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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang akan dilakukan ini merujuk pada beberapa penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan. 

 

2.1.1. Penelitian oleh Nuariyanti & Erawati (2014) 

Penelitian Nuariyanti & Erawati (2014) menguji tentang “Analisis Komparatif 

Kinerja Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Konversi Ke IFRS”.  Penelitian ini 

merupakan penelitian yang bersifat komparatif yang membandingkan kinerja 

perusahaan sebagai variabel dependen dan konversi ke IFRS sebagai variabel 

independen. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan PT. Bank Mandiri 

(Persero) Tbk. Objek penelitian ini sebelum konversi ke IFRS adalah laporan 

keuangan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2002 – 2006 sedangkan periode 

setelah konversi ke IFRS adalah tahun 2008 – 2012. 

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang berupa laporan 

keuangan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan pengumpulan data sekunder 

melalui situs resmi Bursa efek Indonesia yaitu www.idx.co.id atau metode 

observasi non partisipan. Populasi dalam penelitian ini sektor perbankan yang go 

publik. Sementara sampel dalam penelitian ini adalah PT. Bank Mandiri (Persero) 

Tbk. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah teknik sample jenuh yaitu 

teknik sampling bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Alat uji 
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yang digunakan pada penelitian Nuariyanti & Erawati (2014) adalah uji regresi 

dan uji pengaruh parsial (t test). 

Berdasarkan hasil perhitungan maupun hasil komparasi rasio 

keuangan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebelum konversi IFRS dengan 

periode setelah konversi IFRS diperoleh simpulan sebagai berikut: Terdapat 

perbedaan kinerja bank Mandiri yang dinilai dari Loan to Assets ratio, Return on 

Assets serta Debt to Equity Ratio antara periode sebelum konversi IFRS dengan 

periode setelah konversi IFRS. Perbedaan kinerja antara periode sebelum konversi 

IFRS dengan periode setelah konversi IFRS disebabkan oleh hal-hal sebagai 

berikut: penerapan prinsip penilaian assets yang menggunakan basis fair value 

atau nilai wajar untuk periode setelah konversi IFRS, metode pengakuan biaya 

reasearch an development yang tidak lagi dikapitalisasi.  

Persamaan penelitian kali ini dengan penelitian Nuariyanti & Erawati 

(2014) terletak pada data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data 

sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Dan pada penelitian kali ini dengan penelitian Nuariyanti & Erawati 

(2014) menggunakan metode kuantitatif. Perbedaan penelitian kali ini dengan 

penelitian Nuariyanti & Erawati (2014) terletak pada kurun waktu penelitian 

sebelum konvergensi IFRS pada tahun 2002-2006 dan setelah konvergensi IFRS 

pada tahun 2008-2012, sedangkan kurun waktu yang diperlukan dalam penelitian 

ini yaitu sebelum dan sesudah implementasi IFRS pada tahun 2011-2013 pada 

industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Serta pada penelitian 
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kali ini dengan berfokus pada manajemen laba riil dengan pengukuran arus kas 

operasi. 

  

2.1.2. Penelitian oleh Dian Pratiwi & Meiranto (2013) 

Penelitian Dian Pratiwi & Meiranto (2013) menguji tentang “Pengaruh Penerapan 

Corporate Governance Terhadap Earnings Management Melalui Manipulasi 

Aktivitas Riil”. Populasi yang digunakan dalam penelitian Dian Pratiwi & 

Meiranto (2013) adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Periode pengamatan dilakukan dari tahun 2009-2011 agar lebih 

mencerminkan kondisi saat ini. Penentuan perusahaan yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang dipilih 

berdasarkan kriteria tertentu. Data yang digunakan adalah laporan keuangan 

tahunan yang diterbitkan secara berturut-turut dan tersedia informasinya secara 

lengkap selama periode pengamatan dan estimasi.  

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

manajemen laba (earning management) melalui manipulasi aktivitas riil 

(EMTRA). Variable independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

corporate governance yang terdiri dari ukuran dewan komisaris (UDK), jumlah 

rapat dewan komisaris (JRDK), komposisi dewan komisaris independen (KDKI), 

ukuran komite audit (UKA), jumlah rapat komite audit (JRKA), kompetensi 

komite audit (KKA), dan kualitas audit (KA). Selain variabel independen dan 

variabel dependen, penelitian ini juga menggunakan variable kontrol, yaitu ukuran 

perusahaan (UP).  
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Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode regresi 

linier berganda untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengujian statistik 

parametrik. Uji regresi merupakan salah satu jenis uji statistik parametrik, untuk 

menguji hipotesis yang diajukan peneliti maka akan dilakukan uji koefisien 

determinasi (R2), uji pengaruh simultan (F test), dan uji pengaruh parsial (t test). 

Dari hasil analisis data pada bab sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

earnings management melalui manipulasi aktivitas riil yang dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia.  

2. Jumlah rapat Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap 

earnings management melalui manipulasi aktivitas riil yang dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia. 

3. Komposisi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap earnings management melalui manipulasi aktivitas riil yang 

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia.  

4. Ukuran Komite Audit berpengaruh secara signifikan terhadap earnings 

management melalui manipulasi aktivitas riil yang dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia.  

5. Jumlah rapat Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap earnings 

management melalui manipulasi aktivitas riil yang dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia.  
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6. Kompetensi Komite Audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

earnings management melalui manipulasi aktivitas riil yang dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia. 

Persamaan penelitian kali ini dengan penelitian Dian Pratiwi & 

Meiranto (2013) terletak pada data yang digunakan dalam penelitian tersebut 

adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan pada penelitian kali ini dengan penelitian 

Dian Pratiwi & Meiranto (2013) menggunakan metode kuantitatif. Perbedaan 

penelitian kali ini dengan penelitian Dian Pratiwi & Meiranto (2013)  terletak 

pada kurun waktu penelitian 2009-2011, sedangkan kurun waktu yang diperlukan 

dalam penelitian ini mulai periode tahun 2011-2013 pada industri manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian kali ini dengan berfokus pada 

manajemen laba riil dengan pengukuran arus kas operasi.  

 

2.1.3. Penelitian oleh Subekti (2012) 

Penelitian oleh Subekti (2012) menguji tentang “Accrual And Real Earnings 

Management: One Of The Perspectives Of Prospect Theory”. Populasi dalam 

penelitian ini termasuk perusahaan publik di Indonesia yang terdaftar selama 

1995-2006, dipilih dengan metode purposive sampling. Jumlah sampel adalah 97 

perusahaan selama 12 tahun atau 1.164 pengamatan (tahun perusahaan). 

Penelitian ini mengambil sampel perusahaan yang diklasifikasikan sebagai 

industri manufaktur sektor dengan ukuran proksi manajemen laba yaitu biaya 

produksi. Biaya produksi hanya di sektor industri manufaktur.  
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Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data diambil dari laporan 

keuangan Database Pasar Modal Pojok BEI Universitas Brawijaya dan dari Bursa 

Efek Indonesia (BEI) melalui situs www.idx.co.id. Alat uji yang digunakan pada 

penelitian Subekti (2012) adalah uji regresi.  

Hasilnya menunjukan bahwa sebagian besar perusahaan di Indonesia 

cenderung mengelola penghasilan berdasarkan transaksi riil daripada akrual. 

Semua proksi manajemen laba riil mendukung hiposesis bahwa positive earning 

around zero ternyata dilakukan dengan transaksi riil. Sebaliknya, hanya pada 

diskresi akrual jangka panjang yang dilakukan dengan accrual accounts. Hasil ini 

menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia melakukan earning management 

sesuai dengan prediksi dari prospect theory, khususnya yang berdasarkan 

transaksi riil. 

Persamaan penelitian kali ini dengan penelitian Subekti (2012) 

terletak pada data yang digunakan yaitu data sekunder yang berupa laporan 

keuangan perusahaan. Dan juga populasi pada menggunakan perusahaan 

manufaktur. Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian Subekti (2012) 

terletak pada kurun waktu penelitian, dimana pada penelitian Subekti (2012) 

menggunakan kurun waktu pada tahun 1995-2006 dan peneliti menggunakan 

kurun waktu 2011-2013 untuk tahun penelitiannya. Penelitian kali ini dengan 

menggunakan metode kuantitatif dengan fokus penelitian pada manajemen laba 

riil dengan pengukuran arus kas operasi.  
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2.1.4. Penelitian oleh Ratmono (2010) 

Penelitian Ratmono (2010) menguji tentang “Manajemen Laba Riil Dan Berbasis 

Akrual: Dapatkah Auditor Yang Berkualitas Mendeteksinya?” Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2001-2008.  Data yang digunakan diperoleh dari laporan 

tahunan setiap perusahaan, Indonesian Capital Market Directory (ICMD), dan 

IDX Fact Book tahun 2000-2008. Variabel yang digunakan dalam penelitian 

Ratmono (2010) adalah proksi manajemen laba akrual (akrual diskresioner), 

proksi manajemen laba riil (abnormal CFO, abnormal discretionary expenses, 

dan abnormal production costs). Alat uji yang digunakan adalah uji regresi. 

Temuan penelitian menunjukkan adanya bukti empiris praktek manajemen laba 

riil yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia dengan 

kinerja yang buruk. 

Persamaan penelitian kali ini dengan penelitian Ratmono (2010) 

terletak pada data yang digunakan yaitu data sekunder yang berupa laporan 

keuangan perusahaan. Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian Ratmono 

(2010) terletak pada kurun waktu penelitian, dimana Ratmono (2010) 

menggunakan kurun waktu 2001-2008 dan peneliti menggunakan kurun waktu 

2011-2013 untuk tahun penelitiannya. Penelitian kali ini dengan menggunakan 

metode kuantitatif dengan fokus penelitian pada manajemen laba riil dengan 

pengukuran arus kas operasi.  
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2.1.5. Penelitian oleh Rahman & Hutagaol (2008) 

Penelitian Rahman & Hutagaol (2008) menguji tentang “Manajemen Laba Akrual 

dan Aktivitas Real Pada Penawaran Perdana dan Hubungannya Dengan Kinerja 

Jangka Panjang” Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang 

melakukan penawaran saham perdana (Intial Public Offerings) di Bursa Efek 

Jakarta dari tahun 1994-2003. Sampel penelitian dipilih dari populasi dengan 

menggunakan metode purposive judgemental sampling dengan kriteria tertentu.  

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang dikumpulkan 

dalam penelitian ini berupa data laporan keuangan perusahaan yang melakukan 

penawaran perdana dari tahun 1994-2003 untuk periode 1 tahun sebelum 

perusahaan IPO sampai 3 tahun setelah perusahaan IPO dan data prospektus yang 

diperoleh dari CD database Laporan Keuangan milik Magister Akuntansi UI. Data 

pasar seperti data perdagangan saham harian dan nilai IHSG di-download dari 

Metastock langganan PT. Asia Kapitalindo Securities. Daftar perusahaan yang 

melakukan IPO per tahun, tanggal listing, umur perusahaan, harga penawaran 

perdana, harga penutupan saat IPO, serta informasi lainnya di peroleh dari website 

Bursa Efek Jakarta, www.jsx.co.id dan database milik Pojok BEJ Magister 

Manajemen Universitas Indonesia. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian Rahman & Hutagaol 

(2008) adalah variabel kinerja jangka panjang sebagai variabel dependen dan 

diukur dengan menggunakan dua ukuran kinerja saham, yaitu Cummulative 

Abnormal Return (CAR) dan Buy and Hold Return (BHR) dengan menggunakan 

benmarck Market-Adjusted Return dan LQ45-Adjusted Return. Kinerja operasi 
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perusahaan diproksikan dengan Return on Equity (ROE). Dan menggunakan 

variabel akrual yaitu, akual diskrisioner lancar, akrual non-diskrisioner lancar, 

akrual diskrisioner jangka panjang, dan akrual non-diskrisioner jangka panjang 

sebagai variabel independen. Dan pada penelitian ini menggunakan variabel 

kontrol yaitu, Ukuran Perusahaan, Intial Return (IR), Umur Perusahaan, 

Perubahan laba bersih perusahaan pada saat IPO dengan tahun sebelum 

perusahaan IPO yang distandarisasi dengan total aset, harga normal per lembar 

penawaran saham perdana dan, periode IPO perusahaan yang dioperasionalkan 

dalam variabel dummy periode sebelum krisis dan setelah krisis. 

Hasil penelitian dari Rahman & Hutagaol (2008) dapat dideteksi 

motivasi manajemen laba pada saat perusahaan melakukan IPO dengan 

menggunakan ukuran manajemen laba yang klasik, akrual diskrisioner namun 

tidak dengan manipulasi aktivitas riil. Manajemen laba melalui akrual terbukti 

mempengaruhi kinerja pasar dalam jangka pendek. Penelitian ini tidak 

menemukan perbedaan kinerja saham pada setiap jangka waktu yang disebabkan 

oleh praktek manajemen laba yang konservatif dan agresif. Alat uji yang 

digunakan dalam penelitian Rahman & Hutagaol (2008) adalah uji regresi. 

Persamaan penelitian kali ini dengan penelitian Rahman & Hutagaol 

(2008)  terletak pada data yang digunakan yaitu data sekunder yang berupa 

laporan keuangan perusahaan. Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian 

Rahman & Hutagaol (2008) terletak pada kurun waktu penelitian, dimana 

Ratmono (2010) menggunakan kurun waktu 1994-2003 dan peneliti 

menggunakan kurun waktu 2011-2013 untuk tahun penelitiannya. Penelitian kali 
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ini dengan menggunakan metode kuantitatif dengan fokus penelitian pada 

manajemen laba riil dengan pengukuran arus kas operasi. Dan juga populasi pada 

menggunakan perusahaan manufaktur.  
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Tabel 2.1 

BEBERAPA PENELITIAN SEBELUMNYA MENGENAI MANAJEMEN LABA RIIL 

 

 

No Nama Peneliti Tahun Variabel Penelitian Analisis Hasil Temuan 

1 Nuriyanti dan 

Erawati 

2014 Kinerja Perusahaan, 

Konversi IFRS 

Uji regresi, uji 

pengaruh parsial 

(t test) 

Terdapat perbedaan kinerja bank Mandiri yang 

dinilai dari Loan to Assets ratio, Return on 

Assets serta Debt to Equity Ratio antara periode 

sebelum konversi IFRS dengan periode setelah 

konversi IFRS. Perbedaan kinerja antara 

periode sebelum konversi IFRS dengan periode 

setelah konversi IFRS disebabkan oleh hal-hal 

sebagai berikut: penerapan prinsip penilaian 

assets yang menggunakan basis fair value atau 

nilai wajar untuk periode setelah konversi 

IFRS, 

2 Dian Pratiwi 

dan Meiranto 

2013 Manajemen laba riil, 

Corporate Governance 

Uji regresi  Ukuran Dewan Komisaris, Jumlah rapat Dewan 

Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris 

Independen, Jumlah Rapat Komite Audit, 

Kompetensi Komite Audit tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap earnings 

management melalui manipulasi aktivitas riil 

yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan 

manufaktur di Indonesia.  Dan Ukuran Komite 

Audit berpengaruh secara signifikan terhadap 

earnings management melalui manipulasi 

aktivitas riil yang dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan manufaktur di Indonesia.   

2
0
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3 Subekti 2012 Manajemen Laba Uji Regresi Sebagian besar perusahaan di Indonesia 

cenderung mengelola penghasilan berdasarkan 

transaksi riil daripada akrual. Semua proksi 

manajemen laba riil mendukung hiposesis 

bahwa positive earning around zero ternyata 

dilakukan dengan transaksi riil. Sebaliknya, 

hanya pada diskresi akrual jangka panjang yang 

dilakukan dengan accrual accounts. Hasil ini 

menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia 

melakukan earning management sesuai dengan 

prediksi dari prospect theory, khususnya yang 

berdasarkan transaksi riil. 

4 Dwi Ratmono 2010 Proksi manajemen laba 

akrual (akrual 

diskresioner), proksi 

manajemen laba riil. 

Uji Regresi Adanya bukti empiris praktek manajemen laba 

riil yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan 

publik di Indonesia dengan kinerja yang buruk. 

5 Rahman & 

Hutagaol 

2008 Manajemen laba riil, 

Manajemen laba Akrual, 

dan Kinerja Jangka 

panjang.  

Uji Regresi Motivasi manajemen laba pasa saat perusahaan 

melakukan IPO dengan menggunakan ukuran 

manajemen laba yang klasik, akrual 

diskrisioner namun tidak dengan manipulasi 

aktivitas riil. Manajemen laba melalui akrual 

terbukti mempengaruhi kinerja pasar dalam 

jangka pandek. Penelitian ini tidak menemukan 

perbedaan kinerja saham pada setiap jangka 

waktu yang disebabkan oleh praktek 

manajemen laba yang konservatif dan agresif. 

Sumber : Berbagai Jurnal 
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2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Teori keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham 

(shareholders) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Anthony dan 

Govindarajan (2005), mendefinisikan dalam teori agensi mengasumsikan bahwa 

semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Sebagai agen, 

manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para 

pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai 

dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda 

didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau 

mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Priantinah, 2008:24).  

Dalam teori agensi, agent dan principal ingin memaksimumkan 

keuntungan dengan informasi yang dimiliki. Namun agent memiliki lebih banyak 

informasi dibandingkan dengan principal, sehingga akan menimbulkan asimetri 

informasi. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui 

informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang 

dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer berkewajiban memberikan 

sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat 

dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. 

Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal karena pengguna 

eksternal berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya. 

Ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya suatu kondisi 

yang disebut sebagai asimetri informasi (information asymmetry).  
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Asimetri informasi memungkinkan manajemen untuk melakukan 

manajemen laba. Penelitian Priantinah (2008:24) menunjukkan adanya hubungan 

yang positif antara asimetri informasi dengan manajemen laba. Manajemen dapat 

meningkatkan nilai perusahaan melalui pengungkapan informasi tambahan dalam 

laporan keuangan namun peningkatan pengungkapan laporan keuangan akan 

mengurangi asimetri informasi sehingga peluang manajemen untuk melakukan 

manajemen laba semakin kecil. Perusahaan yang melakukan manajemen laba 

akan mengungkapkan lebih sedikit informasi dalam laporan keuangan agar 

tindakannya tidak mudah terdeteksi. Namun terdapat kemungkinan sebaliknya, 

jika manajemen laba dilakukan untuk tujuan mengkomunikasikan informasi dan 

meningkatkan nilai perusahaan, maka seharusnya hubungan yang terjadi adalah 

hubungan yang positif. 

Demi mendapatkan laba yang optimal, pengelola perusahaan 

cenderung menggunakan kebijakan akuntansi yang lebih agresif atau setidaknya 

mereka memiliki kebijakan akuntansi yang paling menguntungkan bagi mereka. 

Bahkan, mereka menunda aktivitas riil atau rencana perusahaan yang lebih 

penting demi mengurangi biaya sekaligus meningkatkan laba. 

 

2.2.2. Manajemen Laba 

Sulistyanto (2008) mendefinisikan manajemen laba sebagai upaya manajer 

perusahaan untuk mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan 

tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi 

perusahaan. Menurut Scott (2011) mendefinisikan manajemen laba sebagai 

berikut: 
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“Earnings management is the choise by a manager of accounting 

policies, or a real actions, affecting earnings so as to achieve some 

specific reported earnings objective”. 

Manajemen laba dapat dilakukan melalui beberapa pola. Beberapa pola 

tersebut menurut Scott (2011) adalah sebagai berikut: 

1. Taking a bath adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara 

menjadikan laba perusahaan pada periode berjalan menjadi sangat rendah 

(bahkan rugi) atau sangat tinggi dibandingkan dengan laba pada periode 

sebelumnya atau sesudahnya. Jika perusahaan berada dalam kondisi yang 

tidak menguntungkan sehingga harus melaporkan kerugian, manajer 

cenderung berusaha melaporkan nilai kerugian dalam jumlah yang sangat 

ekstrem agar pada periode berikutnya dapat melaporkan laba sesuai target. 

2. Minimalisasi laba (income minimization) adalah pola manajemen laba yang 

dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode 

berjalan lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Secara praktis, pola ini 

relatif sering dilakukan dengan motivasi perpajakan dan politis. Agar nilai 

pajak yang dibayarkan tidak terlalu tinggi, manajer cenderung menurunkan 

laba pada periode tahun berjalan, baik melalui penghapusan aset tetap 

maupun pengakuan biaya periode mendatang ke periode tahun berjalan. 

Untuk motivasi politis, agar tidak menjadi pusat perhatian yang akan 

menimbulkan biaya politis tinggi, manajer seringkali memilih untuk 

melaporkan laba yang lebih rendah dari laba yang sesungguhnya. 
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3. Maksimisasi laba (income maximization) adalah pola manajemen laba yang 

dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode 

berjalan lebih tinggi dari pada laba sesungguhnya. Pola ini biasanya banyak 

digunakan oleh perusahaan yang akan melakukan IPO agar mendapatkan 

kepercayaan dari kreditor. Hampir semua perusahaan go publik 

meningkatkan laba dengan tujuan menjaga kinerja saham mereka. 

4. Perataan laba (income smoothing) adalah pola manajemen laba yang 

dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode-

periode tertentu menunjukkan fluktuasi yang normal dalam rangka 

mencapai kecenderungan atau tingkat laba yang diinginkan.. 

Menurut Sulistiawan, Januarsi, & Alvia (2011:70) manajemen laba 

secara umum dibagi menjadi dua kategori, yaitu manajemen laba melalui 

kebijakan akuntansi dan manajemen laba melalui aktivitas riil. Manajemen laba 

melalui kebijakan akuntansi merujuk pada permainan angka laba yang dilakukan 

dengan teknik dan kebijakan akuntansi. Sementara, manajemen laba melalui 

aktivitas riil merujuk pada permainan angka laba yang dilakukan dengan melalui 

aktivitas-aktivitas yang berasal dari kegiatan bisnis normal atau yang berhubungan 

dengan kegiatan operasional, misalnya menunda kegiatan promosi produk atau 

mempercepat penjualan dengan pemberian diskon besar-besaran. 

2.2.3. Manajemen Laba Melalui Aktivitas Riil 

Roychowdhury (2006) menjelaskan bahwa manajemen laba melalui aktivitas riil 

didefinisikan sebagai perbedaan praktek operasi yang dilakukan dengan praktek-

praktek operasi normal, dimotivasi oleh keinginan manajemen untuk memberikan 
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pemahaman yang salah kepada stakeholder agar mereka percaya bahwa tujuan 

pelaporan keuangan tertentu telah dicapai melalui aktivitas operasi normal 

perusahaan. 

Motivasi utama atas manipulasi aktivitas riil adalah waktu (timing) 

manajemen laba. Dimana manipulasi aktivitas riil dapat dilakukan kapan saja 

selama periode akuntansi. Manipulasi aktivitas riil ini lebih sulit untuk dideteksi 

karena tidak dapat dibedakan dari keputusan bisnis yang optimal. Tindakan yang 

dilakukan dalam periode sekarang yang bertujuan untuk meningkatkan laba ini, 

akan memiliki efek negative terhadap arus kas pada periode mendatang. Produksi 

yang melebihi produksi normal (overproduction) menghasilkan kelebihan 

persediaan yang seharusnya dijual pada periode berikutnya, dan mendorong 

tingginya biaya pemeliharaan persediaan perusahaan. 

Menurut Roychowdhury (2006) pergeseran manajemen laba dari 

manajemen laba akrual ke manajemen laba riil yang dilakukan manajer didasari 

oleh beberapa faktor. Pertama, manajemen laba akrual kemungkinan besar akan 

menarik perhatian auditor dan regulator dibanding dengan keputusan-keputusan 

riil, seperti yang dihubungkan dengan penetapan harga dan produksi. Kedua, 

manajer yang mengandalkan pada manajemen laba akrual saja akan berisiko jika 

target laba yang diinginkan tidak dapat tercapai walaupun telah melakukan 

manajemen laba akrual. Sedangkan manajemen laba riil dapat terjadi sepanjang 

periode akuntansi berjalan melalui aktivitas perusahaan sehari-hari, tanpa 

menunggu akhir periode, sehingga manajer akan mudah untuk mencapai target 

laba yang diinginkan. 
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Sulistiawan, Januarsi, & Alvia (2011:70) menambahkan bahwa 

manajemen laba melalui aktivitas riil merujuk pada permainan angka laba yang 

dilakukan dengan melalui aktivitas-aktivitas yang berasal dari kegiatan bisnis 

normal atau yang berhubungan dengan kegiatan operasional, misalnya menunda 

kegiatan promosi produk atau mempercepat penjualan dengan pemberian diskon 

besar-besaran.  

Manajemen laba riil adalah tindakan-tindakan manajemen yang 

menyimpang dari praktek bisnis yang normal yang dilakukan dengan tujuan 

utama untuk mencapai target laba (Roychowdhury,2006). Manajemen laba riil 

dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:  

a. Manipulasi Penjualan. 

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. Namun pemberian diskon harga dan syarat kredit yang lebih lunak 

akan menurunkan aliran kas periode saat ini.  

b. Penurunan beban-beban diskresionari (dicretionary expenditures).  

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

periode mendatang.  

c. Produksi yang berlebihan (overproduction).  

Untuk meningkatkan laba, manajer perusahaan dapat memproduksi lebih 

banyak daripada yang diperlukan dengan asumsi bahwa tingkat produksi 

yang lebih tinggi akan menyebabkan biaya tetap per unit produk lebih 

rendah. Strategi ini dapat menurunkan kas barang terjual (cost of goods 

sold) dan meningkatkan laba operasi.  

Ketiga cara manipulasi aktivitas riil di atas biasanya dilakukan oleh 

perusahaan-perusahan dengan kinerja yang buruk sehingga tidak banyak memiliki 

akrual untuk dimanipulasi. Satu-satunya cara adalah dengan manipulasi aktivitas 

riil tersebut terutama untuk mencapai laba sedikit di atas nol. Dengan ketiga cara 

di atas perusahaan-perusahaan yang diduga (suspect) melakukan manipulasi 

aktivitas riil akan mempunyai abnormal cash flow operations (CFO) dan 

abnormal production cost yang lebih besar dibandingkan perusahaan-perusahaan 

lain serta abnormal discretionary expenses yang lebih kecil. 

 

2.2.4. Arus Kas 

Brigham dan Houston (2001) dalam Agmarina (2011) menyatakan bahwa arus kas 

adalah arus kas masuk operasi dengan pengeluaran yang dibutuhkan untuk 

mempertahankan arus kas operasi di masa mendatang. Arus kas disebut Positive 

cash Flow, jika arus kas masuk lebih besar dari pada arus kas keluar, dan 

sebaliknya jika arus kas keluar lebih besar dari pada arus kas masuk disebut 

Negative Cash Flows.  
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Menurut PSAK No.2, informasi tentang arus kas suatu perusahaan 

berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai 

kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses 

pengambilan keputusan ekonomi, para pengguna laporan keuangan melakukan 

evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas 

serta kepastian perolehannya. Tujuan daria arus kas ini adalah memberi informasi 

historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan melalui 

laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, 

investasi, maupun pendanaan (financing) selama suatu periode akuntansi.  

Menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan 

Lembaga Keuangan Nomor: Kep-347/Bl/2012 menyatakan arus kas menunjukkan 

penerimaan dan pengeluaran kas dalam aktivitas emiten atau perusahaan publik 

selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, 

dan pendanaan. Laporan arus kas menyoroti aktivitas utama yang mempengaruhi 

arus kas, baik secara langsung maupun tidak langsung dan pada akhirnya 

berpengaruh terhadap saldo kas secara keseluruhan.  

Laporan arus kas merupakan salah satu komponen laporan keuangan. 

Laporan ini berguna bagi manajer dalam mengevaluasi operasi masa lalu dan 

dalam merencanakan aktivitas serta pendanaan di masa depan. Laporan ini juga 

berguna bagi para investor, kreditor, dan pihak-pihak lainnya dalam menilai 

potensi laba perusahaan. Selain itu laporan ini juga menyediakan dasar untuk 

menilai kemampuan perusahaan membayar utangnya yang jatuh tempo. 
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Menurut PSAK (2009:28) menyatakan bahwa: “Laporan arus kas 

harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut 

aktivitas operasi, investasi dan pendanaan”. Menurut PSAK (2009:28) 

menjelaskan bahwa arus kas dari kegiatan operasi merupakan arus kas yang 

berasal dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan (principal revenue 

producing activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi 

dan aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas investasi menurut PSAK 

(2009:29) mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan 

sumber daya yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa 

depan. Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan arus kas yang menyebabkan 

perubahan dalam struktur modal atau pinjaman perusahaan.  

Laporan arus kas melaporkan arus kas melalui tiga jenis aktivitas 

antara lain : 

a. Arus kas dari aktivitas operasi yang merupakan arus kas dari transaksi yang 

mempengaruhi laba bersih. Contoh transaksinya adalah pembelian dan 

penjualan barang dagangan. 

b. Arus kas dari aktivitas investasi yang merupakan arus kas dari transaksi 

yang mempengaruhi investigasi dalam aktiva tidak lancar. Sebagai contoh 

adalah transaksi seperti penjualan dan pembelian aktiva tetap. 

c.  Arus kas dari aktivitas pendanaan yang merupakan arus kas dari transaksi 

yang mempengaruhi ekuitas dan utang perusahaan seperti penerbitan dan 

atau penarikan sekuritas. 
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2.2.5. Arus Kas Operasi 

Aktivitas operasi merupakan salah satu aktifitas yang terdapat dalam laporan arus 

kas, umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi 

penetapan laba atau rugi bersih. Menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar 

Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-347/Bl/2012 menyatakan arus kas 

dari aktivitas operasi merupakan arus kas yang terutama diperoleh dari aktivitas 

penghasil utama pendapatan emiten atau perusahaan publik, oleh karena itu arus 

kas ini pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang 

mempengaruhi penetapan laba (rugi) neto.  

Menurut PSAK (2009:28) menjelaskan bahwa arus kas dari kegiatan 

operasi merupakan arus kas yang berasal dari aktivitas penghasil utama 

pendapatan perusahaan (principal revenue producing activities) dan aktivitas lain 

yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Beberapa 

contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah :  

a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa.  

b. Penerimaan kas dari royalty, fees, komisi, dan pendapatan lain.  

c. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa.  

d. Pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan.  

e. Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan 

kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas 

pendanaan dan investasi. 

f. Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak yang 

dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjanjikan (dealing).  
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Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan paragraf 12 (IAI : 24) 

jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi (cash flow from operations 

atau CFO) merupakan indikator yang menentukan apakah kegiatan operasional 

perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman 

jangka pendek, memelihara kemampuan operasi entitas, membayar deviden, dan 

melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pandanaan dari luar. 

Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi 

lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. 

Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan 

menggunakan salah satu metode yang terdapat dalam PSAK No. 2 (2009:2.8). 

Terdapat dua metode pelaporan arus kas dari aktivitas operasi:  

1. Metode langsung  

Metode ini mengungkapkan kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan 

pengeluaran kas bruto. Dalam metode ini setiap perkiraan yang berbasis 

akrual pada laporan laba rugi diubah menjadi perkiraan pendapatan dan 

pengeluaran kas sehingga menggambarkan penerimaan dan pembayaran 

aktual dari kas. Jadi, metode langsung memfokuskan pada arus kas daripada 

laba bersih akrual, oleh karena itu dianggap lebih informatif dan terperinci.  

2. Metode tidak langsung  

Berdasarkan PSAK No. 2 (2009:2.9): Dengan metode ini laba atau rugi 

bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, 

penangguhan (deferral) atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas 
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untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau 

beban yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan.  

Menurut Sulistiawan, Januarsi, & Alvia (2011:7) arus kas operasional 

mencerminkan kinerja operasional badan usaha dengan berbasis pada penerimaan 

atau pengeluaran kas (cash basis). Arus kas investasi dan pendanaan, nilai yang 

besar atau kecil tidak mencerminkan baik atau buruknya kinerja perusahaan. 

Contoh : nilai arus kas dari kegiatan investasi besar, tetapi setelah dicermati 

ternyata nilai tersebut adalah penerimaan kas dari hasil penjualan mesin produksi. 

Penjualan mesin memang menghasilkan keuntungan (LR) dan menghasilkan kas 

(masuk arus kas investasi). 

Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi (cash flow from 

operations atau CFO) merupakan indikator yang menentukan apakah kegiatan 

operasional perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi 

pinjaman jangka pendek, memelihara kemampuan operasi entitas, membayar 

deviden, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pandanaan 

dari luar. Arus kas kegiatan operasi berisi rincian-rincian jumlah penerimaan dan 

pengeluaran kas dari kegiatan operasional perusahaan. Semakin rendah nilai arus 

kas operasi abnormal maka semakin tinggi laba yang dilaporkan (Armando dan 

Farahmita, 2012:7). CFO abnormal adalah manipulasi laba yang dilakukan 

perusahaan melalui aliran kas operasi yang akan memiliki aliran kas lebih rendah 

daripada level normalnya. Estimasi nilai residu dari CFO merupakan nilai 

abnormal CFO  (Trisnawati, Wiyadi dan Sasongko, 2012:12). 
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2.2.6. IFRS (International Financial Reporting Standard) 

IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh 

International Accounting Standar Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional 

disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi 

Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional 

Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasional (IFAC). 

International Accounting Standar Board (IASB) yang dahulu bernama 

International Accounting Standar Committee (IASC), merupakan lembaga 

independen untuk menyusun standar akuntansi. Organisasi ini memiliki tujuan 

mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi global yang 

berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan.  

Elhairany (2013:1) menyatakan bahwa “konvergensi dapat berarti 

harmonisasi atau standardisasi, namun harmonisasi dalam konteks akuntansi 

dipandang sebagai suatu proses meningkatkan kesesuaian praktik akuntansi 

dengan menetapkan batas tingkat keberagaman”. Jika dikaitkan dengan IFRS 

maka konvergensi dapat diartikan sebagai proses menyesuaikan Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) terhadap IFRS. 

IFRS memiliki karakteristik menggunakan “Principles Base” yaitu : 

1. Lebih menekankan Interpretasi dan aplikasi atas standar sehingga harus 

berfokus pada penerapan prinsip tersebut. 

2. Standar membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi 

apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi. 

3. Membutuhkan professional judgement pada penerapan standar akuntansi. 
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Selain itu juga IFRS menganut system fair value based dimana 

terdapat kewajiban dalam pencatatan pembukuan mengenai penilaian kembali 

keakuratan berdasarkan nilai kini atas suatu aset, liabilitas dan ekuitas.  

Dalam melakukan konvergensi IFRS, terdapat dua macam strategi 

adopsi, yaitu big bang strategy dan gradual strategy. Big bang strategy 

mengadopsi penuh IFRS sekaligus, tanpa melalui tahapan-tahapan tertentu. 

Strategi ini digunakan oleh Negara-negara maju. Sedangkan pada gradual 

strategy, adopsi IFRS dilakukan secara bertahap. Strategi ini digunakan oleh 

Negara-negara berkembang seperti Indonesia. Terdapat 3 tahapan dalam 

melakukan konvergensi IFRS di Indonesia, yaitu: 

1. Tahap Adopsi (2008–2011), meliputi aktivitas dimana seluruh IFRS diadopsi 

ke PSAK, persiapan infrastruktur yang diperlukan, dan evaluasi terhadap 

PSAK yang berlaku. 

2.  Tahap Persiapan Akhir (2011), dalam tahap ini dilakukan penyelesaian 

terhadap persiapan infrastruktur yang diperlukan. Selanjutnya, dilakukan 

penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS. 

3.  Tahap Implementasi (2012), berhubungan dengan aktivitas penerapan PSAK 

IFRS secara bertahap. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap dampak 

penerapan PSAK secara komprehensif. 

Implementasi IFRS dapat memberikan dampak positif dan negatif 

dalam dunia bisnis dan jasa audit di Indonesia. Berikut ini adalah berbagai 

dampak dalam penerapan IFRS : 
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1. Akses ke pendanaan internasional akan lebih terbuka karena laporan 

keuangan akan lebih mudah dikomunikasikan ke investor global. 

2. Relevansi laporan keuangan akan meningkat karena lebih banyak 

menggunakan nilai wajar. 

3. Kinerja keuangan (laporan laba rugi) akan lebih fluktuatif apabila harga-harga 

fluktuatif. 

4. Smoothing income menjadi semakin sulit dengan penggunaan balance sheet 

approach dan fair value. 

5. Principle-based standards mungkin menyebabkan keterbandingan laporan 

keuangan sedikit menurun yakni bila penggunaan professional judgment 

ditumpangi dengan kepentingan untuk mengatur laba (earning management). 

6. Penggunaan off balance sheet semakin terbatas. 

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Variabel yang digunakan dalam penelitan ini adalah manajemen laba 

riil sebelum dan setelah implementasi IFRS. Pendeteksian manajemen laba riil 

dihitung dengan menggunakan pengukuran arus kas operasi. Konvergensi IFRS 

dalam penelitian ini dihitung berdasarkan jangka waktu pengadopsiannya di 

Indonesia. Hasil dari pembahasan IAI mengenai roadmap timeline pengadopsian 

IFRS yang membaginya menjadi tiga periode yaitu Tahap Adopsi (2008 – 2011), 

Tahap Persiapan Akhir (2011), dan Tahap Implementasi (2012). Berdasarkan 

jangka waktu tersebut, peneliti menganalisis perbedaan manajemen laba riil 

dengan pengukuran arus kas operasi yang terjadi di Indonesia sebelum dan 

sesudah implementasi IFRS pada periode 2011-2013. Berdasarkan landasan teori 
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dan penelitian terdahulu, maka kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Hipotesis Penelitian 

Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan perbedaan antara 

manajemen laba riil dengan pengukuran arus kas operasi sebelum dan sesudah 

implementasi IFRS. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini 

adalah: 

Ha : Terdapat perbedaan manajemen laba riil dengan pengukuran arus kas operasi 

sebelum dan sesudah implementasi IFRS.  
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