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BAB II 

LANDASAN TEORI dan PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1 Teori Prospek 

Kahneman dan Tversky (1979) telah mengembangkan teori prospek yang 

menyatakan bahwa individu-individu lebih berfokus pada prospek laba dan 

prospek rugi, bukan kekayaan total, dan reference point yang digunakan untuk 

menghitung laba dan rugi dapat berubah-ubah. Teori ini membahas tentang 

pembuatan keputusan di bawah ketidakpastian. Teori prospek mengindikasikan 

bahwa orang mempertimbangkan hasil, dengan ribuan pertimbangan yang 

didasarkan pada prinsip psikologi, dan bukan prinsip ekonomi (Koonce dan 

Mercer, 2005). 

Teori prospek lebih memberikan teori deskriptif (ketimbang normatif) tentang 

pembuatan keputusan di bawah ketidakpastian dan kesensitifan perusahaan pada 

pendapat bahwa investor mungkin memiliki preferensi pada pola laba tertentu. 

Menurut Burgstahler dan Dichev (1997), teori prospek mengindikasikan bahwa 

perusahaan akan mengatur labanya untuk menghindari kerugian laba kecil (small 

earnings losses). 

Degeorce et al. (1999) menggunakan teori prospek sebagai salah satu 

penjelasan tentang pihak manajemen dalam melakukan manajemen laba untuk 

memenuhi tiga threshold yaitu : 1) melaporkan laba positif, 2) mempertahankan 

kinerja kini, dan 3) memenuhi ekspektasi analis keuangan. Harapan-harapan ini 

akan mempunyai implikasi penilaian yang positif terhadap harga saham 

perusahaan (Kinney et al. 2002, Skinner dan Sloan 2002). Teori prospek yang 
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memiliki hubungan dengan kinerja perusahaan memberikan satu nasehat yaitu 

bahwa cateris paribus, para investor akan lebih menyukai investasi pada 

perusahaan yang melaporkan satu seri laba yang kecil daripada perusahaan-

perusahaan yang mempunyai laba yang bervolatil (Koonce dan Mercer, 2005). 

Selain itu, teori prospek menjelaskan dengan dua efek, yakni efek kepastian 

(certainty effect) dan efek refleksi (reflection effect). Efek kepastian memprediksi 

bahwa orang memberi bobot terlalu besar (overweight) hasil yang pasti (possible), 

relatif pada hasil yang masih baru mungkin (probable). Dengan menggunakan 

istilah "prospect", yang merujuk pada apa yang disebut undian. Kahnemann dan 

Tversky (1979) juga menyatakan bahwa yang menarik adalah hampir pasti/sangat 

mungkin (possible) dan bahkan mungkin (probable), yakni ketika probabilitas 

rendah, kebanyakan orang memilih prospek yang menawarkan untung lebih besar. 

Efek Refleksi memprediksi bahwa walau orang benci risiko (risk-averse) pada 

prospek yang melibatkan laba, namun orang menjadi suka risiko (risk-loving) 

pada prospek yang melibatkan rugi. 

Teori prospek dapat digunakan untuk menjelaskan tiga bentuk manajemen 

laba yaitu 1) menghindari rugi kecil dengan melaporkan laba kecil, 2) 

menghindari laba besar dengan melaporkan laba kecil, dan 3) menghindari rugi 

kecil dengan melaporkan rugi besar.  

   

2.2 Manajemen Laba 

Scott (2003) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua. 

Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan 

kesejahteraannya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan 
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political costs (Opportunistic Earnings Management). Kedua, dengan 

memandang manajemen laba dari perspektif efficient contracting (Efficient 

Earnings Management), yaitu manajemen laba memberi manajer suatu 

fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi 

kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat 

dalam kontrak. Dengan demikian, manajer dapat mempengaruhi nilai pasar saham 

perusahaannya melalui manajemen laba. 

Schipper (1989) mengungkapkan bahwa manajemen laba merupakan suatu 

intervensi dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal, 

untuk memperoleh beberapa keuntungan privat (sebagai lawan untuk 

memudahkan operasi yang netral dari proses tersebut). Sedangkan, Assih dan 

Gudono (2000) menyatakan bahwa manajemen laba adalah suatu proses yang 

dilakukan dengan sengaja dalam batasan General Addopted Accounting Principles 

(GAAP) untuk mengarah pada tingkatan laba yang dilaporkan. 

Fischer dan Rozenzwig (1995) menyatakan bahwa manajemen laba adalah 

tindakan manajer yang menaikkan (menurunkan) laba yang dilaporkan dari unit 

yang menjadi tanggung jawabnya yang tidak mempunyai hubungan dengan 

kenaikan atau penurunan profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang. 

Menurut Healy dan Wallen (1999) mendefinikan manajemen laba terjadi ketika 

manajer menggunakan judgement dalam laporan keuangan dan penyusunan 

transaksi untuk mengubah laporan keuangan, sehingga menyesatkan stakeholders 

tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil yang 

berhubungan dengan kontrak yang tergantung pada angka akuntansi. 
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Sugiri (1988) membagi manajemen laba dalam dua definisi: (a) Dalam arti 

sempit, manajemen laba sebagai perilaku manajer untuk “bermain” dengan 

komponen discretionary accrual dalam menentukan besarnya laba. (b) Dalam arti 

luas, manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan 

(menurunkan) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit, dimana manajer 

bertanggungjawab tanpa mengakibatkan peningkatkan (penurunan) profitabilitas 

ekonomis jangka panjang unit tersebut. Copeland (1968) mendefinisikan 

manajemen laba sebagai suatu usaha manajemen untuk memaksimumkan atau 

meminimumkan laba, termasuk  perataan laba sesuai dengan keinginan 

manajemen. 

2.2.1 Bentuk-bentuk Manajemen Laba 

Menurut Scott (2003) pola manajemen laba dapat dilakukan dengan cara:  

a.       Taking a bath  

Pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk pengangkatan Chief 

Executive Officer (CEO) baru dengan melaporkan kerugian dalam jumlah 

besar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba di masa yang akan 

datang.  

b.       Income minimization  

Income minimization adalah menurunkan jumlah laba yang akan dilaporkan. 

Cara ini dilakukan saat perusahaan memperoleh tingkat profitabilitas yang 

tinggi dengan maksud untuk memperoleh perhatian secara politis. Kebijakan 

yang diambil dapat berupa penghapusan atas barang modal dan aktiva tak 

berwujud, pembebanan pengeluaran iklan, riset dan pengembangan 

dipercepat.  
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c.       Income maximization  

Income maximization adalah memaksimalkan laba yang dilaporkan agar 

memperoleh bonus yang lebih besar, income maximization dilakukan pada 

saat laba mengalami penurunan. Kecenderungan manajer untuk 

memaksimalkan laba juga dapat dilakukan pada perusahaan yang 

melakukan suatu pelanggaran perjanjian utang.  

d.       Income smoothing  

Income smoothing dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang 

dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar 

karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.  

2.2.2 Teknik Manajemen Laba 

Setiawati dan Na’im (2000) teknik manajemen laba seringkali dilakukan 

dengan tiga cara, yaitu:  

a.      Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi  

Cara manajemen untuk mempengaruhi laba melalui judgement terhadap 

estimasi akuntansi antara lain: estimasi tingkat piutang tidak tertagih 

(Rahmawati: 2007), estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau 

amortisasi aktiva tak berwujud, dan estimasi biaya garansi. 

b.      Mengubah metode akuntansi  

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu 

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

depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus. Strategi manajemen 

laba dengan pemilihan metode akuntansi dan pengaturan waktu transaksi 

mempengaruhi manajemen laba dengan proksi akrual kelolaan (Rahmawati 
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et al., 2010). Semakin besar manajemen laba dengan menggunakan strategi 

pemilihan metode dan pengaturan waktu transaksi semakin besar pula 

manajemen laba (yang diproksikan dengan akrual kelolaan). 

c.      Menggeser periode biaya atau pendapatan  

Beberapa orang menyebut rekayasa jenis ini sebagai manipulasi keputusan 

operasional (Fischer dan Rosenzweig: 1995). Contoh rekayasa periode biaya 

atau pendapatan antara lain: mempercepat atau menunda pengeluaran untuk 

penelitian sampai periode akuntansi berikutnya (Daley dan Vigeland: 1993), 

mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode akuntansi 

berikutnya, kerja sama dengan vendor untuk mempercepat atau menunda 

pengiriman tagihan sampai periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau 

menunda pengiriman produk ke pelanggan, menjual investasi sekuritas 

untuk memanipulasi tingkat laba, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang 

sudah tidak dipakai (Bartov:1993). Perusahaan yang mencatat persediaan 

menggunakan asumsi LIFO, juga dapat merekayasa peningkatan laba 

melalui pengaturan saldo persediaan (Frankel dan Trezervant: 1994). 

 

2.3  Manajemen Laba Riil 

Manajemen laba riil merupakan manipulasi yang dilakukan oleh manajemen 

melalui aktivitas perusahaan sehari-hari selama periode akuntansi. Motivasi utama 

atas manipulasi aktivitas riil adalah waktu (timing) manajemen laba. Manajemen 

laba riil dapat dilakukan kapan saja sepanjang periode akuntansi dengan tujuan 

spesifik, yaitu memenuhi target laba tertentu, menghindari kerugian, dan 

mencapai target ramalan analis. Perkembangan penelitian empiris mengenai 
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manajemen laba telah menunjukkan bahwa manajer telah bergeser dari 

manajemen laba akrual menuju manajemen laba riil. Gunny (2005), 

Roychowdhury (2006), Zang (2006), Cohen et al. (2008), Graham et al. (2005), 

serta Cohen dan Zarowin (2008) menemukan bahwa manajer sudah bergeser dari 

manajemen laba akrual menuju manajemen laba riil setelah periode Sarbanes-

Oxley Act (SOX). 

Roychowdhury (2006: 337) mendefinisikan real activities manipulation 

sebagai penyimpangan dari praktik operasional normal, didorong oleh keinginan 

manajer untuk menyesatkan setidaknya beberapa stakeholder agar percaya tujuan 

pelaporan keuangan tertentu telah dipenuhi dalam kegiatan operasi normal. 

Schiper (1989) dalam Ferdawati (2008) mendefinisikan manajemen laba sebagai 

suatu intervensi yang sengaja dilakukan untuk memperoleh beberapa keuntungan 

pribadi pihak tertentu. 

Graham et al. (2005) dalam Roychowdhurry (2006) berpendapat bahwa 

perusahaan cenderung ingin melakukan real activities manipulation untuk 

memenuhi targetnya, meskipun manipulasi tersebut dapat menurunkan nilai 

perusahaan. Real activities manipulation dapat menurunkan nilai perusahaan 

karena tindakan yang diambil dalam periode tertentu untuk meningkatkan laba 

dapat memiliki dampak negatif pada arus kas periode mendatang. Misalnya 

diskon yang terlalu besar untuk meningkatkan volume penjualan untuk memenuhi 

target laba jangka pendek dapat menyebabkan pelanggan untuk mengharapkan 

diskon kembali pada periode mendatang. Hal ini dapat menyebabkan margin yang 

lebih rendah pada penjualan masa mendatang. Selain itu, produksi yang 

berlebihan akan menghasilkan kelebihan persediaan yang harus dijual pada 
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periode berikutnya sehingga perusahaan menanggung biaya penyimpanan 

persediaan yang lebih besar. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bruns dan Merchant (1990) dan 

Graham et.al (2005) dalam Roychowdhury (2006: 338) menjelaskan bahwa 

eksekutif keuangan menunjukkan keinginan yang lebih besar untuk melakukan 

manajemen laba melalui aktivitas riil (real activities) dibandingkan akrual. 

Terdapat dua alasan yang mendasari hal tersebut. Pertama, manipulasi secara 

akrual lebih mungkin menarik perhatian auditor dan pengawas kebijakan 

dibandingan keputusan yang nyata tentang harga dan produksi. Kedua, 

mengandalkan manipulasi akrual saja menyebabkan adanya risiko.  

 

2.4  Manajemen Laba Akrual 

Akuntansi akrual terdiri atas dua bagian yakni discretionary accruals dan 

nondiscretionary accruals. Komponen akrual yang dapat dikendalikan oleh 

manajemen adalah discretionary accruals. Discretionary accruals adalah 

komponen akrual hasil rekayasa manajerial di mana manajemen dapat dengan 

bebas memilih kebijakan dalam hal pemilihan metode dan estimasi akuntansi 

yang akan digunakan, sedangkan  nondiscretionary accruals merupakan akrual 

yang tidak dapat dikendalikan atau ditentukan manajemen, melainkan ditentukan 

berdasarkan kondisi ekonomi, diperoleh secara alamiah dari pencatatatan akrual 

dengan mengikuti standar akuntansi yang berterima umum (Sulistyanto, 

2008:164).  

Dalam pencatatan akuntansi, terbagi atas dua basis yakni basis akrual 

(accrual basis) dan basis kas (cash basis). Metode akuntansi berbasis akrual 
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mengakui pendapatan dicatat pada periode saat pendapatan tersebut diperoleh dan 

beban yang terkait dengan pendapatan tersebut diakui pada periode yang sama, 

tanpa memperhatikan waktu penerimaan dan pengeluaran kas terkait dengan 

pendapatan yang dihasilkan. Sedangkan akuntansi basis kas pendapatan dan beban 

diakui ketika kas diterima atau dikeluarkan (Reeve et al., 2009, h.112). 

Manajemen laba yang dilakukan secara konvensional menggunakan proksi 

nilai discretionary accruals (DA). Nilai DA sebagai proksi manajemen laba telah 

digunakan oleh Healy (1985), DeAngelo (1986), Dechow dan Sloan (1991), Jones 

(1991) model, dan Dechow et al. (1995). Model modifikasian Jones yang 

dikembangkan oleh Dechow et al. (1995) merupakan penelitian awal dari model 

Jones (1991). 

Model pengukuran manajemen laba berdasarkan nilai DA ini oleh beberapa 

peneliti dianggap masih belum dapat mengungkapkan kondisi yang lengkap 

tentang praktik manajemen laba karena model tersebut mengabaikan hubungan 

antara transaksi arus kas dan akrual (Dechow et al. 1995, Guay et al. 1996, 

Kothari et al. 2005, Subramanyam 1996, dan Kothari 2001). Model pengukuran 

manajemen laba yang menggunakan nilai DA juga mempunyai kesulitan dalam 

mengungkapkan tentang pola yang pasti tentang distribusi laba perusahaan yang 

dikelola manajernya (Beaver et al. 2003, Dechow et al. 2003). 

Keterbatasan dari penelitian sebelumnya memotivasi Kothari et al. (2005) 

mengembangkan model modifikasian Jones (1991) dengan memadukannya 

dengan kinerja perusahaan yaitu return on assets (ROA). Hasil pengembangan 

model ini menunjukkan bahwa model tersebut mempunyai daya prediksi yang 

lebih kuat dibandingkan dengan model sebelumnya karena model itu dapat 
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memberikan tambahan kontrol terhadap proksi manajemen laba. Berdasarkan 

pada pemikiran ini maka studi ini menggunakan model modifikasian Jones yang 

dipadukan dengan kinerja atau dikenal dengan model Kothari et al. (2005). 

Selanjutnya, studi ini memisahkan nilai DA yang dipadukan dengan kinerja 

menjadi jangka pendek (short-term DA) dan jangka panjang (long-term DA). Hal 

ini dilakukan untuk dapat mengetahui lebih detail tentang pola yang digunakan 

oleh manajer dalam mengelola laba perusahaan khususnya yang didasarkan pada 

transaksi akrual. 

 

2.5  Kerangka Konseptual Penelitian dan Pengembangan Hipotesis 

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan hasil replikasi dan 

modifikasi dari penelitian terdahulu mengenai praktik manajemen laba untuk 

menghindari kerugian. Penelitian Burgstahler (1998) dalam Kim et al. (2003) dan 

Degeorge et al. (1999) berhasil membuktikan hipotesis mereka bahwa manajer 

memiliki dorongan untuk menghindari pelaporan penurunan laba (earnings 

decreases) atau pelaporan kerugian (earnings losses) melalui pelaporan laba 

positif. Berdasarkan hasil penelitian Burgstahler dan Dichev (1997) 

mengemukakan bahwa 8-12% perusahaan yang telah melakukan manipulasi laba 

dengan tujuan untuk menghindari pelaporan kerugian dan 30-40% perusahaan 

terbukti melakukan manipulasi laba untuk memperoleh laporan peningkatan laba 

positif.  

Mengacu pada penelitian Kothari et al. (2005) dan Roychowdhury (2006) 

untuk membangun proksi real activities manipulation digunakan tiga ukuran 
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untuk mendeteksinya, yakni : (1) tingkat arus kas operasi abnormal, (2) biaya 

produksi abnormal, dan (3) beban diskresioner abnormal. 

Kothari et al. (2005) mengembangkan model modifikasian Jones (1991) 

dengan memadukannya dengan kinerja perusahaan yaitu return on assets (ROA). 

Dan penelitian ini memisahkan antara nilai (Discretionary Accrual) DA yang 

dipadukan dengan kinerja jangka pendek (short-term DA) dan jangka panjang 

(long-term DA). 
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Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran teoritis tentang Praktik 

Manajemen Laba untuk Menghindari Kerugian dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 
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2.5.1 Manajemen Laba Riil untuk Menghindari Kerugian 

Manipulasi aktivitas riil merupakan manipulasi yang dilakukan oleh 

manajemen melalui aktivitas perusahaan sehari-hari selama periode akuntansi 

berjalan. Oleh karena itu, manipulasi ini dapat dilakukan kapan saja sepanjang 

periode akuntansi berjalan. Hal waktu (timing) inilah yang menjadi bagian penting 

perusahaan khususnya manajer dalam memiliki insentif melakukan manipulasi 

aktivitas riil (Roychowdhury, 2006).  

Manajemen laba riil dapat didefinisikan sebagai tindakan-tindakan manajemen 

yang menyimpang dari praktek bisnis yang normal yang dilakukan dengan tujuan 

utama untuk dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yang dikemukaan oleh 

Roychowdhury (2006) yaitu manipulasi penjualan, penurunan biaya diskresionari dan 

produksi yang berlebihan. 

Manipulasi penjualan merupakan usaha untuk meningkatkan penjualan secara 

temporer dalam periode tertentu dengan menawarkan diskon harga produk secara 

berlebihan atau memberikan persyaratan kredit yang lebih lunak. Strategi ini dapat 

meningkatkan volume penjualan dan laba periode saat ini, dengan mengasumsikan 

marginnya positif. Volume penjualan yang meningkat menyebabkan laba tahun 

berjalan tinggi namun arus kas menurun karena arus kas masuk kecil akibat 

penjualan kredit dan potongan harga. 

H1 : Manajemen laba riil dengan memperbesar arus kas operasional untuk 

menghindari kerugian pada perusahaan. 

  
Produksi yang berlebihan (overproduction) bertujuan untuk meningkatkan laba, 

manajer perusahaan dapat memproduksi lebih banyak daripada yang diperlukan 

dengan asumsi bahwa tingkat produksi yang lebih tinggi akan menyebabkan biaya 
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tetap per unit produk lebih rendah. Strategi ini dapat menurunkan biaya barang terjual 

(cost of goods sold) dan meningkatkan laba operasi. 

H2 : Manajemen laba riil dengan memperbesar beban produksi untuk 

menghindari kerugian pada perusahaan. 

 
Perusahaan dapat menurunkan biaya-biaya diskresionari (discretionary 

expenditures) seperti beban penelitian dan pengembangan, iklan, dan penjualan, 

adminstrasi, dan umum terutama dalam periode di mana pengeluaran tersebut tidak 

langsung menyebabkan pendapatan dan laba. Strategi ini dapat meningkatkan laba 

dan arus kas periode saat ini namun dengan resiko menurunkan arus kas periode 

mendatang. Thomas dan Zhang (2002) menemukan bahwa perusahaan melakukan 

produksi besar-besaran dengan tujuan untuk meningkatkan laba yang dilaporkan. 

 

H3 : Manajemen laba riil dengan memperkecil biaya-biaya cash 

discretionaries untuk menghindari kerugian pada perusahaan. 

 

Manipulasi aktivitas riil pada penelitian ini dilakukan untuk mencapai target 

yaitu menghindari melaporkan kerugian. Tujuan dari manipulasi aktivitas riil 

adalah menghindari kerugian yang dilakukan dengan menggunakan faktor-faktor 

yang berpengaruh pada laba yang dilaporkan yaitu rekening-rekening yang masuk 

ke laporan laba rugi. Hal-hal yang dilakukan adalah dengan meningkatkan 

penjualan dengan menawarkan potongan harga, penjualan kredit dengan bunga 

rendah, dan waktu kredit yang lunak. Hal ini menyebabkan penjualan yang 

dilaporkan meningkat sehingga laba yang dilaporkan pada periode tersebut 

meningkat.  

Selain berdampak terhadap laba yang meningkat, manipulasi aktivitas riil 

ini juga berdampak terhadap arus kas yang dilaporkan pada periode bersangkutan. 

Hal ini berarti dengan adanya manipulasi aktivitas riil yang dilakukan dengan cara 
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penawaran potongan harga, pengurangan biaya iklan, pengurangan biaya 

penjualan, pengurangan biaya riset dan pengembangan, dan overproduction agar 

harga pokok penjualan rendah memiliki dampak arus kas kegiatan operasi setelah 

adanya manipulasi aktivitas riil ini lebih rendah dibandingkan dengan yang 

seharusnya atau normal apabila tidak terdapat manipulasi aktivitas riil, atau 

dengan kata lain arus kas kegiatan operasi abnormal rendah. Oleh karena arus kas 

terkena dampak dari manipulasi aktivitas riil.  

Manajer dalam melakukan manajemen laba tidak hanya dengan 

menggunakan satu pendekatan tetapi dapat mengelola secara bersama-sama arus 

kas operasional, beban produksi dan biaya-biaya cash discretionaries menjadi 

satu. 

H4 :  Manajemen laba riil dengan memperbesar biaya kombinasi (arus kas 

operasional, beban produksi dan biaya-biaya cash discretionaries) 

untuk menghindari kerugian pada perusahaan. 

 

2.5.2 Manajemen Laba Akrual untuk Menghindari Kerugian 

Manajemen laba didefinisikan sebagai usaha manajer untuk melakukan 

manipulasi laporan keuangan dengan sengaja dalam batasan yang dibolehkan oleh 

prinsip-prinsip akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi yang 

menyesatkan kepada para pengguna laporan keuangan untuk kepentingan para 

manajer (Meutia, 2004). Menurut Sulistyanto (2008), manajemen laba dilakukan 

dengan mempermainkan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan, 

sebab pada komponen akrual dapat dilakukan permainan angka melalui metode 

akuntansi yang digunakan sesuai dengan keinginan orang yang melakukan 

pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Komponen akrual merupakan 

komponen yang tidak memerlukan bukti kas secara fisik sehingga 
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mempermainkan besar kecilnya komponen akrual tidak harus disertai dengan kas 

yang diterima atau dikeluarkan perusahaan (Sulistyanto, 2008). 

Sugiri (1998) dalam Arif (2012) mendefinisikan manajemen laba sebagai 

perilaku manajer yang bermain dalam komponen discretionary accruals dalam 

menentukan besar labanya. Walaupun tidak menyalahi prinsip-prinsip akuntansi 

yang diterima umum namun ini dapat mengurangi tingkat kepercayaan 

masyarakat pada laporan keuangan eksternal dan menghalangi kompetensi aliran 

modal di pasar modal (Scott et al., 2001). Manajemen laba dalam lingkup yang 

lebih luas dapat didefiniskan sebagai tindakan manajer dalam meningkatkan 

(menurunkan) laba saat ini atas suatu usaha dan manajer bertanggung jawab tanpa 

mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang 

unit tersebut (Sugiri, 1998). 

Discretionary accrual (DA) adalah komponen akrual hasil rekayasa 

manajerial dalam memanfaatkan keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian 

standar akuntansi (Sulistyanto, 2008:164). Short term dan long term accruals 

memiliki karakteristik yang berbeda. Short term accruals terkait dengan cara 

melakukan manajemen laba yang berkaitan dengan aktiva dan hutang lancar, 

biasanya waktu yang dilakukan adalah pada kuartal pertama atau satu tahun buku. 

Sedangkan long - term accruals terkai dengan akun aktiva tetap dan hutang 

jangka panjang (Kusuma, 2006). Manajer dapat mengambil keuntungan dari 

perbedaan karakteristik tersebut. Manajer akan lebih mudah untuk memanipulasi 

data akuntansi melalui long - term discretionary accruals, karena tindakan 

manajer tersebut tidak dapat dideteksi untuk beberapa periode akuntansi 

berikutnya (Whelan dan McNamara 2004).  
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Menurut Dechow (1995), jika total akrual ditujukan untuk mengurangi 

masalah timing dan matching dalam arus kas. Penggunaan short term accruals 

ditujukan untuk lebih mengurangi masalah timing dan matching. Sementara itu, 

tidak terdapat kejelasan alasan penggunaan long term accruals untuk 

mengakomodasi tujuan tersebut. Hal ini dikarenakan penggunaan long term 

accruas dipengaruhi oleh proses politis (Watts dan Zimmerman, 1989). 

H5 :   Manajemen laba akrual dengan memperkecil short-term accrual untuk 

menghindari kerugian pada perusahaan. 

 

Sementara itu, pasar mungkin akan menganggap penggunaan long term 

discretionary accruals adalah usaha manajer untuk membodohi pelaku pasar, 

karena sifat dari akrual tersebut yang memberikan kesempatan bagi manajer untuk 

melakukan manipulasi (Whelan dan McNamara, 2004). Dengan demikian dampak 

yang ditimbulkan penggunaan long term discretionary accruals akan lebih besar 

dibanding dengan short term discretionary accruals. 

H6 : Manajemen laba akrual dengan memperkecil long-term accrual untuk 

menghindari kerugian pada perusahaan. 

  

 


