh buruk pada stakeholder lain saat melakukan manajemen laba maka 

manajer dianggap bertindak tidak etis 

4.4 Uji Hipotesis 2 (H2) 
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Pengujian hipotesis 2 dilakukan dengan pengujian dua sampel 

berhubungan etika terhadap praktik manajemen laba untuk masing-masing 

responden. Pengujian hipotesis 4 menggunakan teknik analisis Wilcoxon Signed 

Rank Test dengan hasil uji  sebagai berikut 

Tabel 4.45 

Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test 

Faktor Pertimbangan 

Penerimaan Etika Terhadap 

Manajemen Laba 

Signifikansi (2-Tailed) 

Total 
Akuntan 

Pendidik 
Mahasiswa 

Jenis Manajemen Laba 

Konsistensi Terhadap PABU 

Arah Manajemen Laba 

Materialitas Laba 

Periode Akibat 

Tujuan/Kecenderungan 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.004 

0.263 

0.000 

0.007 

0.000 

0.107 

0.166 

0.134 

0.000 

0.001 

0.000 

0.001 

0.009 

1.000 

 Sumber : Data Primer diolah 2011 

Tabel 4.45 menunjukkan signifikansi total untuk masing-masing faktor 

pertimbangan etika terhadap manajemen laba dengan probabilitas pada faktor 

Tipe Manajemen Laba, Konsistensi Dengan PABU, Arah Manajemen Laba, 

Materialitas, dan Periode Akibat berkisar 0.000 - 0.040 yang berada dibawah α = 

0.05. Hal ini menunjukkan faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap 

pertimbangan penerimaan etika seluruh respondenterhadap manajemen laba. 

Sedangkan faktor Tujuan/Kecenderungan yang probabilitasnya di atas α = 0.05 

yaitu 0.263. Hal ini menunjukkan faktor tersebut tidak mempengaruhi 

pertimbangan responden terhadap manajemen laba. Hal ini inkonsisten dengan 

penelitian Merchant & Rockness (1994) yang hasilnya dari faktor-faktor 
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pertimbangan etika yang tidak memiliki pengaruh signifikan adalah konsistensi 

dan arah manajemen 

 Faktor yang paling berpengaruh terhadap persepsi akuntan pendidik adalah 

faktor tipe manajemen laba dan arah manajemen laba, hal ini ditunjukkan dengan 

tingkat signifikansi 0.000. Dalam pengujian hipotesis sebelumnya (tabel 4.43), 

untuk jenis manipulasi akuntan pendidik memiliki mean rank (58.30) skor 

terendah pada metode operasi yang berarti praktik manajemen laba yang 

dilakukan dengan metode operasi lebih diterima secara etika ketimbang metode 

akuntansi (62.89). sedangkan untuk arah manajemen laba akuntan pendidik 

memiliki mean rank (60.04) skor terendah pada menaikkan laba yang berarti 

praktik manajemen laba yang dilakukan dengan menaikkan lebih diterima secara 

etika ketimbang menurunkan laba. 

 Tingkat signifikansi faktor pertimbangan etika manajemen laba yang 

sangat berpengaruh pada mahasiswa akuntansi adalah faktor jenis manajemen laba 

dan arah manajemen laba, hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0.000. 

Dalam pengujian hipotesis sebelumnya (tabel 4.41), untuk jenis manipulasi 

mahasiswa akuntansi memiliki mean rank (53.10) skor terendah pada metode 

akuntansi yang berarti praktik manajemen laba yang dilakukan dengan metode 

akuntansi (53.10) lebih diterima secara etika ketimbang metode operasi (58.61). 

sedangkan untuk arah manajemen laba mahasiswa akuntansi memiliki mean rank 

(57.60) skor terendah pada menurunkan laba yang berarti praktik manajemen laba 

yang dilakukan dengan menurunkan lebih diterima secara etika ketimbang 

menaikkan laba. 
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Faktor Tujuan/Kecenderungan manipulasi tidak memberi pengaruh yang 

signifikan terhadap pertimbangan akuntan pendidik maupun mahasiswa akuntansi 

terhadap etika manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi 

dan akuntan pendidik tidak melihat tujuan atau maksud dari seorang manajer 

melakukan manajemen laba sebagai pertimbangan etis, Hal ini konsisten dengan 

penelitian Lindrawati (2007) bahwa tujuan/kecenderungan tidak berpengaruh 

terhadap pertimbangan penerimaan etika manajemen laba. Menurut Fischer dan 

Rosenzweig (1995) menyatakan ”bahwa praktisi akuntansi dan mahasiswa 

akuntansi cenderung memeliki rule based view of ethics atau menganggap etika 

sebagai aturan tertulis atau diatur secara eksplisit”. Jadi mahasiswa dan akuntan 

pendidik mempersepsikan etika berdasarkan aturan tertulis bukan tujuan dari 

perilaku tersebut 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan analisis yang telah dilakukan, 

maka sebagai kesimpulan dalam penelitian ini adalah : 

1. Tidak ada perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa akuntansi dan 

akuntan pendidik tentang penerimaan etika terhadap manajemen laba untuk 

faktor jenis manipulasi metode operasi, arah manipulasi, materialitas, tujuan 

untuk kepentingan jangka panjang, konsistensi maupun periode akibat. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Sudaryanti (2001) bahwa tidak terdapat perbedaan 

signifikan antara staf pengajar dan mahasiswa akuntansi. Ini diperkuat oleh 

Ekayani (2003) bahwa Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara 

persepsi akuntan pendidik dan mahasiswa terhadap etika bisnis hal ini karena 

akuntan pendidik dan mahasiswa tidak terlibat dalam lingkungan bisnis yang 

berlawanan dengan akuntan publik dan akuntan manajemen, keduanya berasal 

dari kalangan akademisi yang cenderung memiliki persepsi etika yang tidak 

berbeda karena mahasiswa menerima pendidikan etika dari akuntan pendidik. 

2. Ada Perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa akuntansi dan 

akuntan pendidik untuk factor jenis manipulasi metode akuntansi dan tujuan 

untuk kepentingan manajer. Hal ini sesuai dengan penelitian Merchant & 

Rockness (1994), ethical judgment terhadap earnings management cenderung 

berbeda antara kelompok individu. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh 

karakter individu seseorang dan karakter lingkungan seseorang. 
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3. Berdasarkan mean ranks rata-rata untuk jenis manipulasi menunjukkan jenis 

manipulasi yang dilakukan dengan metode akuntansi lebih tidak diterima 

secara etika dibandingkan dengan cara mengubah atau memanipulasi prosedur 

atau keputusan operasi. Untuk arah manipulasi menaikkan laba lebih tidak 

bisa diterima dan segi etika dibandingkan dengan menurunkan laba. Dari 

faktor materialitas jika laba yang dimanipulasi jumlahnya kecil maka praktik 

ini bisa diterima secara etika dibandingkan dengan yang jumlahnya besar. 

Kemudian manajemen laba yang dilakukan pada akhir kuartal lebih bisa 

diterima secara etika dibandingkan dengan yang dilakukan pada akhir tahun. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian Burns dan Merchant (1990) 

4. Faktor konsistensi terhadap PABU yang konsisten dengan PABU lebih bisa 

diterima secara etika daripada yang inkonsisten, ini sesuai dengan Suhendro 

(2006) bahwa manajemen laba yang dilakukan sesuai dengan PABU dianggap 

lebih etis daripada yang tidak sesuai dengan PABU. Untuk faktor tujuan atau 

kecenderungan manipulasi yang dilakukan untuk kepentingan jangka panjang 

lebih bisa diterima secara etika ketimbang untuk kepentingan inidividu 

manajer. Menurut Suhendro (2006) jika manajer tidak mempertimbangkan 

pengaruh buruk pada stakeholder lain saat melakukan manajemen laba maka 

manajer dianggap bertindak tidak etis 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa akuntansi dan akuntan pendidik 

terhadap pertimbangan etika terhadap manajemen laba adalah jenis manipulasi 

manajemen laba, konsistensi terhadap PABU, arah manajemen laba, 

materialitas, dan periode akibat. Hal ini inkonsisten dengan penelitian 

Merchant & Rockness (1994) yang hasilnya dari faktor-faktor pertimbangan 
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etika yang tidak memiliki pengaruh signifikan adalah konsistensi dan arah 

manajemen 

6. Faktor tujuan/kecenderungan manipulasi tidak memberi pengaruh terhadap 

pertimbangan etika terhadap manajemen laba. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Lindrawati (2007) bahwa tujuan/kecenderungan tidak berpengaruh terhadap 

pertimbangan penerimaan etika manajemen laba. Menurut Fischer dan 

Rosenzweig (1995) menyatakan bahwa praktisi akuntansi dan mahasiswa 

akuntansi cenderung memeliki rule based view of ethics atau menganggap 

etika sebagai aturan tertulis atau diatur secara eksplisit. Jadi mahasiswa dan 

akuntan pendidik mempersepsikan etika berdasarkan aturan tertulis bukan 

tujuan dari perilaku tersebut 

7. Secara keseluruhan, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedua 

kelompok responden tersebut tidak memiliki perbedaan persepsi yang 

signifikan atas semua dimensi praktik manajemen laba walaupun terdapat 

perbedaan persepsi yang signifikan di dua factor, tetapi sebagian besar 

menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian Merchant dan Rockness (1994) yang menyatakan bahwa pasangan 

kelompok responden (general managers vs corporate staff, general managers 

vs controllers, corporate staff vs vs controllers, dan corporate staff vs 

auditors) mempunyai persamaan sikap etis terhadap praktik manajemen laba 

sedangkan pasangan kelompok responden (general managers vs auditors dan 

controllers vs auditors) mempunyai perbedaan sikap etis terhadap praktik 

manajemen laba. Penelitian Merchant dan Rockness (1994) menunjukkan 

perbandingan kelompok responden dari kalangan intern perusahaan 
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mempunyai persamaan sikap etis terhadap manajemen laba, sedangkan 

perbandingan kelompok intern perusahaan dan eksternal perusahaan berbeda 

secara signifikan 

5.2 Keterbatasan 

 Ada beberapa keterbatasan dari penelitian ini yang membatasi 

kesempurnaannya. Adapun keterbatasan tersebut antara lain: 

1. Skenario yang ada dalam kuesioner sangat rumit dan informasinya sangat 

terbatas. Dengan demikian, mungkin menyebabkan responden dalam 

memberikan judgment-nya tidak maksimal.  

2. Sampel terlalu sedikit. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak bisa 

digeneralisasi. Kemungkinan jika sampelnya banyak maka akan diperoleh 

hasil yang berbeda. 

3. Implikasi dari cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah kurangnya komunikasi yang baik antara peneliti dengan reponden. Hal 

ini dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman dalam memahami 

pertanyaan. 

5.3 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian ini, diantaranya 

adalah: 

1. Bagi Perguruan Tinggi atau Penyelenggara Akuntansi Perguruan Tinggi 

atau Penyelenggara Pendidikan Akuntansi perlu memperhatikan dalam hal 

pengajaran untuk menentukan muatan-muatan etika pada pembahasan 

materi atau kasus-kasus bisnis yang masih dipertanyakan keetisannya.. 
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