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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Laporan keuangan digunakan sebagai alat komunikasi antara pihak internal 

perusahaan (manajemen) dengan pihak eksternal perusahaan. Laporan keuangan 

merupakan sumber informasi yang dapat menyediakan berbagai informasi 

mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, maupun perubahan 

posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan berfungsi sebagai bentuk 

pertanggungjawaban perusahaan terhadap pihak yang berkepentingan, baik 

internal maupun eksternal dan juga membantu dalam pengambilan keputusan-

keputusan ekonomi. Namun tidak jarang laporan keuangan bersinggungan dengan 

kepentingan manajemen terutama atas informasi yang terkait dengan laba karena 

baik buruk kinerja manajemen salah satunya diukur melalui laba. 

Laporan keuangan yang didalamnya terdapat beberapa transaksi keuangan 

yang dimanipulasi akan dijadikan acuan oleh manajemen dalam mengelola laba 

yang diinginkan untuk mencapai tujuan tertentu. Lo (2007) mengelompokkan 

manajemen laba dalam dua kategori yakni real earnings management seperti tindakan 

untuk mempengaruhi arus kas, dan accruals earnings management melalui perubahan 

dalam estimasi dan kebijakan akuntansi. Menurut Zang (2006), walaupun manajer 

lebih menyukai manipulasi laba melalui aktivitas riil, akan tetapi manajer tetap 

mempertahankan kedua teknik tersebut untuk mencapai target laba yang diinginkan. 

Hal tersebut dilandasi transaksi operasional yang terkait dengan arus kas perusahaan 

(real earnings management) mempunyai dampak besar terhadap kelangsungan hidup 

perusahaan. Yip et.al, (2011) mengemukakan bahwa keleluasaan manajer dalam 
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menerapkan metode akuntansi yang tersedia dapat menjadi salah satu celah dalam 

menyesatkan para stakeholder yakni dengan melakukan praktik earnings 

management (EM). Menurut Healy dan Wahlen (1999) dikutip oleh Belkaoui 

(2006) menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika para manajer 

menggunakan pertimbangan mereka dalam pelaporan keuangan dan struktur 

transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan menyesatkan beberapa 

pemangku kepentingan mengenai kondisi kinerja ekonomi perusahaan atau untuk 

mempengaruhi hasil-hasil kontraktual yang bergantung pada angka-angka 

akuntansi yang dilaporkan. Penelitian Hayn (1995), Burgstahler dan Dichev 

(1997), De George et al. (1999) menjelaskan bahwa terdapat alasan secara 

psikologis mengenai adanya insentif yang kuat untuk menghindari pelaporan 

kerugian, yakni gagasan bahwa investor ingin mengamati laba positif. 

Manajemen laba sangat berhubungan dekat dengan tindakan fraud sehingga 

menjadi perhatian dalam dunia penelitian akuntansi. Adanya tuduhan kecurangan 

terkait masalah akuntansi telah terjadi di Indonesia seperti kasus PT Kimia Farma 

Tbk, PT Lippo Tbk, dan PT KAI. 

PT. Kimia Farma Tbk, perusahaan ini diperkirakan melakukan mark up laba 

bersih dalam laporan keuangan tahun 2001. Dalam laporan tersebut, Kimia Farma 

menyebutkan berhasil memperoleh laba sebesar Rp 132 miliar. Namun, laba yang 

dilaporkan tersebut pada kenyataannya berbeda. Perusahaan farmasi ini pada 

tahun 2001 sebenarnya hanya memperoleh keuntungan sebesar Rp 99 miliar. 

(Tempointeraktif.com, 20 November 2002). Dalam penelitian Arrozi (2011) 

mengungkapkan bahwa akuntan PT KAEF melakukan praktik earning 

management melalui manipulasi berbagai prosedur akuntansi di bagian 
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persediaan, produksi, penjualan, keuangan dan metode akuntansinya, serta 

mengeksplorasi unsur pembentuk laba melalui pengakuan transaksi, penilaian 

accounts, pengukuran accounts, serta penyajian dan pelaporan accounts dalam 

laporan keuangan. Perlakuan akuntansi dilakukan perusahaan dalam rangka 

pencapaian target laba yang diinginkan oleh semua pihak, yaitu stakeholder. 

Hal yang serupa terjadi pada kasus PT. Lippo Tbk pada tahun 2002, berawal 

dari diketahuinya manipulasi pada pelaporan keuangan yang telah dinyatakan 

“Wajar Tanpa Syarat”. Pada saat itu, laporan keuangan per 30 September 2002 

Bank Lippo kepada publik bertanggal 28 November menyebutkan, total aktiva 

perseroan Rp 24 triliun dan laba bersih Rp 98 miliar. Namun dalam laporannya ke 

BEJ (sekarang BEI) bertanggal 27 Desember 2002, manajemen menyebutkan total 

aktiva berkurang menjadi Rp 22,8 triliun dan mengalami rugi bersih sebesar Rp 

1,3 triliun. (Tempointeraktif.com, 18 Maret 2003). BAPEPAM akhirnya memberi 

sanksi berupa denda dan pencopotan direksi dan pihak terkait yang terlibat dalam 

kasus tersebut.  

Berbeda dengan kasus PT KAI, komisaris PT Kereta Api mengungkapkan 

adanya manipulasi laporan keuangan BUMN di mana seharusnya perusahaan 

merugi namun dilaporkan memperoleh keuntungan (Antaranews.com, 26 Juli 

2006). Hekinus Manao selaku Komisaris PT Kereta Api mengungkapkan bahwa 

ada sejumlah pos yang sebetulnya harus dinyatakan sebagai beban bagi 

perusahaan tetapi malah dinyatakan masih sebagai aset perusahaan. Hal ini terjadi 

karena ada trik akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan 

PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keutungan sebesar Rp 
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6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan seharusnya 

menderita kerugian sebesar Rp 63 Miliar. 

Hal tersebut dilakukan perusahaan untuk mencapai target laba yang telah 

ditetapkan dengan mengelola laba perusahaan. Keadaan ini mendorong peneliti 

untuk mengamati lebih dalam tentang praktik manajemen laba untuk menghindari 

kerugian yang didasarkan pada transaksi riil perusahaan atau aktivitas operasi 

yang terkait dengan arus kas perusahaan (real earning management) dan transaksi 

akrual (accruals earnings management).     

Menurut Sulistyanto (2008) prinsip akuntansi telah dibuat dengan sebaik-

baiknya, namun prinsip ini memiliki keterbatasan yang dikarenakan fleksibilitas 

yang diperbolehkannya. Manajemen mempunyai fleksibilitas untuk memilih cara-

cara alternatif dalam mencatat transaksi sekaligus opsi-opsi yang ada dalam 

perlakuan akuntansi yang sama. Fleksibilitas ini dimaksudkan untuk dapat 

beradaptasi terhadap berbagai situasi ekonomi.  

Akuntansi berbasis akrual dipilih untuk menyusun laporan keuangan lebih 

rasional. Namun metode ini juga memiliki kelemahan. Wild et al. (2003) 

mengatakan bahwa akuntansi akrual merupakan aturan yang tidak sempurna dan 

mengaburkan laporan keuangan yang bertujuan memberikan informasi aliran kas 

dan kapabilitas perusahaan dalam menghasilkan kas. Akuntansi akrual yang rumit 

dan rentan atas manipulasi mengakibatkan kekaburan informasi pada laporan 

keuangan. Kerentanan ini dapat menimbulkan manajemen laba. Manajemen laba 

yaitu suatu kemampuan untuk memanipulasi pilihan-pilihan yang tersedia dan 

mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang diharapkan 

(Belkaoui, 2006). Manajemen laba digunakan untuk mempengaruhi tingkat 
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pendapatan pada waktu tertentu untuk kepentingan manajemen maupun 

stakeholder.  

Ketika manajemen tidak berhasil dalam mencapai target labanya, sehingga 

manajemen akan melakukan modifikasi dalam pelaporannya dengan cara memilih 

dan menerapkan metode akuntansi yang dapat menunjukkan pencapaian laba yang 

lebih baik agar memperlihatkan kinerja perusahaan yang baik. Kelemahan 

akuntansi akrual memberikan kesempatan bagi manajemen untuk menerapkan 

strategi manajemen laba. Strategi ini termasuk menjadi pilihan metode/kebijakan 

akuntansi dan discretionary accruals (kebijakan pengestimasian akuntansi). Salah 

satu cara untuk mengukur manajemen laba dapat menggunakan proksi 

discretionary accruals. Menurut Gumanti (2000), Discretionary accrual adalah 

komponen akrual yang berada dalam kebijakan manajer, artinya manajer memberi 

intervensinya dalam proses pelaporan akuntansi. Manajemen laba dapat 

memberikan dampak terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut dapat 

menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan investasi bagi investor karena 

investor tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya. 

Motivasi manajer pada perusahaan sangat menentukan manajer tersebut 

melakukan tindakan manajemen laba. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan 

tindakan manajemen laba yang berbeda, seperti manajer yang memiliki jabatan 

ganda sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak menjabat sebagai 

pemegang saham. Dua hal tersebut akan mempengaruhi manajemen laba, sebab 

kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan 

keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang 

mereka kelola (Boediono, 2005).  
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Berbagai bentuk manajemen laba seperti taking a bath, perataan laba (income 

smoothing), maksimalisasi atau minimalisasi pendapatan dapat dilakukan oleh 

pihak manajemen dengan memanfaatkan peluang yang ada dalam standar 

akuntansi seperti penerapan kebijakan akuntansi atau pemilihan metode akuntansi 

yang digunakan.  

Manajemen laba merupakan salah satu masalah keagenan (agency problem) 

yang terjadi karena adanya pemisahan wewenang antara pemegang saham dengan 

manajemen perusahaan. Teori keagenan menyatakan bahwa perusahaan yang 

memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik 

keagenan (Jensen and Mackling, 1976). Pada model keagenan dirancang sebuah 

sistem yang melibatkan kedua belah pihak yaitu manajemen dan pemilik. 

Selanjutnya, manajemen dan pemilik melakukan kesepakatan (kontrak) kerja 

untuk mencapai manfaat (utilitas) yang diharapkan. Lambert (2001) menyatakan 

bahwa dalam kesepakatan tersebut diharapkan dapat memaksimumkan utilitas 

pemilik (principal), dan dapat memuaskan serta menjamin manajemen (agent) 

untuk menerima reward. Manfaat yang diterima oleh kedua belah pihak 

didasarkan pada kinerja perusahaan. Pada umumnya, kinerja perusahaan diukur 

dari profitabilitas (Penman, 2003). Besarnya profitabilitas, selanjutnya 

diinformasikan oleh manajemen kepada pihak pemilik melalui penyajian laporan 

keuangan.  

Namun seiring dengan perkembangan zaman, teori keagenan bukan menjadi 

kendala yang serius pada perusahaan yang ada di Indonesia. Permasalahan yang 

muncul adalah pihak manajemen saat ini memiliki hubungan keluarga dengan 

pemilik perusahaan sehingga teori keagenan tidak menjadi persoalan yang akan 
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dibahas oleh penulis. Dengan persoalan yang ada saat ini, penulis tidak akan 

membahas mengenai manajemen laba yang muncul dari teori keagenan di mana 

pihak manajemen akan meningkatkan laba untuk menunjukkan kinerja yang baik 

kepada pemilik perusahaan. Tetapi persoalan saat ini adalah pihak manajemen 

membantu pemilik perusahaan agar laba perusahaan tidak bernilai nol atau 

mengalami kerugian (negatif).  

Laba perusahaan yang menunjukkan angka nol dapat memiliki dampak 

positif dan negatif. Hal ini yang dikarenakan laba nol memiliki nilai kontradiktif 

bagi investor di pasar modal. Di sisi lain, investor akan beranggapan tidak baik 

jika laba perusahaan mengalami sedikit laba negatif. Tetapi hal yang berbeda 

ditunjukkan oleh investor dengan menyambut baik jika melihat sebuah 

perusahaan memiliki laba sedikit positif. Pergerakan laba yang sedikit dari angka 

nol meskipun dirasa perbedaan sangat kecil tapi dapat membawa dampak yang 

baik dibandingkan dengan laba nol atau negatif.  

Oleh karena itu, teori prospek mengasumsikan bahwa perusahaan yang 

memiliki laba negatif yang kecil (mengalami kerugian) akan mengelola labanya 

lagi untuk mendapatkan nilai positif agar terlihat baik di mata investor. Hal 

tersebut bukan berarti perusahaan melakukan manipulasi atau kecurangan tetapi 

perusahaan dapat melakukan pengelolaan laba dengan praktik manajemen laba. 

Manajemen laba yang dilakukan perusahaan harus disesuaikan dengan keadaan di 

Indonesia. Hal yang paling penting diketahui adalah mengenai perbedaan antara 

kelompok perusahaan yang diduga melakukan manajemen laba dan perusahaan 

yang tidak melakukan manajemen laba harus dipahami terlebih dahulu 

berdasarkan kondisi di Indonesia.  
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Penerapan adopsi IFRS secara keseluruhan di Indonesia yang berlaku efektif 

dan wajib bagi perusahaan yang go public terhitung mulai 1 Januari 2012 

diharapkan mampu meminimalisir tingkat manajemen laba di perusahaan. 

Pertumbuhan dan kesehatan laporan keuangan dapat dilihat dari perilaku 

manajemen laba yang dilakukan. Semakin sedikit tingkat manajemen laba dalam 

suatu laporan keuangan, maka semakin berkualitas laporan keuangan tersebut. 

Berbagai penelitian telah dilakukan salah satunya oleh Wang dan Campbell 

(2012) yang menyatakan adopsi IFRS menurunkan manajemen laba tetapi bukti 

ini belum cukup kuat dan masih harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Dengan 

penerapan adopsi IFRS sejak tahun 2012 di Indonesia, peneliti ingin melihat 

perbedaan manajemen laba untuk menghindari kerugian sebelum dan setelah 

penerapan adopsi IFRS.  

Dalam penelitian sebelumnya, pengukuran instrumen yang digunakan dalam 

membedakan perusahaan yang melakukan manajemen laba dan tidak adalah 

return on asset (ROA). Dan penelitian sebelumnya juga meneliti  menggunakan 

pengukuran laba per lembar saham (EPS). Menurut penelitian Tabalujan (2002) 

dan Claessens et al. (2000) dikutip oleh Subekti et al. (2010) mengungkapkan 

bahwa karakter perusahaan publik di Indonesia sebagian besar masih dikendalikan 

secara individu atau keluarga sehingga dalam praktik di lapangan masih sering 

dijumpai keadaan antara pemegang saham mayoritas dan pengelola memiliki 

hubungan keluarga. Kondisi di atas menunjukkan bahwa mayoritas pemegang 

saham dan manajemen tidak selalu dalam konflik. Namun, konflik bahkan benar-

benar ada di antara mayoritas dan minoritas pemegang saham (Claessens et al. 

2000, Ismiyanti dan Mahadwartha 2008, La Porta et al. 1999). Dalam hal ini, EPS 
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telah menjadi pusat perhatian oleh para pemegang saham, terutama minoritas 

karena EPS dapat mencerminkan pertumbuhan perusahaan dan kesehatan 

keuangan perusahaan. 

Selain itu, pembagian keuntungan didasarkan EPS yang jelas dalam 

mengukur kinerja perusahaan akan digunakan sebagai dasar untuk 

mengklasifikasikan ke dalam kelompok perusahaan antara perusahaan yang 

menggunakan manajemen laba atau tidak. Dan perbedaan ukuran perusahaan 

dijadikan faktor dalam melakukan manajemen laba akan diteliti apakah memiliki 

pengaruh terhadap manajemen laba untuk menghindari kerugian. Ide ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan 

penelitian akuntansi teoritis di Indonesia. 

 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

disusun rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah praktik manajemen laba berdasarkan aktivitas riil (real earnings 

management) dengan mengelola arus kas operasional (cash flow from 

operation) dapat menghindari kerugian pada perusahaan? 

2. Apakah praktik manajemen laba berdasarkan aktivitas riil (real earnings 

management) dengan mengelola beban produksi (production cost) dapat 

menghindari kerugian pada perusahaan? 

3. Apakah praktik manajemen laba berdasarkan aktivitas riil (real earnings 

management) dengan mengelola biaya-biaya cash discretionaries dapat 

menghindari kerugian pada perusahaan? 
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4. Apakah praktik manajemen laba berdasarkan aktivitas riil (real earnings 

management) dengan mengelola biaya kombinasi dari arus kas operasional, 

beban produksi dan biaya-biaya cash discretionaries dapat menghindari 

kerugian pada perusahaan? 

5. Apakah praktik manajemen laba berdasarkan aktivitas akrual (accrual 

earnings management) dengan mengelola kebijakan pengestimasian 

akuntansi jangka pendek (short-term discretionary accruals) dapat 

menghindari kerugian pada perusahaan? 

6. Apakah praktik manajemen laba berdasarkan aktivitas akrual (accrual 

earnings management) dengan mengelola kebijakan pengestimasian 

akuntansi jangka panjang (long-term discretionary accruals) dapat 

menghindari kerugian pada perusahaan? 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pertanyaan penelitian pada rumusan masalah, tujuan penelitian 

yang ingin dicapai dari penelitian yaitu: 

1. Untuk menguji pengaruh praktik manajemen laba berdasarkan aktivitas riil 

(real earnings management) dengan mengelola arus kas operasional (cash 

flow from operation) dalam menghindari kerugian pada perusahaan. 

2. Untuk menguji pengaruh praktik manajemen laba berdasarkan aktivitas riil 

(real earnings management) dengan mengelola beban produksi (production 

cost) dalam menghindari kerugian pada perusahaan. 
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3. Untuk menguji pengaruh praktik manajemen laba berdasarkan aktivitas riil 

(real earnings management) dengan mengelola biaya-biaya cash 

discretionaries dalam menghindari kerugian pada perusahaan. 

4. Untuk menguji pengaruh praktik manajemen laba berdasarkan aktivitas riil 

(real earnings management) dengan mengelola biaya kombinasi dari arus kas 

operasional, beban produksi dan biaya-biaya cash discretionaries dalam 

menghindari kerugian pada perusahaan. 

5. Untuk menguji pengaruh praktik manajemen laba berdasarkan aktivitas 

akrual (accrual earnings management) dengan mengelola kebijakan 

pengestimasian akuntansi jangka pendek (short-term discretionary accruals) 

dalam menghindari kerugian pada perusahaan. 

6. Untuk menguji pengaruh praktik manajemen laba berdasarkan aktivitas 

akrual (accrual earnings management) dengan mengelola kebijakan 

pengestimasian akuntansi jangka panjang (long-term discretionary accruals) 

dalam menghindari kerugian pada perusahaan. 

 

1.4  Kontribusi Penelitian  

Terdapat dua kontribusi peneliti dalam penelitian ini yaitu kontribusi teori 

dan kontribusi praktik.  

1. Kontribusi Teori 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model penelitian Sugata 

Roychowdhury, model penelitian Cohen et al., model penelitian Kothari et al. 

dan model penelitian Subekti dari Earnings Management Through Real 

Activities Manipulation, Real and Accrual-based Earnings Management in 
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the Pre- dan Post- Sarbanes Oxley Periods, Performance Matched 

Discretionary Accrual Measures dan Accrual and Real Earnings 

Management: One of the Perspectives of Prospect Theory. Penelitian ini 

menguji dan menambah bukti empiris mengenai praktik manajemen laba 

melalui transaksi akrual dan manajemen laba berdasarkan aktivitas riil 

operasional untuk menghindari kerugian pada perusahaan manufaktur di 

Indonesia. Penelitian ini juga memberikan informasi mengenai pengaruh 

adopsi IFRS, pengaruh EPS (earning per share) dan ukuran perusahaan 

dalam menghindari kerugian perusahaan manufaktur di Indonesia. 

2. Kontribusi Praktik  

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada investor untuk 

membantu pihak investor sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil 

keputusan investasi dan meningkatkan kesadaran investor terhadap 

perusahaan yang menghasilkan laba dengan melakukan manajemen laba yang 

hanya berdampak positif untuk jangka pendek. Sedangkan bagi manajer, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai teknik 

manajemen laba berdasarkan transaksi akrual dan manajemen laba 

berdasarkan aktivitas riil operasional yang sering digunakan oleh perusahaan. 

 

1.5  Sistematika Pembahasan  

Sebagai gambaran umum dan untuk memudahkan dalam pembahasan dan 

penelaahan dimana dapat memberikan uraian yang lebih terperinci dan terarah, 

maka skripsi ini nantinya akan disusun menjadi lima bab yang saling berhubungan 
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antara yang satu dengan yang lainnya sehingga menjadi sebuah kesatuan, yang 

disusun sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan.  

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan.  

Bab II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis.  

Bab ini menguraikan secara teoritis mengenai pandangan dan pendapat yang 

berkaitan dengan topik yang diteliti dan diambil dari beberapa literatur dan jurnal 

ilmiah sebagai landasan penulis dalam melakukan penelitian. Dari uraian tersebut 

kemudian disusun kerangka konsep pemikiran dan hipotesis yang akan diajukan.  

Bab III Metode Penelitian.  

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, yang 

meliputi metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan 

pengukuran penelitian, pengujian hipotesis dan metode analisis data.  

Bab IV Analisis Data dan Hasil Penelitian.  

Bab ini menguraikan mengenai analisis data, hasil penelitian dan pembahasannya 

berdasarkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.  

Bab V Penutup.  

Pada bab ini menguraikan mengenai kesimpulan penelitian dari hasil penelitian, 

dan keterbatasan dari penelitian serta saran-saran yang membangun. 

   


