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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai manajemen laba telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti yaitu : 

1) Annisa Meta (2009) telah melakukan penelitian yang berjudul “Analisis 

Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Perusahaan Pengakuisisi Sebelum 

dan Sesudah Merger dan Akuisisi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2008-2009. Tujuan dari penelitian yang dilakukan Annisa Meta adalah 

untuk membuktikan bahwa telah terjadi tindakan manajemen laba pada 

perusahaan pengakuisisi sebelum melakukan merger atau akuisisi.Obyek 

penelitian mereka adalah 12 sampel perusahaan publik yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2008-2009 yang melakukan merger atau akuisisi.Data 

yang digunakan adalah data sekunder mengenai harga saham di BEI. Hipotesis 

penelitiannya diuji dengan menggunakan analisis rasio keuangan dan 

independent sample t-test.Hasil dari pengujian yang dilakukan oleh Annisa 

Meta mengindikasikan bahwa tidak terdapat praktik manajemen laba yang 

dilakukan perusahaan pengakuisisidengan cara menaikkan nilai akrual 

sebelum merger atau akuisisi. 
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Persamaan : 

Persamaan yang terdapat pada penelitian Annisa Meta CW dengan penelitian 

ini adalah dalam variabel bebas dan pengujian hipotesis yang digunakan yaitu 

manajemen laba. 

Perbedaan : 

Perbedaan yang terdapat pada penelitian Annisa Meta CW dengan penelitian 

ini adalah variabel terikat dan pengujian hipotesisnya, dimana variabel terikat 

pada penelitian Annisa Meta CW menggunakan income increasing 

accrual,total asset turnovell,net profit margin,return on asset dan untuk 

pengujian hipotesis pada penelitian Annisa Meta menggunakan uji paired 

sample t-test.Adapun pada penelitian ini variabel terikat yang digunakan 

adalah harga pasar saham dan pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan 

linier regression sederhana. 

2) Agnes UtariWidyaningdyah (2001) telah melakukan penelitian yang berjudul 

“Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Earning Management 

Pada Perusahaan Go Publik Di Indonesia”. Tujuan dari penelitian yang 

dilakukan Agnes UtariWidyaningdyah adalah untuk membuktikan bahwa 

terdapat pengaruh faktor reputasi auditor, jumlah dewan direksi, leverage dan 

persentase saham yang ditawarkan kepada publik saat IPO terhadap earning 

management pada perusahaan go publik di Indonesia. Obyek penelitianya 

adalah 51 sampel perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta tahun 1994-

1997. Data yang digunakan dalam penelitian Agnes 
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UtariWidyaningdyahadalah data sekunder berupa laporan keuangan yang 

berasal dari prospektus, jumlah dewan direksi, persentase saham yang 

ditawarkan kepada publik saat IPO, leverage dan kantor akuntan yang 

mengaudit perusahaan sampel dan seluruh data diperoleh dari PRPM (Pusat 

Referensi Pasar Modal) Bursa Efek Jakarta dan Indonesian Capital Market 

Directory. Hipotesis penelitian oleh Agnes UtariWidyaningdyah diuji dengan 

menggunakan uji Multiple RegresionAnalysis. Hasil dari pengujian dari 

penelitian Agnes UtariWidyaningdyah mengindikasikan bahwa leverage 

berpengaruh signifikan terhadap earning management. 

Persamaan : 

Persamaan yang terdapat pada penelitian Agnes UtariWidyaningdyahdengan 

penelitian ini adalah dalam variabel penelitianyayaitu manajemen laba. 

Perbedaan : 

Perbedaan yang terdapat pada penelitian Agnes UtariWidyaningdyahdengan 

penelitian ini adalah dalam variabel terikat dan pengujian hipotesisnya, 

Dimana variabel terikat pada penelitian Agnes UtariWidyaningdyah adalah 

earning managementdan pengujian hipotesisnya menggunakan multiple 

regression analysis.Adapun pada penelitian ini variabel terikat yang 

digunakan adalah harga pasar saham dan pengujian hipotesis pada penelitian 

ini menggunakan linier regression sederhana. 

3) Hadri Kusuma dan Wigiya Ayu Udiana Sari (2003) telah melakukan 

penelitian yang berjudul ”Manajemen Laba oleh Perusahaan Pengakuisisi 

sebelum merger atau akuisisi di Indonesia”. Tujuan dari penelitian yang 
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dilakukan Hadri Kusuma dan Wigiya Ayu Udiana Sari adalah untuk 

membuktikan apakah terjadi praktek manajemen laba oleh perusahaan 

pengakuisisi sebelum merger atau akuisisi di Indonesia. Obyek penelitian dari 

penelitian Hadri Kusuma dan Wigiya Ayu Udiana Sari adalah perusahaanyang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta yang melakukan merger atau akuisisi, dan 

berdasarkan kriteria pada data keuangan seperti netincome,operating 

income,operating cash flow, serta Hipotesis penelitianya menggunakan uji 

wilcoxon,model jones,dan index eckel. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Hadri Kusuma dan Wigiya Ayu Udiana Sari dengan model jones 

mengindikasikan bahwa perusahaan pengakuisisi tidak melakukan manajemen 

laba sebelum merger atau akuisisi tetapi dengan index eckel terbukti bahwa 

adanya manajemen laba melalui tindakan pemerataan pada laba yang 

dihasilkan. 

Persamaan : 

Persamaan yang terdapat pada penelitian Hadri Kusuma dan Wigiya Ayu 

Udiana Sari dengan penelitian ini adalah dalam variabel bebas yang digunakan 

yaitu manajemen laba. 

Perbedaan : 

Perbedaan yang terdapat pada penelitian Hadri Kusuma dan Wigiya Ayu 

Udiana Sari dengan penelitian ini adalah variabel terikat dan pengujian 

hipotesisnya, dimana variabel terikat pada penelitian Hadri Kusuma dan 

Wigiya Ayu Udiana Sari menggunakan total akrualdan pengujian hipotesis 

menggunakan uji independent wilcoxon.Adapunpada penelitian ini variabel 
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terikat yang digunakan adalah harga pasar saham dan pengujian hipotesis pada 

penelitian ini menggunakan linier regression sederhana. 

Berikut merupakan tabel yang menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan 

dari beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang : 

Tabel 2.1 
Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang 
 

Keterangan 
AnnisaMeta.CW 
(2009) 

Agnes 
UtariWidyaning
dyah (2001) 

Hadri Kusuma 
dan Wigiya Ayu 
Udiana Sari 
(2003) 

Penelitian Sekarang 

Tujuan 

Membuktikan  
telah terjadi 
tindakan 
manajemen laba 
pada perusahaan 
pengakuisisi 
sebelum 
melakukan 
merger dan 
akuisisi 

Membuktikan 
bahwa terdapat 
pengaruh faktor 
reputasi auditor, 
jumlah dewan 
direksi, 
leverage dan 
persentase 
saham yang 
ditawarkan 
kepada publik 
saat IPO 
terhadap 
earning 
management 
pada 
perusahaan go 
publik di 
Indonesia  

Membuktikan 
apakah terjadi 
praktek 
manajemen laba 
oleh perusahaan 
pengakuisisi 
sebelum merger 
dan akuisisi di 
Indonesia 

Mengujitelah terjadi 
tindakan manajemen laba 
pada perusahaan 
pengakuisisi sebelum 
merger atau akuisisi,serta 
untuk membuktikan 
bahwa secara parsial 
manajemen laba 
berpengaruh terhadap 
harga pasar saham 
perusahaan pengakuisisi 
sebelum merger dan 
akuisisi 

Variabel 

Variabel terikat: 
Income 
increasing 
accrual,total 
asset 
turnovel,net 
profit 
margin,dan 
return on asset 
Variabel bebas : 
Manajemen laba 

Variabel terikat: 
Earning 
Management 
Variabel bebas : 
Reputasi 
auditor, jumlah 
dewan direksi, 
leverage, dan 
persentase 
saham yang 
ditawarkan saat 
IPO 

Variabel terikat: 
Total accrual 
Variabel bebas : 
Manajemen laba 

Variabel terikat: 
Harga pasar saham 
Variabel bebas : 
Manajemen laba 
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Sampel 

12 sampel 
perusahaan 
publik yang 
terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia 
tahun 2008-2009 
yang melakukan 
merger atau 
akuisisi 

51 sampel 
perusahaan 
yang tercatat di 
Bursa Efek 
Jakarta tahun 
1994-1997 

Perusahaan yang 
terdaftar di Bursa 
Efek Jakarta yang 
melakukan merger 
dan akuisisi  

Perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia yang 
melakukan merger atau 
akuisisi 

Teknik 
analisis 

Uji independent 
sample t-test dan 
uji paired sample 
t-test 

Multiple 
Regression 
Analysis 

Ujiwilcoxon 
Linier regression 
sederhana 

Hasil 
penelitian 

Mengindikasikan 
bahwa tidak 
terdapat praktik 
manajemen laba 
yang dilakukan 
perusahaan 
pengakuisisi  
dengan cara 
menaikkan nilai 
akrual sebelum 
merger dan 
akuisisi. 
 

Terdapat 
pengaruh 
leverage 
terhadap 
earning 
management. 

Perusahaan 
pengakuisisi tidak 
melakukan 
manajemen laba 
sebelum merger 
dan akuisisi tetapi 
dengan index 
eckel terbukti 
bahwa adanya 
manajemen laba 
melalui tindakan 
perataan laba. 

Belum diketahui 

Sumber : Data Diolah 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Merger dan Akuisisi 

Menurut Abdul Moin (2003 : 6) merger merupakan penggabungan dua 

usaha atau lebih perusahaan yang kemudian hanya satu perusahaan yang tetap 

hidup sebagai badan hukum,sementara yang lainya menghentikan aktivitasnya 

atau bubar. 

Menurut John dan James (2007 : 475)  merger adalah penggabungan dua 

atau lebih perusahaan dengan hanya satu perusahaan tetap beroperasi sebagai 

entitas hukum. 
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Menurut Abdul Moin (2003 : 8) akuisisi adalah pengambilalihan 

kepemilikan atau pengendalian atas saham atau asset suatu perusahaan oleh 

perusahaan lain, dan dalam peristiwa ini baik perusahaan pengambialih atau 

yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. 

Adapun menurut Henry Faizal Noor (2009 : 242) akuisisi adalah 

pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang 

dilakukan dengan cara membeli sebagian atau seluruh saham perusahaan, 

dimana perusahaan yang diambil alih tetap memiliki hukum sendiri dan dengan 

maksud untuk pertumbuhan usaha atau akuisisi juga bisa diartikan sebagai 

pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor. 

Akuisisi sering digunakan untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku 

atau jaminan produk akan diserap oleh pasar. 

2.2.2 Alasan Melakukan Merger 

Menurut Lukas Setia Atmaja (2008 : 435) terdapat beberapa alasan 

mengapa perusahaan melakukan merger yaitu : 

1. Synergy  

Penggabungan usaha diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan dari 

pada perusahaan yang beroperasi sendiri dan hal ini dapat dicapai karena : 

a. Operating economies yaitu biaya rata-rata operasional yang 

dikeluarakanpersahaan setelah merger relatif lebih rendah. 

b. Financial economies yaitu perusahaan yang merger biaya transaksi 

keuangan lebih rendah karena posisi keuangan yang lebih kuat. 
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c. Management efficience yaitu perusahaan yang merger akan memiliki 

kinerja yang lebih baik, produktif dan efisien 

d. Increased market price yaitu perusahaan yang merger akan dapat 

meningkatkan kekuatan suatu perusahaan sehingga berkurangnya 

pesaingan dan dapat meningkatkan price earning ratio. 

2. Pertimbangan pajak (Tax Consideration) 

Penggabungan usaha dapat memberikan tujuan bagi perusahaan yang 

memiliki laba besar karena perusahaan yang memiliki laba 

besar(pengakuisisi) harus membayar pajak yang besar sehingga dengan 

merger perusahaan yang memiliki laba besar dapat melakukan merger pada 

perusahaan yang memiliki laba yang negatif (diakuisisi) sehingga 

perusahaan yang memiliki laba besar (mengakuisisi) dapat memanfaatkan 

kerugian dari perusahaan (diakuisisi) untuk mengurangi pembayaran pajak 

yang akan dikeluarkan perusahaan(pengakuisisi). 

3. Membeli aktiva dibawah biaya penggantian (replacement cost) 

Penggabungan usaha dapat memberikan tujuan bahwa dengan merger 

perusahaan dapat mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan karena biaya 

yang dikeluarkan saat merger lebih murah dibandingkan mendirikan 

perusahaan baru. 

4. Diversifikasi  

Penggabungan usaha dapat memberikan tujuan bahwa dengan diversifikasi 

dapat menjaga stabilitas earning perusahaan sehingga benefit atau 



16 
 

 

keuntungan yang diterima dapat memberikan keuntungan bagi 

karyawan,supplier,pelanggan perusahaan dan pemegang saham. 

5. Insentif pribadi manajemen perusahaan (personal reason) 

Penggabungan usaha dapat memberikan tujuan bahwa manajer secara 

personal dapat meningkatkan kinerja sehingga dapat memberikan 

keuntungan agar perusahaan yang dipimpin bisa tumbuh besar dan dapat 

menekankan biaya pada persahaan yang merger karena reorganisasi pada 

manager dan karyawan target akan terkurangi. 

2.2.3 Manajemen Laba 

Menurut SaputrodalamSetiawati (2004), menyatakan bahwamanajemen 

laba merupakan campur tangan manajemen dalam proses penyusunan laporan 

keuangan eksternal guna mencapai tingkat laba tertentu dengan tujuan untuk 

menguntungkan dirinya atau perusahaannya sendiri . 

Menurut Abdul Moin (2003 : 6) sebagai salah satu untuk menilai ukuran 

kinerja perusahaan adalah dengan memanfaatkan informasi laba yang 

dihasilkan perusahaan. 

Menurut Schipper (1989: 92) apabila pengertian manajemen laba ditinjau 

dari sudut pandang penetapan standar, bahwa manajemen laba terjadi ketika 

para manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan 

mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan sehingga menyesatkan 

stakeholderyang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan 

atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka-angka 

akuntansi yang dilaporkan itu. 
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Menurut Scott (2003 : 351) terdapat cara untuk membagi pemahaman 

mengenai manajemen laba yaitu Pertama, melihatnya sebagai 

perilakuoportunistik manajer untuk memaksimumkan utilitasnya dalam 

menghadapi kontrak kompensasi,kontrak uang, dan political 

cost(opportunistic Earnings Management). Kedua, memandang manajemen 

laba dari perspektif efficient contracting (efficient Earning Management) 

dimana manajemen laba akan membuat manajer lebih 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 dalam melakukan manajemen laba, misalnya dengan membuat 

perataan laba dan pertumbuhan laba sepanjang waktu. Selain itu, dari 

beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen laba yang 

dilakukan oleh manajer tidak hanya dengan cara memaksimalkan laba tetapi 

juga dengan meminimalkan laba. Meskipun sudut pandang definisi 

manajemen laba yang telah dikemukakan oleh beberapa peneliti akuntansi 

berbeda, namun pada dasarnya definisi manajemen laba yang dikemukakan 

mengarah pada perspektif opportunistic. 

Menurut Scott (2003 : 383) terdapat beberapa bentuk untuk melakukan 

manajemen laba yaitu : 

1. Taking a bath atau big baths 

Terjadi apabila terdapat tekanan dalam organisasi atau terjadi reorganisasi, 

misalnya penggantian direksi.Jika teknik ini digunakan maka biaya-biaya yang 
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ada pada periode yang akan datang diakui pada periode berjalan. Ini dilakukan 

jika kondisi yang tidak menguntungkan dan tidak bisa 

dihindari.Akibatnya,laba pada periode yang akan datang menjadi tinggi 

meskipun kondisi tidak menguntungkan. 

2. Income minimization 

Pola meminimumkan laba dilakukan karena motif politik atau motif 

meminimunkan pajak.Cara ini dilakukan pada saat perusahaan memperoleh 

profitabilitas yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian secara 

politis.Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan (write off) atas 

barang-barang modal dan aktiva tak berwujud,pembebanan pengeluaran iklan, 

riset, dan pengembangan yang cepat. 

3. Income maximization 

Maksimalkan laba bertujuan untuk memperoleh bonus yang lebih besar,selain 

itu tindakan ini juga bisa dilakukan untuk menghindari pelanggaran atas 

kontrak hutang jangka panjang (debt covenant). 

4. Income smoothing 

Perusahaan umumnya lebih memilih untuk melaporkan trend pertumbuhan 

laba yang stabil daripada menunjukkan perubahan laba yang meningkat atau 

menurun. 

5. Timing Revenue dan Expenses Recognation. 

Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan 

dengan timing suatu transaksi, misalnya pengakuan premature atas 

pendapatan. 
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Menurut Scott (2003 : 390),terdapat beberapa hal yang memotivasi 

perusahaan untuk melakukan tindakan Manajemen laba yaitu 

A. Rencana Bonus (bonus scheme) 

Manajer menggunakan laba akuntansi untuk menentukan besarnya 

bonus.Dalam rencana bonus terdapat istilah bogey dan capbogey, dimana 

bogeymerupakaantingkat laba minimum untuk memperoleh 

bonus.Adapuncapbogeyyaitu tingkat laba maksimum untuk memperoleh 

bonus. Jika laba ada di atascapbogey,bonus yang dihasilkan tergantung pada 

kontrak yang dilakukan antara pemegang saham dan manajer dan apabila laba 

berada dibawahbogey maka manajer akan semakin mengurangi laba bersih 

dan manajer akan  mendapatkan banyak bonus di periode berikutnya. 

B. Motivasi Politis (political motivation) 

Pada aspek politis perusahaan cenderung menurunkan laba untuk mengurangi 

visibilitasnya, khususnya selama periode kemakmuran tinggi.Tindakan ini 

dilakukan untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah 

misalnya subsidi. 

C. Motivasi Perpajakan (taxation motivation) 

Dengan mengurangi laba yang dilaporkan maka perusahaan dapat 

meminimalkan besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah. 

D. Pergantian Direksi atau pergantian CEO (Chief executive officer) 

Beragam motivasi timbul disekitar waktu pergantian direksi seperti direksi 

yang mendekati masa akhir penugasan akanmelakukanstrategimemaksimalkan 

laba untuk meningkatkan bonusnya.Demikian juga dengan direksi yang 
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kurang berhasil memperbaiki kinerjaperusahaan akan cenderung 

memaksimalkan laba untuk mencegah atau membatalkan pemecatannya. 

E. Penawaran Perdana/IPO (initial public offering) 

Ketika perusahaan dinyatakan telah Go Public, informasi keuangan 

merupakan sumber informasi penting dan dapat digunakan sebagai sinyal 

kepada calon investor tentang nilai perusahaan.Untuk mempengaruhi 

keputusan calon investor, maka manajer berusaha menaikkan laba yang 

dilaporkan.Selain itu, motivasi pasar modal juga dapat mempengaruhi dalam 

tindakan manajemen laba.Penggunaan informasi secara luas oleh investor 

dapat mendorongan manajer untuk memanipulasi laba dalam usahanya untuk 

mempengaruhi kinerja sekuritas jangka pendek. 

Menurut Setiawati dan Na’im(2000) terdapat beberapa teknik untuk 

melakukan manajemen laba yaitu : 

a. Perubahan metode akuntansi 

Manajemen mengubah metode akuntansi yang berbeda dengan metode 

sebelumnya sehingga dapat menaikkan atau menurunkan angka laba.Metode 

akuntansi memberikan peluang bagi manajemen untuk mencatat suatu fakta 

tertentu dengan cara yang berbeda, misalnya mengubah metode depresiasi 

aktiva tetap dari metode jumlah angka tahun (sum of the year digit) ke metode 

depresiasi garis lurus (straightline) dan mengubah periode depresiasi. 

b. Memainkan kebijakan perkiraan akuntansi. 

Manajemen mempengaruhi laporan keuangan dengan cara memainkan 

judgment(kebijakan) perkiraan akuntansi. Hal tersebut memberikan peluang 
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bagi manajemen untuk melibatkan subyektivitas dalam menyusun estimasi, 

misalnya kebijakan mengenai perkiraan jumlah piutang tidak 

tertagih,kebijakan mengenai perkiraan biaya garansi, kebijakan mengenai 

perkiraan terhadap proses pengadilan yang belum terputuskan. 

c. Menggeser periode biaya atau pendapatan 

Manejemen menggeser periode biaya atau pendapatan (sering disebut 

manipulasi keputusan operasional), misalnya mempercepat atau menunda 

pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi 

berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode 

berikutnya dan melakukan kerjasama dengan vendor untuk mempercepat atau 

menunda pengiriman tagihan sampai periode akuntansi berikutnya, serta 

menjual investasi sekuritas untuk memanipulasi tingkat laba. 

Menurut Sulistyanto (2008) secara umum terdapat 3 kelompok model 

empiris manajemen laba yang diklasifikasikan atas dasar basis pengukuran 

yang digunakan, yaitu 

1. Model berbasis akrual merupakan model yang menggunakan 

discretionaryaccruals sebagai proksi manajemen laba. Model manajemen laba 

ini dikembangkan oleh Healy (1985), De Angelo (1986), Jones (1991), serta 

Dechow, Sloan dan Sweeney (1995). 

2. Model yang berbasis specific accruals, yaitu pendekatan yang menghitung 

akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item laporan 

keuangan tertentu dari industri tertentu pula. Model ini dikembangkan oleh 
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Mc Nichols dan Wilson (1988) Petroni (1992), Beaver dan Engel (1996), 

Beneish (1997), serta Beaver dan Mc Nichols (1998). 

3. Model distribution of earnings dikembangkan oleh Burgatler dan 

Dichey(1997),Degeorge, Patel, dan Zechauser (1999), serta Myers dan 

Skinner(1999). 

Adapun menurut Setiawati (2002) terdapat banyak model dalam mendeteksi 

terjadinya manajemen laba, diantaranya sebagai berikut : 

1) Model DeAngelo (1986) 

Total accrual pada model DeAngelo (1986) diukur sebagai selisih antara net 

income dengan arus kas. Sedangkan discretionary accruals dihitung dengan 

mengurangi total accruals periode t dengan total accrual periode sebelum t, 

dan membaginya dengan total asset perusahaan. Secara sistematis 

perhitunganya adalah sebagai berikut : 

DAit= TA itTA it-1 

Ait  A it-1 

Dalam ha ini : 

DAit = discretionary accruals perusahaan i pada periode t 

TA it = total accruals perusahaan i  pada periode t 

TA it-1  = total accruals perusahaan i pada periode t-1 

A it   = total asset perusahaan i pada periode t 

A it-1  = total asset perusahaan i pada periode t-1 
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2) Model Aharony et al. (1993) melakukan modifikasi terhadap model yang 

dikembangkan oleh DeAngelo yaitu dengan menstandarisasi total accrual 

dengan rata-rata total asset. Aharony et al. Berpendapat bahwa perusahaan 

yang akan Go Publik merupakan perusahaan yang sedang bertumbuh sehingga 

perlu ada modifikasi terhadap model DeAngelo untuk mengurangi 

kemungkinan bahwa discretionary accrual dipengaruhi oleh pertumbuhan 

perusahaan. Model tersebut dirumuskan sebagai berikut : 

 

UAC t =  TAC t   TAC t-1 

  (TA t+ TA t-1)/2      (TA t-1  + TA t-2)/2     

Dalam hal ini : 

UAC t=unexpected standardized total accounting accruals pada periode t 

TAC t = total accruals pada periode t 

TAC t-1= total accruals pada periode t-1 

TA t= total aktiva pada periode t 

Indikasi bahwa telah terjadi manajemen laba dengan menaikkan tingkat laba ( 

income increasing discretionary accruals) ditunjukkan oleh koefisien UAC 

(unexpected standardized total accounting accruals) yang bernilai positif. 

Sebaliknya bila koefisien UAC negatif ada indikasi terjadi income decreasing 

discretionary accruals. 
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3) Model friedlan ( 1994) 

Friedlan juga melakukan modifikasi terhadap model DeAngelo yaitu dengan 

menstandarisasi total accruals dengan menggunakan sales (total penjualan). 

Model Friedlan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

DAC t =      TAC t  TAC t-1 

  SALES t SALES t-1 

Dalam hal ini : 

DAC t   = discretionary accruals pada periode t 

TAC t  = total accrual pada periode t 

SALES t   = penjualan pada periode t 

TAC t-1   = total accruals pada periode t-1 

SALES t-1  = penjualan pada periode t-1 

Indikasi bahwa telah terjadi manajemen laba dengan menaikkan tingkat 

laba (income increasing discretionary accruals) ditunjukkan oleh koefisien 

DAC (discretionary accruals) yang bernilai positif. Sebaliknya bila koefisien 

DAC negatir ada indikasi terjadi income descreasing discretionary accruals 

2.2.4 Harga Pasar Saham 

Harga pasar saham adalah harga dicatatkan di bursa dan tercantum di pasar 

sekunder serta perwakilan dari harga perusahaan penerbit. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

    

 
 

Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 

 
 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Bedasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori maka 

hipotesis penelitian ini adalah : 

H1 :Terdapat tindakan manajemen laba pada perusahaan pengakuisisi 

sebelum merger atau akuisisi 

H2 :Manajemen laba berpengaruh terhadap harga pasar saham pada 

perusahaan pengakuisisisebelum merger atau akuisisi di Bursa Efek 

Indonesia.

Manajemen 

laba  
Harga pasar 

saham 




