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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. I Gede Pandita Erawan dan I Gusti Ketut Agung Ulupui (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh I Gede mengenai manajemen laba pada 

masa sebelum dan sesudah pergantian Chief Executive Officer menyatakan bahwa 

CEO lama melakukan manajemen laba yang menaikkan laba pada periode akhir 

masa jabatannya (Income Increasing). Peneliti menyarankan agar para calon 

investor yang berminat memegang saham untuk periode satu tahun saja tidak 

terlalu terburu buru untuk mengambil keputusan membeli saham perusahaan-

perusahaan pada akhir masa jabatab CEO lama. Hal ini dikarenakan dengan 

asumsi terdapat hubungan yang positif antara harga saham dengan laba bersih 

yang dicapai perusahaan, maka harga saham pada periode berikutnya, yakni pada 

periode awal masa jabatan CEO baru akan jatuh. 

Terkait dengan terbuktinya hipotesis kedua yang menyatakan bahwa 

CEO baru melakukan manajemen laba yang menurunkan laba (income 

decreasing) pada periode awal masa jabatannya, peneliti menyarankan agar para 

calon investor untuk membeli saham perusahaan-perusahaan pada periode awal  
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masa jabatan CEO baru setelah laba dilaporkan jatuh. Hal ini disebabkan praktik 

manajemen laba yang dilakukan oleh CEO baru seperti dalam skenario   

menurunkan laba (income decreasing) akan menunjukkan kenaikan laba yang 

signifikan pada tahun kedua masa jabatan CEO baru dan dengan asumsi bahwa 

terdapat hubungan yang positif antara harga saham dengan pencapaian laba bersih 

maka harga saham akan melambung sehingga penjualan saham pada saat itu akan 

menguntungkan para calon investor. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian I Gede adalah melakukan 

uji beda antara manajemen laba sebelum dan sesudah konvergensi IFRS. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian I Gede adalah meneliti tentang 

manajemen laba dengan perhitungan Discreationary Accrual. 

2. Inke Livia (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Inke Livia.Mengenai praktik 

manajemen laba untuk menghindari kerugian (Studi Empiris pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2010-2012). Dari hasil 

penelitian tersebut Inke Pengujian hipotesis terhadap pengaruh sebelum dan 

setelah adopsi IFRS tidak signifikan terhadap semua proksi manajemen laba.Hal 

ini berarti adopsi IFRS yang dilakukan pada tahun 2012 tidak mempengaruhi 

perusahaan dalam melakukan manajemen laba.Para analis, pemerintah dan 

investor lebih menduga terjadi manajemen laba pada perusahaan sedang atau 

besar dari pada perusahaan kecil tetapi hasil pengujian menunjukkan tidak 

signifikan dengan proksi manajemen laba. 



11 

 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Inke adalah melakukan uji 

bedamanajemen laba sebelum dan sesudah konvergensi IFRS. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian Inke adalah meneliti tentang manajemen laba 

yang terdapat di bursa efek indonesia. 

3. Yona Octiani Lestari (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Yona tentang Konvergensi 

International Financial Reporting Standards (IFRS) dan manajemen laba di 

indonesia. Dari hasil penelitian tersebut Yona menjelaskan Peralihan kepada 

konvergensi IFRS diharapkan akan membawa dampak positif diantaranya adalah 

dari sisi pelaporan keuangan. Dengan adanya konvergensi IFRS maka akan 

tercipta suatu pelaporan yang seragam, sehingga memudahkan para pengguna 

laporan keuangan untuk melakukan kebijakan kebijakan yang terkait dengan 

performa laporan keuangan suatu perusahaan.  

Dan hal ini akan memudahkan investor lintas Negara untuk melakukan 

kebijakan investasinya. Konvergensi IFRS bertujuan untuk mengasilkan suatu 

laporan keuangan yang relevan dan reliable sehingga akan tercipta suatu laporan 

yang lebih berkualitas baik untuk asset, kewajiban, modal, pendapatan dan beban. 

Standar IFRS berbasis prinsip akan lebih condong pada pengunaan nilai wajar dan 

pengungkapan yang lebih banyak dan rinci diharapkan dapat mengurangi adanya 

praktik manajemen laba. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Yona adalah melakukan uji 

beda antara manajemen akrual dan manajemen aktivitas riil melalui Arus Kas 

Operasi dan Melalui Biaya Produksi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 
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Yona adalah meneliti tentang manajemen laba sebelum dan sesudah konvergensi 

IFRS. 

4. Ari Dewi Cahyati (2011) 

Penelitian yang dilakukan oleh Ari (2011) tentang peluang Manajemen 

Laba Pasca Konvergensi IFRS : Sebuah Tinjauan Teoritis dan Empiris. Dari hasil 

penelitian tersebut Ari menjelaskan Konvergensi ke IFRS diharapkan akan 

membawa dampak positif. Misalnya dari sisi ekonomi yakni dengan adanya 

standar yang seragam maka akan mengurangi hambatan investasi lintas Negara 

dan dari sisi akuntansi adalah  meningkatnya kualitas laporan keuangan. 

Hal ini sejalan dengan tujuankonvergensi IFRS adalah menjadikan 

laporan keuangan menghasilkan informasi yang valid untuk aset, hutang, ekuitas, 

pendapatan dan beban perusahaan, meningkatkan komparabilitas laporan 

keuangan, menyajikan informasi yang relevan dan reliable serta dapat dimengerti, 

dan laporan keuangan dapat diterima secara global. Standar IFRS yang berbasis 

prinsip, lebih condong pada penggunaan nilai wajar, dan pengungkapan yang 

lebih banyak dan rinci diharapkan dapat mengurangi manajemen laba.Jadi secara 

teoritis konvergensi IFRS diharapkan mengurangi manajemen laba yang 

dilakukan perusahaan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ari adalah melakukan uji 

beda antara Manajemen akrual dan manajemen aktivitas  riil melalui Arus Kas 

Operasi dan Melalui Biaya Produksi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

Ari adalah meneliti tentang manajemen laba sebelum dan sesudah Konvergensi 

IFRS. 
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5. Rahman dan Hutagaol (2008) 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Hutagaol (2008) tentang 

Manajemen Laba Melalui Akrual dan Aktivitas Real pada Penawaran Perdana dan 

Hubungannya dengan Kinerja jangka Panjang (Studi Empitis pada BEJ).Dari hasil 

penelitian tersebut Rahman dan Hutagaol menjelaskan bahwa terdapat motivasi 

manajemen laba pada saat perusahaan melakukan IPO dengan Menggunakan 

ukuran manajemen laba yang klasik, akrual diskresioner namun tidak dengan 

manipulasi aktivitas riil.Manajemen laba melalui akrual terbukti mempengaruhi 

kinerja pasar dalam jangka pendek.Kemampuan manajemen laba memprediksi 

kinerja saham dalam jangka waktu yang lebih panjang menjadi 

menurun.Penelitian tersebut juga tidak menemukan perbedaan kinerja saham pada 

setiap jangka waktu yang disebabkan oleh praktek manajemen laba yang 

konservatif dan agresif. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rahman dan Hutagaol 

(2008) adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan uji beda antara Manajemen akrual dan manajemen aktivitas  riil 

melalui Arus Kas Operasi dan Melalui Biaya Produksi. 

b. Menganalisis Manajemen laba sebelum dan sesudah Konvergensi IFRS 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rahman dan Hutagaol 

(2008) adalah  meneliti tentang manajemen laba melalui akrual dan aktivitas riil. 

6. Roychowdhury (2006) 

Penelitian yang dilakukan oleh Roychowdhury (2006) tentang 

manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil.Dari hasil penelitian tersebut 
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Roychowdhury menjelaskan bahwa terdapat teknik dalam manipulasi aktivitas riil 

yaitu manajemen penjualan, biaya produksi (over production), dan biaya 

diskresioner.Upaya manajer untuk meningkatkan penjualan selama setahun 

dengan menawarkan diskon harga atau persyaratan kredit lebih ringan. Sementara, 

pengeluaran diskresionar seperti riset dan pengembangan, periklanan, dan 

pemeliharaan dibebankan pada periode yang sama ketika terjadi. 

Oleh karena itu perusahaan dapat mengurangi biaya yang dilaporkan, 

dan pendapatan meningkat, dengan mengurangi pengeluaran diskresioner.Hal ini 

kemungkinan besar terjadi apabila pengeluaran tersebut tidak menghasilkan 

pendapatan.Dan untuk mengelola pendapatan manajer perusahaan manufaktur 

dapat memproduksi barang lebih dari yang diperlukan untuk memenuhi 

permintaan yang diharapkan.Dengan produksi yang lebih tinggi, biaya overhead 

tetap tersebar di sejumlah besar unit, menurunkan biaya tetap per unit.Selama 

penurunan biaya tetap per unit tidak diimbangi oleh peningkatan marjinal biaya 

per unit, total biaya per unit yang menurun.Ini berarti bahwa HPP dilaporkan 

adalah lebih rendah, dan perusahaan melaporkan margin usaha yang lebih baik. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Roychowdhury adalah 

sebagai berikut: 

a. Melakukan uji beda antara Manajemen akrual dan manajemen   aktivitas 

riil melalui Arus Kas Operasi dan Melalui Biaya Produksi. 

b. Menganalisis Manajemen laba sebelum dan sesudah Konvergensi IFRS 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Roychowdhury adalah 

menggunakan Manajemen aktivitas laba Riil.  
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2.2. Landasan Teori 

2.2.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Anthony dan Govindarajan (2005), menjelaskan bahwa teori agensi adalah 

hubungan atau kontrak antara principal dan agent.Teori agensi memiliki asumsi 

bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri 

sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. 

Nariya (2012:1) menjelaskan mengenai Tujuan agency theory adalah 

pertama, untuk meningkatkan kemampuan individu (baik principal maupun agen) 

dalam mengevaluasi lingkungan dimana suatu keputusan harus diambil.Kedua, 

untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil untuk memudahkan 

pengalokasian hasil antara principal dan agen sesuai dengan persetujuan dalam 

kontrak kerja. 

Wahyuningtyas (2010:25) menjelaskan bahwa Teori keagenan (agency 

theory) merupakan suatu bentuk hubungan kontraktual antara seorang atau 

beberapa orang yang bertindak sebagai principal dan seseorang atau beberapa 

orang lainnya yang bertindak sebagai agent, untuk melakukan pelayanan bagi 

kepentingan principal dan mencakup pendelegasian wewenang dalam pembuatan 

keputusan dari principal kepada agent. 

Scott, (1997:240) menjelaskan bahwa Teori Agency berfokus pada dua 

individu yaitu principal dan agen yang masing-masing pihak yaitu agen dan 

principal berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri, sehingga 

menimbulkan konflik diantara principal dan agen. 
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Teori Agency  menurut Jensen and Meckling (1976) sering digunakan 

untuk menjelaskan kecurangan akuntansi, teori keagenan bermaksud memecahkan 

dua problem yang terjadi dalam hubungan keagenan. Salah satunya adalah 

problem yang muncul bila a) keinginan atau tujuan prinsipal dan agen 

bertentangan, dan b) bila prinsipal sulit menulusuri apa dilakukan oleh agen. Bila 

agen dan prinsipal berupaya memaksimalkan utilitasnya sendiri, serta memiliki 

keinginan dan motivasi yang berbeda, maka agen (manajemen) tidak selalu 

bertindak sesuai keinginan prinsipal (pemegang saham) serta akan bertindak 

merugikan pemegang saham, antara lain berperilaku tidak etis dan cenderung 

melakukan kecurangan akuntansi. 

2.2.2 Manajemen Laba 

Menurut Schipper (1989) dalam Rahmawati dkk. (2006) yang menyatakan bahwa 

manajemen laba merupakan suatu intervensi dengan tujuan tertentu dalam proses 

pelaporan keuangan eksternal, untuk memperoleh beberapa keuntungan privat 

(sebagai lawan untuk memudahkan operasi yang netral dari proses tersebut). 

Fisher dan Rosenzweig (1995) dalam Sulistyanto (2008)Manajeme 

laba didefinisikan sebagai tindakan- tindakan manajer untuk menaikkan 

(menurunkan) laba periode berjalan dari sebuah perusahaan dari sebuah perusahan 

yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan eko-nomi 

perusahaan jangka panjang. 

Menurut Scott (2009) manajemen laba adalah tindakan manajer untuk 

melaporkan laba yang dapat memaksimalkan kepen-tingan pribadi atau 

perusahaan dengan menggunakan kebijakan metode akuntansi. Scott (2009) juga 
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mendefinisikan mana-jemen laba sebagai intervensi manajemen dalam proses 

menyusun pelaporan ke-uangan eksternal sehingga dapat me-naikkan atau 

menurunkan laba akuntansi sesuai dengan kepentingannya. 

Manajemen laba juga didefinisikan oleh Sri Sulistyanto (2009 : 6) 

bahwa manajemen laba secara umum adalah upaya manajer perusahaan untuk 

mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan 

dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan 

kondisi perusahaan. Manajemen laba dilakukan dengan dua cara yaitu manajemen 

laba akrual, dan manipulasi aktivitas riil. Manajemen akrual menurut Tatang 

(2000) dikaitkan dengan segala aktivitas yang dapat mempengaruhi aliran kas dan 

juga keuntungan yang secara pribadi merupakan wewenang dari para manajer 

(managers discretion), contoh untuk hal ini antara lain adalah dengan 

mempercepat atau menunda pengakuan akan pendapatan (revenues), menganggap 

sebagai ongkos (beban biaya) atau menganggap sebagai suatu tambahan investasi 

atas suatu biaya (amortize or capitalize of an investment) (misalnya biaya 

perawatan aktiva tidak lancar, kerugian atau keuntungan atas penjualan aktiva), 

dan perkiraan-perkiraan akuntansi lainnya seperti misalnya beban piutang ragu 

ragu, dan perubahan perubahan metode akuntansi. 

Scott (2009 : 411) menyatakan terdapat beberapa faktor yang 

mendorong manajer melakukan manajemen laba, antara lain: 

1. Bonus purposes  
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Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak 

secara oportunistik untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan 

laba saat ini.  

2. Political motivation  

 Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada 

perusahaan  publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan 

karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan 

peraturan yang lebih ketat. 

3. Taxation motivation  

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling 

nyata.Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan untuk penghematan 

pajak pendapatan. 

4. Perubahan CEO  

CEO yang mendekati masa pensiuanakan cenderung menaikkan pendapatan 

untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka 

akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.  

5. Initial Public Offering (IPO)  

Perusahaan yang akango public belum memiliki nilai dasar, dan menyebabkan 

manajer perusahaan yang akan go public melakukan manajemen laba dengan 

harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.  

6. Pentingnya memberikan informasi kepada investor  
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Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor 

sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa 

perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik. 

 Scott (2009 : 405) juga mengemukakan bahwa manajemen laba dapat 

berupa: 

1. Taking a bath  

Manajemen melakukan metode taking a bath dengan mengakui biaya-biaya 

dan kerugian periode yang akan datang pada periode berjalan ketika pada 

periode berjalan terjadi keadaan buruk yang tidak menguntungkan.  

2. Income Minimization  

Manajer melakukan praktik manajemen laba berupa income minimization 

dengan mengakui secara lebih cepat biaya-biaya, seperti biaya pemasaran, riset 

dan pengembangan, ketika perusahaan memperoleh profit yang cukup besar 

dengan tujuan untuk mengurangi perhatian politis. 

3. Income maximization  

Income maximationmerupakan upaya manajemen untuk memaksimalkan laba  

yang dilaporkan. Biasanya manajemen laba dalam bentuk income maximization 

cenderung dilakukan ketika CEO akan mendekati akhir masa jabatannya untuk 

meningkatkan bonus mereka dan pada saat melakukan IPO.  

4. Income smoothing  

Income smoothing merupakan praktik manajemen laba yang dilakukan dengan  
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menaikkan atau menurunkan laba, dengan tujuan untuk mengurangi fluktuasi 

laba yang dilaporkan, sehingga perusahaan tampak lebih stabil dan tidak 

berisiko.  

2.2.3 Motivasi Manajemen Laba 

Motivasi untuk melakukan earnings management biasanya timbul akibat 

“pressure” baik dari dalam maupun dari luar perusahaan.Pressure dari dalam 

perusahaan biasanya berhubungan dengan perfoma keuangan yang tidak mencapai 

target yang telah ditentukan. Motivasi ini semakin kencang bila performa 

keuangan berhubungan dengan “reward” berupa insentive keuangan, seperti 

bonus atau untuk mendapatkan kompensasi yang maksimal (Octiani, 2010). 

Watts, Zimmerman 1986 dalam Pramudji, Triharti, 2010 menyatakan 

bahwa motivasi manajemen laba antara lain : 

1)   Bonus plan hypothesis dimana laba juga sebagai dasar dalam pemberian bonus 

kepada karyawan. Misalnya pada saat keuntungan dijadikan patokan dalam 

pemberian bonus, maka akan menciptakan dorongan kepada para manajer 

untuk memanaje data. 

2)  Debt (equity) hypothesis menagaskan bahwa perusahaan dengan rasio debt to 

equity ratio lebih besar, cenderung untuk memilih prosedur prosedur 

akuntansi yang dapat menaikkan labanya 

 3)  Political cost hypothesis, perusahaan cenderung memilih metode akuntansi 

yang dapat menurunkan laba bersih yang dilaporkan. Manajamen laba yang 

dilakukan manajer akan menurunkan kualitas laba. Manajemen laba 
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akanmembuat kemampuan laba untuk memprediksi laba masa depan menjadi 

berkurang. 

2.2.4 Teknik Manajemen Laba 

Setiawati dan Na’im (2000) dalam Pramudji, Trihartati (2010), manajemen laba 

dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

a. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi yaitu manajemen 

dapat mempengaruhi laba melalui perkiraan terhadap estimasi akuntansi antara 

lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi asset 

tetap atau amortisasi asset tidak berwujud, estimasi biaya garansi, dll 

b. Mengubah metode akuntansi, yaitu melakukan perubahan metode akuntnsi 

yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi. Contoh mengubah depresiasi 

asset tetap dari metode jumlah angka tahun ke metode garis lurus. 

c.  Menggeser periode biaya atau pendapatan, yaitu melakukan pergeseran periode 

biaya atau pendapatan. Misalnya dengan menunda atau mempercepat 

pengeluaran penelitian sampai pada periode akuntansi berikutnya, menunda 

atau mempercepat pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, 

mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur 

penjualan asset tetap perusahaan. 

2.2.5 Implikasi Manajemen Laba 

Disfunctional behavior pihak manajemen dengan melakukan manajemen laba 

akan menyebabkan beberapa dampak bagi pengguna laporan keuangan eksternal 

maupun internal pertama bagi investor manajemen laba menyebabkan 
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pengungkapan informasi mengenai penghasilan bersih atau laba menjadi 

menyesatkan, manajemen laba dapat merugikan investor, karena akibat dari tidak 

akurat dan tidak cukupnya pengungkapan atas laba, investor tidak dapat 

mengevaluasi return, dan resiko yang timbul atas portofolionya (Cahyati, 2010), 

Kedua bagi Manajer sendiri, akan menanggung akibat dari manajemen laba yaitu 

berupa kemungkinan kesulitan keuangan atau kebangkurtan masa depan 

(Pramudji, Trihartati, 2010).  

Ketiga bagi regulator menanggung implikasi berupa hilangnya 

integritas dan kredibilitas karena regulasinya mudah dipermainkan(Pramudji, 

Trihartati, 2010), mengingat bahwa fungsi standar akuntansi secara garis besar 

adalah melaporkan informasi yang relevan, dapat diandalkan (reliable), dapat 

dipahami (undestable) dan dapat diperbandingkan (comparable) kepada 

pemangku kepentingan (Kartikahadi, 2010), maka manajemen laba yang 

dilakukan oleh pihak manajemen dapat mengurangi keandalan dari laporan 

keuangan perusahaan. Keempat kreditur harus menanggung implikasi berupa 

hilangnya kesempatan memperoleh return dan 

dana yang dipinjamkan kepada perusahaan yang bersangkutan (Pramudji, 

Trihartati, 2010) 

2.2.6 Manajemen Laba Akrual 

Akrual merupakan selisih antara kas masuk bersih dari hasil operasi perusahaan 

dengan laba yang dilaporkan dalam laporan laba-rugi, yang bisa bersifat 

discretionary accruals dan non-discretionary accruals (Sulistyanto, 

2008).Gumanti (2000) menjelaskan transaksi akrual bisa berwujud 1) transaksi 
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yang bersifat nondiscretionary accruals, yaitu apabila transaksi telah dicatat 

dengan metode tertentu maka manajemen diharapkan konsisten dengan metode 

tersebut dan 2) transaksi yang bersifat discretionary accruals, yaitu metode yang 

memberikan kebebasan kepada manajemen untuk menentukan jumlah transaksi 

akrual secara fleksibel. 

Dalam Koyuimirsa (2011) total akrual dapat dibedakan menjadi dua 

bagian, yaitu: (1) bagian akrual yang memang sewajarnya ada dalam proses 

penyusunan laporan keuangan, disebut normal accruals atau non-discretionary 

accruals, dan (2) bagian akrual yang merupakan manipulasi data akuntansi yang 

disebut dengan abnormal accruals atau discretionary accruals. 

Perusahaan dapat dikatakan melakukan manajemen laba akrual melalui 

Dsicreationary Accrruals dengan cara Income Increasing Accrual (menaikkan 

pelaporan laba akrual) dan Income Decreasing Accrual (menurunkan pelaporan 

laba).  Implikasi dari manajemen laba akrual menurut Ardiati 2008 : 

a. Income Increasing Discretionary Accruals (akrual diskresioner yang 

menaikkan laba) 

 Laba sekarang relatif rendah tetapi laba mendatang yang diharapkan 

relatif tinggi, maka manajer akan melakukan pemilihan metoda akuntamsi 

yang menaikkan akrual diskresioner periode sekarang. Akibatnya, manajer 

dalam situasi ini akan meminjam laba masa datang. Dengan demikian Income 

Increasing Discretionary Accruals (akrual diskresioner yang menaikkan laba) 

berhubungan dengan perusahaan yang memiliki kinerja sekarang buruk dan 

kinerja masa depan yang diharapkan baik. 
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b. Income Decreasing Dicretionary Accruals (akrual diskresioner yang 

menurunkan laba) 

 Laba sekarang relatif tinggi tetapi laba mendatang yang diharapkan 

relatif rendah, maka manajer akan melakukan pemilihan metoda akuntansi 

yang menurunkan akrual diskresioner sekarang. Dengan demikian Income 

Decreasing Discretionary Accruals (Akrual diskresioner yang menurunkan 

laba) berhubungan dengan perusahaan yang memiliki kinerja sekarang baik 

dan kinerja masa depan diharapkan buruk. 

2.2.7 Manajemen Laba Riil 

Roychowdhury (2006) menjelaskan definisi manipulasi aktivitas riil sebagai 

perbedaan praktik operasi yang dilakukan dengan praktik-praktik operasi normal, 

yang dimotivasi oleh keinginan manajemen untuk memberikan pemahaman yang 

salah kepada pemegang saham agar mereka percaya bahwa tujuan pelaporan 

keuangan tertentu telah dicapai sesuai praktik operasi normal perusahaan. 

Roychowdhury (2006), teknik yang dapat dilakukan dalam manipulasi aktivitas 

riil antara lain manajemen penjualan, overproduction, dan pengurangan biaya 

diskresi. 

a. Manajemen penjualan  

 Manajemen penjualan berkaitan dengan usaha manajer untuk 

meningkatkan penjualan selama periode akuntansi dengan tujuan meningkatkan 

laba untuk mencapai target laba. Tindakan yang dapat dilakukan manajer untuk 

menambah atau mempercepat penjualan yaitu dengan menawarkan diskon-diskon 

yang berlebihan dan menawarkan persyaratan kredit yang lebih lunak. Pemberian 
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diskon-diskon yang berlebihan akan meningkatkan volume penjualan sehingga 

dapat mencapai target laba jangka 

pendek dan kinerjanya kelihatan baik serta manajer dapat menerima bonus.  

b.  Produksi yang berlebihan (Overproducti-on)  

Overproduction  merupakan teknik manajemen  laba dengan memproduksi 

besar-besaran.Manajer memproduksi barang lebih besar daripada yang dibutuhkan 

agar mencapai permintaan yang diharapkan  perusahaaan.Hal ini biasa dilakukan 

oleh manajer perusahaan manufaktur.Produksi dalam skala besar menyebabkan 

biaya overhead tetap dibagi dengan jumlah unit barang yang besar sehingga rata-

rata biaya per unit dan harga pokok penjualan menurun.Penurunan harga pokok 

per unit barang yang diproduksi besar-besaran mempunyai dampak pelaporan 

margin operasi yang lebih tinggi dan arus kas kegiatan operasi yang lebih rendah 

daripada tingkat penjualan normal. 

c. Pengurangan biaya diskresioner 

 Biaya diskresioner merupakan biaya-biaya yang tidak mempunyai 

hubungan yang akurat dengan output dan merupakan biaya yang outputnya tidak 

dapat diukur secara moneter Koyuimirsa (2009). Menurut Roychowdhury (2006) 

biaya diskresioner terdiri dari biaya iklan, biaya riset dan pengembangan, biaya 

penjualan, serta biaya administrasi dan umum.Perusahaan dapat mengurangi biaya 

diskresioner yang di-laporkan untuk meningkatkan laba.Hal ini sering dilakukan 

ketika pengeluaran-pengeluaran tersebut tidak langsung me-nyebabkanpendapatan 

dan laba. Jika manajer mengurangi biaya diskresioner untuk mencapai target laba, 

maka menyebabkan jumlah biaya diskresioner yang lebih rendah. Apabila 
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pengeluaran biaya diskresioner dalam bentuk kas, maka pengurangan biaya-biaya 

tersebut akan  berdampak pada arus kas keluar sehingga berdampak positif pada 

arus kas operasi abnormal periode tersebut dan kemungkinan menyebabkan arus 

kas yang lebih rendah pada periode berikutnya (Roychowdhury, 2006). 

2.2.8 International Financial Reporting Standard (IFRS) 

International Financial Reporting Standards (IFRS) adalah Standar 

dasar.IFRS diterbitkan oleh International Accounting Standard Board 

(IASB).Standar Akuntansi Internasional (International Accounting 

Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar 

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

Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasioanal 

(IFAC). 

Yona (2012) Menjelaskan Tujuan konvergensi IFRS adalah agar 

laporan keuangan berdasarkan PSAK tidak memerlukan rekonsiliasi signifikan 

dengan laporan keuangan berdasarkan IFRS dan kalaupun ada diupayakan hanya 

relative sedikit sehingga pada akhirnya laporan auditor menyebut adanya 

kesesuaian dengan IFRS. 

Secara rinci manfaat adopsi IFRS adalah sebagai berikut : 

a. Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan 

Standar Akuntansi Keuangan yang dikenal secara Internasional (Enhance 

Comparability). 

b. Meningkatkan arus investaso global melalui transparansi. 
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c. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang Fund Raising melalui 

pasar modal secara global. 

d. Menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan. 

e. Meningkatkan kualitas laporan keuangan, dengan antara lain, mengurangi 

kesempatan untuk melakukan Earning Management, dengan cara : 

1. Reklasifikasi antar kelompok surat berharga (securities) dibatasi 

cenderung dilarang. 

2. Reklasifikasi dari dank e FVTPL, DILARANG 

3. Reklasifikasi dari L&R ke AFS, DILARANG 

4. Tidak ada lagi Extraordinary Items 

1. IFRS di Indonesia 

Hidayat (2011:1) menyatakan sebagai berikut: Ketua Tim 

Implementasi IFRS-Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Dudi menyatakan dengan 

mengadopsi IFRS, Indonesia akan mendapatkan tujuh manfaat sekaligus, yaitu: 

1. Meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan (SAK). 

2. Mengurangi biaya SAK. 

3. Meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan. 

4. Meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan. 

5. Meningkatkan transparansi keuangan. 

6. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana 

 melalui pasar modal. 

7. Meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan. 
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 Angkoso (2012) menyatakan secara umum, manfaat dari 

konvergensi IFRS ini adalah : 1) Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan 

dengan penggunaan Stan-dar Akuntansi Keuangan yang dikenal secara 

internasional (enhance comparability). 2) Meningkatkan arus investasi global 

melalui transparansi. 3) Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang fund 

raising melalui pasar modal. 4) Menciptakan efisiensi penyusunan laporan 

keuangan. 5) Meningkatkan kualitas laporan keuangan, antara lain dengan 

mengurangi kesempatan untuk melakukan earning management. 

2.2.9. Perbedaan Manajemen laba Sebelum dan Sesudah Konvergensi IFRS 

1. Sebelum Konvergensi IFRS 

Sebelum adanya Konvergensi IFRS, Standard Akuntansi di Indonesia 

Menggunakan PSAK yang berdasarkan Historical Cost dan Rule Based (US 

GAAP). 

a. Historical Cost 

Sebelum adanya Konvergensi IFRS, Standar Akuntansi di Indonesia 

Menggunakan Historical Cost didalam pengukuran setiap transaksinya. Historical 

Cost yaitu jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan 

lain yang diserahkan untuk memperoleh asset pada saat perolehan atau konstruksi, 

atau  jika dapat diterapkan jumlah yang dapat diatribusikan langsung ke asset pada 

saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu didalam PSAK lain 

(PSAK 19, revisi 2009).  

Cahyati (2011) Menjelaskan bahwa Kelemahan dari Historical Cost 

adalah kurang mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Sedangkan keunggulan 
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dari Historical Cost adalah bahwa Historical Cost lebih objektif dan lebih 

Verifiable karena didasarkan pada transaksi, namun demikian pihak manajemen 

bisa memanfaatkan kelemahan Historical Cost untuk melakukan manajemen laba. 

b. Rules Based atau US Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) 

Sebelum berlakunya konvergensi IFRS, standar akuntansi di Indonesia 

menggunakan US GAAP yang dirumuskan oleh FASB. US GAAP merupakan 

standar berbasis aturan (rules based). Standar yang berbasis aturan ini akan 

meningkatkan konsistensi dan keterbandingan antar perusahaan dan antar waktu, 

namun disisi lain tidak relevan karena ketidakmapuan standar untuk 

merefleksikan kejadian ekonomi entitas yang berbeda antar perusahaan dan antar 

waktu. Standar dengan basis aturan menjadi cikal bakal munculnya aturan-aturan 

akuntansi baru untuk industry tertentu, misalnya akuntansi penyelenggaraan jalan 

tol, akuntansi koperasi, akuntansi kehutanan, akuntansi perbankan Cahyati (2011). 

Tujuan laporan keuangan US GAAP menurut martani (2012) : 

a. Menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan investasi 

dan kredit 

b. Menyediakan informasi tentan sumber daya ekonomi, klaim terhadap sumber 

daya tersebut, dan perubahan terhadap keduanya. 

Pengakuan dan pengukuran prinsip US GAAP menurut Martani (2012) : 

a. Biaya historis 

b. Pengakuan pendapatan 

c. Kesesuaian 

d. Pengungkapan penuh 



30 

 

 

2. Sesudah Konvergensi IFRS 

Sesudah adanya Konvergensi IFRS, Standard Akuntansi di Indonesia 

menggunakan International Financial Reporting Standards (IFRS) berdasarkan 

Fair Value Based dan Prinsiple Based. 

a. Nilai Wajar (Fair Value Based) 

Nilai wajar (fair Value) adalah suatu jumlah yang dapat digunakan 

sebagai dasar pertukaran asset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang 

paham (knowledgeable) dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar 

(arm’s length transaction. IAI (2009)  

Menurut Martani (2012) Fair Value Based mendominasi perubahan-

perubahan di PSAK untuk konvergensi ke IFRS selain hal-hal lainnya. Sebagai 

contoh perlunya dilakukan penilaian kembali suatu aset, apakah terdapat 

penurunan nilai atas suatu aset pada suatu tanggal pelaporan. Hal ini untuk 

memberikan keakuratan atas suatu laporan keuangan. 

b. Prinsiple Based 

IFRS menganut prinsiple based dimana yang diatur dalam PSAK 

update untuk mengadopsi IFRS adalah prinsip-prinsip yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan akuntan/management perusahaan sebagai dasar acuan untuk 

kebijakan akuntansi perusahaan. Martani (2012) 

Berbeda dengan US GAAP yang bebasis aturan standar akuntansi 

IFRS berbasis prinsip. Pengaturan pada tingkat prinsip akan meliputi segala hal 

dibawahnya. Namun kelemahannya, akan dibutuhkan penalaran, Judgement, dan 

pemahaman yang cukup mendalam dari pembaca aturan dalam menerapkannya. 
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Standar semacam ini konsisten dengan tujuan pelaporan keuangan untuk 

menggambarkan kejadian yang sesungguhnya di perusahaan. Standar bebasis 

prinsip memberi keunggulan dalam hal memungkinkan manajer memilih 

perlakuan akuntansi yang merefleksikan transaksi atau kejadian ekonomi yang 

mendasarinya, meskipun hal sebaliknya dapat terjadi. Cahyati (2011) 

2.3.    Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan pada kerangka teori yaitu teori Agency.Penelitian ini 

menggunakan Manajemen laba sebagai variabel dependen. Teori Agency  

menurut Jensen and Meckling (1976) sering digunakan untuk menjelaskan 

kecurangan akuntansi, teori keagenan bermaksud memecahkan dua problem yang 

terjadi dalam hubungan keagenan. Salah satunya adalah problem yang muncul 

bila a) keinginan atau tujuan prinsipal dan agen bertentangan, dan b) bila prinsipal 

sulit menulusuri apa dilakukan oleh agen. Bila agen dan prinsipal berupaya 

memaksimalkan utilitasnya sendiri, serta memiliki keinginan dan motivasi yang 

berbeda, maka agen (manajemen) tidak selalu bertindak sesuai keinginan prinsipal 

(pemegang saham) serta akan bertindak merugikan pemegang saham, antara lain 

berperilaku tidak etis dan cenderung melakukan kecurangan akuntansi. 

Motivasi manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dapat 

melalui manajemen laba akrual, manajemen laba riil melalui arus kas operasi dan 

biaya produks. antara sebelum dan sesudah konvergensi IFRS diharapkan adanya 

perbedaan yang signifikan yakni setelah diterapkan konvergensi IFRS tidak ada 

yang melakukan manajemen laba. Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran dapat 

dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut: 
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Sumber : diolah 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

2.2 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran 

diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah:  

H1  :  Terdapat Perbedaan Manajemen Laba Akrual Sebelum dan Sesudah 

Konvergensi International Financial Reporting Standard (IFRS) 

H2  :  Terdapat Perbedaan Manajemen Laba Riil melalui Arus Kas Operasi 

Sebelum dan Sesudah Konvergensi International Financial 

Reporting Standard (IFRS) 

H3  :  Terdapat Perbedaan Manajemen Laba Riil melalui Biaya Produksi   

Sebelum dan Sesudah Konvergensi International Financial 

Reporting Standard (IFRS) 

Manajemen Laba 

1. Manajemen Laba Akrual  

2. Manajemen Laba Riil : 

a. melalui Arus Kas Operasi 

b. Melalui Biaya Produksi 

KONVERGENSI 

IFRS 

Sebelum Sesudah 

UJI BEDA 


