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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) 

dan Bank Konvensional (Bank Umum) yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia 

periode 2014- 2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder berupa data laporan keuangan.    

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan 

Keuangan Tahunan tahun 2014-2016 yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. 

Jumlah sampel yang digunakan yaitu 32 sampel dengan rincian terdiri dari 20 

Bank Konvensional (Bank Umum) dan 12 Bank Umum Syariah (BUS), dikalikan 

jumlah time series yaitu 3 tahun.Berikut merupakan data Bank Konvensional 

(Bank Umum) dan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini: 
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Tabel 4.1. 

Perolehan Sampel Penelitian 

 

Keterangan 
Tahun 

2014 2015 2016 

Jumlah Bank Konvensional (Bank Umum) 42 42 42 

Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) 12 12 12 

Bank Konvensional (Bank Umum) tidak memenuhi kriteria 22 22 22 

Bank Umum Syariah (BUS) tidak memenuhi kriteria 0 0 0 

Sampel yang digunakan Bank Konvensional (Bank Umum) 20 20 20 

Sampel yang digunakan Bank Umum Syariah (BUS) 12 12 12 

Total sampel penelitian 32 32 32 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2017 

 

4.2. Analisis Deskriptif 

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi dari suatu data yang dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai 

maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing 

variabel. Berikut adalah  hasil dari Statistik Deskriptif penelitian: 

Tabel 4.2 

Hasil Statistik Deskriptif Manajemen Laba Bank Syariah dan Bank 

Konvensional  

Kelompok N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

A 60 14.59 18.54 15,3388 .57234 

B 36 26.54 29.65 27,1850 .49421 

Valid N 96     

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS, 2017 
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1. Kelompok A (Bank Konvensional) 

Berdasarkan tabel 4.2 bisa di lihat bahwa nilai minimun di 

bankkonvensional adalah 14.59,nilai maximum adalah 18.54, nilai mean nya 

adalah 15,3388, dan standar deviasinya adalah 0,57234. Karena nilai mean nya 

lebih besar dari standar deviasinya artinya penyebaran data normal. 

2. Kelompok B (Bank Syariah) 

Berdasarkan tabel 4.2 bisa di lihat bahwa nilai minimun di banksyariah 

adalah 26.54.,nilai maximum adalah 29.65, nilai mean nya adalah 27,1850, dan 

standar deviasi nya adalah 0,49421.Karena nilai mean nya lebih besar dari standar 

deviasinya artinya penyebaran data normal. 

 

4.3. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji 

normalitas data dalam penelitian ini digunakan analisis Uji normalitas 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov Smirnov adalah bahwa 

jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan 

yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal. 

Sebaliknya, jika signifikansi di atas 0,05 maka berarti tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data normal baku berarti data 

yang diuji normal. Berikut adalah hasil uji Kolmogorov-Smirnov: 
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Tabel 4.3 

Uji Normalitas Data Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional 

Variabel Signifikansi Keterangan 

Manajemen laba .200 Data Berdistribusi Normal 

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS, 2017 

Normalitas suatu data dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data titik pada 

sumbu diagonal dari grafik normal plot, melihat grafik histogram dari residualnya, 

atau menggunakan uji statistik non-parametik Kolmogorof-Smirnov (K-S) dengan 

tingkat signifikann α = 0,05. Bisa diartiakan sebagai berikut: 

1) Jika probabilitas > 0,05, maka data berdistribusi normal. 

2) Jika probabilitas <0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 

Berdasarkan hasil uji diatas, dapat dilihat signifikasi sebesar 0,200. Signifikansi di 

atas 0,05 maka berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan 

diuji dengan data normal baku berarti data yang diuji normal. 

 

4.4. Uji Independent Sample T-Test 

Uji independent sample T –Test digunakan untuk mengetahui ada atau tidak 

perbedaan rata-rata, manakah yang lebih tinggi atau rendah antara dua kelompok 

sampel yang tidak ada hubungan dan biasanya data yang diolah atau digunakan 

bersifat interval atau rasio. Penelitian ini sesuai dengan syarat-syarat uji independent 

sample T –Test yaitu untuk membandingkan atau menguji apakah terdapat perbedaan 

rata-rata manajemen laba dari dua sampel yang tidak berhubungan. Data yang 
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digunakan adalah data rasio discretionary accrual. Pengujian menggunakan tingkat 

signifikansi = 5%. Apabila nilai signifikansi uji beda lebih besar dari 5% 

memiliki arti tidak ada perbedaan namun apabila dibawa 5% memiliki perbedaan 

antara variabel-variabel yang diuji. 

Pada uji independent sample T –Test sampel dibagi menjadi dua kelompok. 

Kelompok A yaitu rasio discretionary accrual Bank Konvensional (Bank Umum), 

sementara Kelompok B yaitu rasio discretionary accrual Bank Umum Syariah 

(BUS). Pembagian kelompok ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa rasio 

discretionary accrual Bank Konvensional (Bank Umum) berbeda atau tidak 

berhubungan satu sama lain dengan rasio discretionary accrual Bank Umum Syariah 

(BUS). Berikut adalah hasil uji independent sample T –Test: 

Tabel 4.4 

Kelompok Statistik Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional 

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS 2017 

 

Nilai standar deviasi data pada Kelompok A sebesar 0,57234 lebih kecil dari 

nilai rata-rata sebesar 15,3388. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyebaran data 

rasio discretionary accrual Bank Konvensional (Bank Umum) dalam penelitian ini 

 Kelompok N Mean Standar Devisiasi 

Nilai A 60 15.3388 .57234 

 B 36 27.1850 .49421 
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merata dan tidak terdapat perbedaan yang tinggi antara data yang satu dengan data 

yang lainnya. 

Nilai standar deviasi data pada Kelompok B sebesar 0,49421 lebih kecil dari 

nilai rata-rata sebesar 27,1850. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyebaran data 

rasio discretionary accrual Bank Umum Syariah (BUS) dalam penelitian ini merata 

dan tidak terdapat perbedaan yang tinggi antara data yang satu dengan data yang 

lainnya. 

Tabel 4.5 

Uji Independent Sampel T-Test Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional  

  F Sig T 
Sig (2-

tailed) 
Hipotesis 0 

Keterang

an 

Nilai 

Equal 

Variances 

Assumed 

2.431 .203 .0547 .000 H0 Ditolak Signifikan 

 

Equal 

Variancs 

Not 

Assumed 

  .0396 .000 H0 Ditolak Signifikan 

 

1. Uji Homogenitas data 

Hasil uji Levene’s Test for Equality of Variances digunakan untuk melihat 

perbedaan varian (homogenitas). Kriteria pengujian adalah: 

Sig. p < 0,05 = data tidak homogen 

Sig. p > 0,05 = data homogen 
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Dari tabel diatas tampak bahwa F = 2,431 dan Sig. p = 0,203. Karena Sig. p = 

0,203 p > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan varian pada 

rasio discretionary accrual Bank Konvensional (Bank Umum) dan rasio 

discretionary accrual Bank Umum Syariah (BUS) atau data equal/homogen. 

2. Equal variances assumed 

Jika data homogen, maka membaca lajur kiri Equal variances 

assumed.Sebaliknya jika data tidak homogen, maka  membaca lajur kiri Equal 

variances not assumed. Karena data pada penelitian ini homogen, maka 

interpretasi selanjutnya membaca lajur kiri dari Equal variances assumed. 

Dari table diatas terlihat bahwa nilai t hitung 0,0547> 0,05, artinya ada 

perbedaan rasio discretionary accrual Bank Konvensional (Bank Umum) dan 

rasio discretionary accrual Bank Umum Syariah (BUS). 

3. Uji Perbedaan dengan Sig. (2-tailed) 

Dasar kriteria pengujian sebagai berikut: 

a. Jika probabilitas sig (2-tailed)> 0,05, maka H0 diterima atau H1 ditolak 

b. Jika probabilitas sig (2-tailed)<0,05, maka H1 diterima atau H0 ditolak 

Dari hasil uji independent sample T –Test lajur kiri Equal variances assumed diatas, 

menunjukkan bahwa nilai Sig. (2-tailed) 0,000 < 0,05. Sesuai dasar pengambilan 

keputusan dalam uji independent sample T –Test, dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak, H1 diterima, Artinya bahwa terdapat perbedaan antara Kelompok A dan 

Kelompok B. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

antara rasio discretionary accrual Bank Konvensional (Bank Umum) dan rasio 
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discretionary accrual Bank Umum Syariah (BUS), atau dapat dikatakan terdapat 

perbedaan antara manajemen labaBank Konvensional (Bank Umum) danmanajemen 

laba Bank Umum Syariah (BUS). 

 

4.5. Pembahasan 

Perbedaan Tingkat Manajemen Laba pada Bank Syariah dan Bank 

Konvensional 

Dalam perbankan manajemen laba merupakan tindakan yang sering kali 

dilakukan oleh manager perusahaan. Praktik tersebut dilakukan dengan tujuan untuk 

kepentingan pribadi manager maupun untuk kepentingan perusahaan. Selain itu agar 

perusahaan yang dikelolah manager tersebut terlihat baik. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa manajemen laba (earning management) merupakan suatu tindakan yang 

disengaja dimana manajer dapat menggunakan kekuasaan mereka dalam menentukan 

kebijakan yang digunakan untuk mengatur tingkat laba perusahaan. 

Strategi untuk menaikan nilai perusahaan dimata investor cenderung 

meminimalkan kerugian yang mungkin dialaminya dalam menjalankan kegiatan 

usahanya. Upaya yang dilakukan pihak manajemen untuk menaikan nilai perusahaan 

dengan tujuan harga saham di bursa efek akan selalu naik dan setabil dipengaruhi 

oleh laba, resiko dan spekulasi. Oleh karena itu perusahaan yang nilai labanya selalu 

konsisten mengalami peningkatan di waktu tertentu biasanya akan mengalami 

penurunan yang lebih besar di bandingkan persentase peningkatan laba. 
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Kemungkinan dilakukannya manajemen laba dalam laporan keuangan secara 

umum diteliti melalui penggunaan akrual. Akrual merupakan komponen utama 

pembentuk laba dan akrual disusun berdasarkan estimasi-estimasi tertentu. Misalnya 

saja biaya depresiasi, untuk mengetahui besarnya biaya ini kita harus mengetahui 

biayanya, umur manfaat (estimation), dan metode depresiasi yang digunakan. Nilai 

biaya memang sudah tetap (fixed) dan tidak bisa diubah-ubah namun umur manfaat 

dan metode depresiasi bisa diubah sesuai dengan kebijakan atau pertimbangan atau 

discretion managemen. Secara umum, akrual, yang merupakan produk akuntansi, 

dapat dianggap memiliki jumlah yang “relatif tetap” dari tahun ke tahun. Hal ini 

dikarenakan aturan akuntansi terkait juga tidak mengalami perubahan. Perubahan 

akrual yang terjadi, oleh karenanya, dapat dianggap sebagai hal yang tidak normal 

(abnormal). Perubahan ini merupakan hasil penggunaan kebijakan (discretion) 

managemen yang berlebihan dan bila pada saat yang sama managemen juga memiliki 

insentif/motif untuk memanipulasi laba maka perubahaan akrual yang terjadi 

dianggap sebagai bentuk manipulasi laba yang dilakukan managemen. 

Memisahkan total akrual menjadi dua yaitu akrual kebijakan (discretionary 

accrual) dan akrual bukan kebijakan (nondiscretionary accrual) sebagai alat untuk 

mengetahui apakah terjadi praktik manajemen laba. Total akrual digunakan 

mengukur manajemen laba pada tahap awal, selanjutnya mengkhususkanya pada 

discretionary accrual sebagai ukuran terhadap manajemen laba. Discretionary 

accrual merupakan kebijakan akuntansi yang memberikan keleluasaan terhadap 

pihak manajemen untuk menentukan jumlah transaksi akrual secara fleksibel. 
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Kebijakan akuntansi akrual adalah suatu cara untuk mempengaruhi pelaporan laba 

yang sulit dideteksi melalui metode-metode akuntansi yang berkaitan dengan akrual. 

Bisa disimpulkan bahwa discretionary accrual merupakan transaksi atau metode 

akuntansi yang besarnya dipengaruhi oleh kebijakan manajemen. 

Penelitian ini merupakan hasil pengembangan penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh beberapa penulis, yakni tentang praktik manajemen laba di sektor 

perbankan indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

antara rasio discretionary accrual Bank Konvensional (Bank Umum) dan rasio 

discretionary accrual Bank Umum Syariah (BUS), atau dapat dikatakan terdapat 

perbedaan antara manajemen labaBank Konvensional (Bank Umum) dan manajemen 

laba Bank Umum Syariah (BUS). Hasil penelitian ini menjawab hipotesis H1: 

Terdapat perbedaan antara manajemen laba pada bank umum syariah dan 

bank konvensional, diterima. 

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa metode akrual dapat 

dijadikan instrumen untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan manajemen laba 

antara Bank Konvensional (Bank Umum) dan Bank Umum Syariah (BUS).Bank 

syariah dan bank konvensional dalam beberapa hal memeliki persamaan, terutama 

dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer yang 

digunakan, persyaratan umum pembiayaan dan syarat-syarat umum pembiayaan, 

laporan keuangan dan sebagainya. Perbedaan antara bank syariah dan bank 

konvensional menyangkut aspek legal, struktur organisasi, bisnis usaha yang dibiayai 

dan lingkungan kerja. Metode akrual yang digunakan dalam penelitian ini mampu 
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memberikan informasi mengenai berapa biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi 

dan menentukan biaya. Manfaat basis akrual ialah basis akrual mampu memberikan 

informasi mengenai hasil kinerja manajemen yang tidak dipengaruhi oleh waktu 

pengeluaran dan penerimaan kas, melainkan lebih ke arah kondisi organisasi 

sebenarnya yang digambarkan oleh akun-akun di neraca. Dengan demikian, basis 

akrual dapat pula mengidentifikasi perubahan posisi keuangan, peluang dari 

pemanfaatan sumber daya di masa depan guna mencapai pengelolaan sumber daya 

yang sukses, dan bagaimana perusahaan membiayai aktivitasnya untuk memenuhi 

kebutuhan kasnya. Basis akrual dapat memfasilitasi perusahaan untuk mengukur 

kapasitas yang dimilikinya. 

Hasil penelitian terdahulu yang sama dengan hasil penelitian ini adalah 

penelitian Quttainah M. A., Song, L., dan Wu, Q (2011), hasilnya konsisten dengan 

hasil penelitian dari Ahmad  (2015) yang menyatakan bahwa manajemen laba pada 

bank syariah lebih rendah dari bank konvensional, sehingga diantara keduanya 

terdapat berbedaan. Hasil penelitian lain yang serupa oleh Pujiati dan Iis 

Wahyuningsih (2016), terdapat perbedaan manajemen laba bank konvensional dan 

bank syariah. Terbukti Manajemen laba Bank Konvensional lebih tinggi dari Bank 

Syariah. 

Perbankan syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perbankan 

konvensional. Sesuai dengan undang-undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan 

syariah, bank syariah adalah perbankan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah (syari`a compliance), sehingga bank syariah tidak hanya 
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teregulasi undang-undang perbankan namun juga prinsip syariah yang kaitannya 

dengan agama. Bila di kaitkan dengan praktik manajemen laba, sejatinya manajemen 

laba tidak terjadi di perbankan syariah karena adanya prinsip syariah yang melekat 

pada bank ini. Selain itu adanya kebijakan dual banking system di industri perbankan 

konvensional sesuai undang-undang No. 21 tahun 2008, dimana bank konvensional 

boleh membuka unit usaha syariah yang merupakan cikal bakal berdirinya bank 

umum syariah pada umumnya, sehingga dimungkinkan praktik manajemen laba dapat 

terjadi di bank syariah, karena dalam beberapa penelitian yang dilakukan di bank 

konvensional, terbukti bank tersebut melakukan praktik manajemen laba (Suryanto, 

2014). 

Rendahnya manajemen laba di bank Syariah juga dipengaruhi oleh 

keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keberadaan Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) ternyata mampu mengurangi tindakan manajemen laba di bank syariah 

(Suryanto, 2014). Hal ini membuktikan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah 

melakukan tugasnya dengan baik sebagai pengawas bank Syariah dalam pelaksanaan 

kegiatan operasional. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Ghayad (2008), Anwar (2011),  yang mengungkapkan bahwa Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) yang telah berfungsi dengan baik mampu mengurangi 

praktik manajemen laba di bank syariah. 

Analisa terhadap manajemen laba diawali oleh penelitian Scott (2003) 

mengenai bagaimana pola manajemen laba dilakukan diantaranya, (a) Taking a bath, 

yaitu pola yang terjadi pada saat reorganisasitermasuk pengangkatan Chief Executive 
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Officer (CEO) baru denganmelaporkan kerugian dalam jumlahbesar. Tindakan ini 

diharapkan dapatmeningkatkan laba di masa yang akandatang. (b) Income 

minimization Income minimization, adalahmenurunkan jumlah laba yang 

akandilaporkan. 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. (d) 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. 

Pola manajemen laba tersebut bertentangan dengan kaidah Islam. Penjelasan 

Al-Qur’an dan Hadis mengenai manajemen laba yaitu terkait larangan mengambil 

keuntungan dengan jalan yang dibenci agama Islam, diantaranyaSurat An-Nisa ayat 

29: 
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-

 harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan 

 perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh 

 diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada 

 kalian”. 

 

Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai hukum transaksi secara umum, lebih 

khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli, dan transaksi muamalah yang 

berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam 

ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, 

menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan 

yang bathil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari’at. Boleh melakukan transaksi 

terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas dan dalam ayat ini 

Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling 

membunuh.Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, 

karena Allah itu Maha Pengasih.saling ridha, saling ikhlas. 

Perlakuan manajemen laba dengan Taking a bath, Income minimization 

,Income maximization, Income smoothing tidaklah sesuai dengan syariat islam. 

Dalam surat An Nisa ayat 29, diterangkan bahwa transaksi bisnis tidak boleh 
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dilakukan dengan jalan yang bathil dan adanya keridhoan dalam melakukan transaksi. 

Sedangkan dalam manajemen laba, manajer keuangan melakukan pelaporan 

keuangan yang telah di modifikasi agar memperoleh keuntungan. Misalnya dengan 

menurunkan jumlah laba yang akan dilaporkan padahal perusahaan memperoleh 

tingkat profitabilitas yang tinggi dengan maksud untuk memperoleh perhatian secara 

politis. Hal tersebut tidaklah diperbolehkan karena tidak mengandung unsur  

kejujuran didalamnya. Walaupun prkatek manajemen laba diatur dalam Prinsip-

prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU/GAAP) (Arisandy, 2015). 

Teori lain yang memperkuat manajemen laba bank Syariah lebih rendah 

dibandingkan bank Konvensional yaitu model Islam dalam menghadapi manajemen 

laba yang dikemukakan oleh Hossain, Karim, dan Eddine (2014). Konsep Islam dapat 

dikaitkan dalam menghadapi masalah manajemen laba. Konsep Fitrah secara alami 

menyoroti manusia untuk kecenderungan menuju kebaikan. Padahal manusia 

cenderung bisa rusak olehlingkungan dan kehendak bebasnya. Itulah sebabnya, 

memelihara dan merawat Fitrahdibutuhkan. Ajaran Akhlaq dapat memastikan hal 

tersebut. Akhlaq bisa memastikan bahwa manusia bisa membedakan antara baik dan 

buruk dan dengan demikian manusia dapat berperilaku etis. Etis yang dimaksud yaitu 

berorientasi untuk menciptakan niat baik (Niyyah) pada manusia. Dengan demikian, 

seseorang akan menerapkanupaya tertinggi (Ijtihad) dalam mengambil keputusan 

demi kepentingan umum (Maslahah). Model digambarkan melalui gambar dibawah 

ini. 
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Sumber: Hossain, Karim, dan Eddine (2014) 

Gambar 4.1 Model Islami untuk Manajemen Laba 

Gambar diatas menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan Akhlaq dapat 

mempertahankan Fitrah manusia dan dengan demikian niat manusia menjadi murni 

dan baik. Pendidikan dan pelatihan Akhlaq dapat dianggap penting untuk memastikan 

perilaku etis. Pelatihan Akhlaq bisa jadi dilakukan di tingkat keluarga. Selain itu, 

lembaga pendidikan dan organisasi juga harus cukup mementingkan hal ini. Konsep 

semacam ini sangat mungkin diimplementasikan di bank Syariah dengan adanya 

Dewan Syariah Nasional yang mengawasi semua aspek dalam bank Syariah. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ahmad (2015).Penelitian tersebut 

dilakukan untuk mengetahui tingkat manajemen laba antara perbankan syariah dan 

perbankan konvensional. Apakah manajemen laba pada perbankan syariah lebih 

rendah dari perbankan konvensional. Penelitian ini menggunakan variabel dummy 

untuk menentukan status syariah pada perbankan .Hasil penelitian menunjukan 

bahwa status syariah perbankan yang diwakili oleh variabel dummy berpengaruh 
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terhadap manajemen laba. Hasil pengujian ini menunjukan bahwa bank syariah 

memiliki manajemen  laba yang lebih rendah dari bank konvensional. 

 


