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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sistem perbankan dan lembaga keuangan konvensional sudah berjalan 

sejak lama di Indonesia dan mengalami perkembangan yang pesat. Di sisi lain 

bank syariah baru dibentuk atas gagasan para pakar Islam yang dituangkan pada 

Undang-Undang No.10 tahun 1998. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil atau syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan menekankan 

kesejahteraan investor. Prinsip syariah menurut pasal 1 ayat 13 Undang-Undang 

No.10 tahun 1998 tentang perbankan adalah aturan perjanjian bagi hasil yang 

berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana 

atau pembiayaan kegiatan usaha.Kegiatan lainya yang bersifat pembiayaan 

syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), 

pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli 

barang dengan keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal berdasarkan 

prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), dan dengan adanya pilihan pemindahan 

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa 

iqtina). Kesesuaian bank syariah dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh 

pakar syariah menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh nasabah dalam 

memilih investasi ke bank syariah.Disamping itu mayoritas masyarakat Indonesia 

beragama Islam sehingga memberikan kesempatan berkompetisi dengan bank 



2 
 

konvensional dalam hal menarik nasabah, bahkan dalam hal-hal tertentu bank 

syariah lebih unggul dari bank konvensional. 

Dalam pelaporan keuangan, industri perbankan menggunakan laporan 

keuangan yang berkualitas dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan 

sebagai media untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan 

kinerja dari perusahaanya. Dalam penyusunan laporan keuangan, dasar akrual 

dipilih karena lebih rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan 

perusahaan secara riil dalam Kieso (2013). Namun di sisi lain penggunaan dasar 

akrual dapat memberikan keleluasaan kepada pihak manajemen dalam memilih 

metode akuntansi selama tidak menyimpang dari aturan standar akuntansi 

keuangan yang berlaku. Informasi akuntansi yang diperoleh melalui laporan 

keuangan merupakan salah satu informasi yang menjadi dasar utama bagi 

investor, kreditor maupun pemegang saham untuk menilai kinerja manajer dalam 

mengelola keuangan perusahaan. 

Menurut Wahyudi (2014), kekurangan dari basis akrual ialah memberi 

fleksibilitas kepada pihak manajemen untuk memilih metode-metode akuntansi 

selama tidak menyimpang dengan standar akuntansi yang berlaku. Manajemen 

perusahaan termotivasi untuk memperlihatkan kinerja yang bagus dengan 

menghasilkan keuntungan maksimal bagi perusahaan dan stokeholder 

menginginkan laba yang tinggi sehingga manajemen cenderung memilih dan 

menerapkan metode akuntansi yang dapat memberikan informasi laba lebih baik. 

Apabila pihak manajemen tidak bisa memenuhi target laba yang ditentukan oleh 

dewan direksi, maka pihak manajemen akan memanfaatkan fleksibilitas yang 
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diperbolehkan oleh standar akuntansi dalam menyusun laporan keuangan untuk 

memodifikasi laba perusahaan yang dilaporkan. Pihak manajemen dapat 

memodifikasi laba dengan menurunkan laba dikarenakan alasan tertentu. 

Tindakan manajemen untuk memodifikasi atau mempengaruhi tingkat laba dalam 

laporan keuangan disebut Earning Management. 

Manajemen laba dilakukan dengan sengaja dan tujuan tertentu, dalam 

batasan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (SAK), untuk mengarah 

pada suatu tingkat yang diinginkan atas laba yang dilaporkan oleh manajemen. 

Praktek ini dibeberapa dekade terakhir terus berkembang di berbagai bisnis 

melakukan praktek manajemen laba sebagai alat untuk mempercantik dan 

merekayasa laporan keuangan suatu perusahaan. Hal ini terjadi akibat dari 

hubungan asimetri antara manajemen, pemegang saham dan pihak- pihak yang 

berkepentingan dengan tingkat kepentingan (keinginan) yang satu sama lain tidak 

sama, saling bersebrangan. 

Perfet dalam Padmantyo (2010) menyatakan manajemen laba dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu baik dan buruk. Manajemen laba yang baik 

dilakukan untuk memberikan nilai bagi pemegang saham lewat keputusan-

keputusan bisnis yang dapat diterima, sementara itu manajemen laba yang buruk 

dilakukan untuk menyembunyikan kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Bank 

syariah sebagai bank berprinsip Islam tidak diperbolehkan melakukan praktik 

manajemen laba begitu juga dengan bank konvensional. Hal ini akan menyesatkan 
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pengguna laporan keuangan sebagai informasi kinerja suatu perusahaan. Menurut 

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Distribusi Hasil 

Usaha bahwa untuk kemaslahatan dalam pencatatan laporan keuangan sebaiknya 

digunakan sistem basis akrual. Padahal selama ini prinsip dasar akrual sering 

digunakan untuk kepentingan manajemen laba (akrual ini disebut akrual kelolaan atau 

akrual diskresioner), artinya bisa terindikasi terjadi praktik manajemen laba pada 

bank syariah ataupun bank konvensional. 

Sampai saat ini masih terdapat perbedaan pandangan dan pemahaman 

terhadap manajemen laba. Secara umum kontroversi ini terjadi antara praktisi dan 

akademisi yang pada dasarnya mempertanyakan apakah manajemen laba dapat di 

kategorikan sebagai kecurangan atau tidak. Para praktisi menilai manajemen laba 

sebagai kecurangan, sementara akademisi menilai manajemen laba tidak bisa 

dikategorikan sebagai kecurangan. 

Bank syariah sebagai lembaga yang berdasarkan prinsip Islam tidak 

diperkenankan untuk memanipulasi atau merekayasa laba dalam membuat kaporan 

keuangan. Hal ini dikarenakan dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan 

sebagai informasi suatu kinerja perusahaan.  Dalam akuntansi syariah, perhitungan 

laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi suatu perusahaan dalam 

periode tertentu. Perhitungan laba rugi merupakan laporan yang digunakan untuk 

menilai dan mengukur  laba (Faradila dan Cahyati, 2013). 

Perbankan syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perbankan 

konvensional. Sesuai dengan Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan 
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syariah, bank syariah adalah perbankan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah (syari`a compliance), sehingga bank syariah tidak hanya 

teregulasi undang-undang perbankan namun juga prinsip syariah yang kaitannya 

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

saja terjadi di perbankan syariah. 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). 

Praktik manajemen laba pada bank syariah dan bank konvensional menarik 

untuk diketahui lebih lanjut. Bank syariah sebagai bank dengan prinsip-prinsip 

syariah yang bersumber pada Al Qur an dan Al Hadist tidak membenarkan adanya 

rekayasa pada laporan keuangannya. Ahmad (2014) membandingkan manajemen laba 

pada bank syariah dan bank konvensional. Hasilnya menyatakan bahwa manajemen 

laba pada bank syariah lebih rendah dari bank konvensional.   Sejalan dengan 

penelitian Quttainah M. A., Song, L., dan Wu, Q (2011) menemukan bahwa bank 

syariah lebih sedikit dalam melakukan manajemen laba dibandingkan pada bank 

konvensional. Penelitian tersebut juga membahas faktor agama memiliki pengaruh 

pada manajer dalam mengambil kebijakan dan keputusannya serta adanya Dewan 

Pengawas Syariah yang mengawasi semua kegiatan operasional bank syariah terkait 
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pemenuhan aspek etika dan hukum syariah Islam. Penelitian Trisnawati (2012) 

menunjukkan bahwa perusahaan yang tergabung di indeks syariah dan indeks 

konvensional di Indonesia pada periode 2004-2010 melakukan manajemen laba riil 

maupun accrual dengan kecenderungan menaikkan angka laba. Dalam penelitian 

Ahmad (2014) bank syariah melakukan manajemen laba yang lebih rendah daripada 

bank konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status bank syariah 

memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan manajemen laba. Ini 

menunjukkan bahwa bank syariah memiliki akrual diskresioneri lebih rendah dari 

bank non-Islam dan etika Islam memainkan peran monitoring dalam mengurangi 

perilaku oportunistik manajerial untuk mengelola pendapatan melalui akrual kelolaan. 

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat uji, sampel dan proxy 

yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Proxy yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah Discretionary Accrual. 

Bedasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas dan penelitian yang 

sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya tentang manajemen laba pada bank syariah 

dan bank konvensional, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan 

judul “Perbedaan Manajemen Laba Antara Bank Syariah dan Bank 

Konvensional “ 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah 

penelitian ini ialah “Apakah terdapat perbedaan manajemen laba pada bank syariah 

dan bank konvensional?”. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa terdapat 

perbedaan antara manajemen laba pada bank syariah dan bank konvensional. 

 

1.4. Kontribusi Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi penting 

dalam bidang praktik manajemen laba perbankan syariah maupun konvensional. 

Kontribusi pokok penelitian ini sebagai berikut: 

1. Kontribusi Teoritis 

Penelitian ini dapat membuktikan bahwa terdapat perbedaan manajemen laba 

pada bank syariah dan bank konvensional maka dapat disimpulkan bahwa 

teori keagenan berlaku karena masing-masing individu termotivasi untuk 

mementingkan dirinya sendiri dengan melakukan praktik manajemen laba. 

Kedua bagi pengembangan ilmu akuntansi, penelitian ini diharapkan bisa 

menyumbang atau memperkaya materi akuntansi tentang praktik manajemen  

laba  pada bank syariah  ataupun  bank konvensional. 
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2. Kontribusi Praktis 

a. Bagi perusahaan perbankan, hasil penelitian ini diharapkan bisa 

menjadi pembelajaran, bahwa tidak seharusnya praktik manajemen 

laba dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan. 

b. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi 

dalam membantu investor untuk melakukan keputusan pilihan 

investasi yang tepat. Dengan mempertimbangkan tingkat manajemen 

laba pada bank syariah dan bank konvensional sehingga investor bisa 

mengetahui kenerja perusahaan yang sebenar-benarnya dan dapat 

memprediksi investasi kedepan.  

c. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan bisa 

menjadi acuan untuk riset yang akan datang. 

3. Kontribusi Kebijakan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk regulator 

dalam hal penyempurnaan peraturan pemerintah atau peraturan bank 

Indonesia tentang prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan bank syariah 

serta menyempurnakan konsep Good Corporate Governance untuk 

meminimalkan praaktik manajemen laba pada industri sektor perbankan. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan dalam skripsi ini, akan 

dijelaskan garis besar yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dengan bab 
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lainnya memiliki keterkaitan. Skripsi ini juga disertai lampiran-lampiran dengan 

tujuan agar skripsi ini lebih mudah dipahamiSistematika penelitian ini dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Pada bab satu menjelaskan gambaran umum tentang seluruh isi dari penelitian 

ini seperti latar belakang yang mendasari penulis menulis penelitian perbandingan 

manajemen laba pada bank syariah dan bank konvensional. Rumusan masalah 

sebagai suatu hal yang diangkat untuk diteliti, tujuan penelitian yang ingin dicapai 

pada penelitian ini yang sesuai latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibuat, 

manfaat penelitian yang diharapkan akan didapat dari penelitian ini serta sistematika 

skripsi. 

 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan mengenai landasan teori dan konsep-konsep yang 

berhubungan mengenai bank syariah dan bank konvensional yang meliputi pengertian 

bank, jenis-jenis bank, pengertian bank syariah dan bank konvensional, perbedaan 

bank umum syariah dan bank konvensional, Selain itu juga dikemukakan teori 

tentang managemen laba yang meliputi teori keagenan (agency theory), manajemen 

laba, tehnik manajemen laba, motivasi manajemen laba, metode akrual dan model 

ukuran manajemen laba. Bab ini juga menjelaskan penelitian terdahulu sebagai acuan 
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penelitian ini dan menjabarkan hipotesis serta menggambarkan penelitian dalam 

kerangka berpikir. 

 

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu kuantitatif dengan pendekatan komparatif. Bab ini menguraikan identifikasi 

variabel penelitian berupa manajemen laba. pembahasan lain dalam bab ini adalah 

mengenai difinisi operasional variabel yang diukur mengunakan discretionary 

accrual yang diperoleh dari selisih total accrual dengan nondiscretionary accrual. 

Selain itu juga diuraikan mengenai populasi yang diambil yaitu perbankan di 

Indonesia dengan sampel bank umum syariah dan bank konvensional yang memenuhi 

kreteria pengambilan sampel. Untuk jenis dan sumber data merupakan data sekunder 

yaitu laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada 

bagian akhir bab ini diuraikan mengenai tehnik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian kuantitatif. 

 

BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian serta menjelaskan 

gambaran subyek dan obyek penelitian dengan sampel yang digunakan semua bank 

konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan semua bank umum syariah 

yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2014-2016, dan alat ukur yang digunakan 

adalah uji independen sample T –Test apabila data berdistribusi normal dan 
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menggunkan Mann whitney jika data tidak berdistribusi normal. Bagian pembahasan 

diuraikan mengenai hasil dari hipotesis terdapat perbandingan manajemen laba pada 

bank umum syariah dan bank konvensional serta interpretasi penelitian berdasarkan 

hasil uji statistik. Pada bagian akhir penelitian ini diutarakan tentang implikasi 

penelitian yang berkaitan dengan kontribusi penelitian pada bab 1 dan keterbatasan 

penelitian. 

 

BAB 5 : PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan 

atashasil penelitian serta interprestasi yang menjawab rumusan masalah 

penelitian.Selain itu bab ini juga akan mencantumkan saran untuk penelitian 

selanjutnyayang disusun berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah ditemukan. 

 


