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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Teori Keagenan 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan 

adalah sebuah kontrak antara manajemen (agent) dengan investor (principal). 

Pandangan agency theory adalah adanya pemisahan antara pihak principal dan 

agent yang menyebabkan munculnya potensi konflik yang dapat mempengaruhi 

kualitas laba yang dilaporkan. 

Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat 

terjadi dalam hubungan keagenan (Einsenhard, 1989 dalam Darmawati, dkk 

2004), yaitu : (1) masalah keagenan yang timbul pada saat keinginan atau tujuan 

dari principal dan agent berlawanan dan merupakan hal yang sulit bagi principal 

untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh agent; 

(2) masalah pembagian resiko yang timbul pada saat principal dan agent memiliki 

sikap yang berbeda terhadap resiko. Einsenhard dalam Darmawati, dkk (2004), 

menyatakan bahwa adanya asumsi yang mengenai sifat dasar manusia : 

(1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), 

(2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi manusia mendatang 

(bounded rationality), 

(3) manusia selalu menghindari resiko (risk averse). 

Ketiga sifat tersebut menyebabkan informasi yang dihasilkan manusia 

untuk manusia lain selalu dipertanyakan reabilitasnya dan informasi yang 
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disampaikan biasanya diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang 

sebenarnya atau lebih dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau 

assymetry information (Ujiyantho & Pramuka, 2007), sehingga hal tersebut 

memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba. 

Asimetri antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) 

memberikan kesempatan kepada manajer untuk bertindak opportunistic, yaitu 

memperoleh keuntungan pribadi. Dalam hal pelaporan keuangan, manajer 

melakukan manajemen laba (earnings management) untuk menyesatkan pemilik 

(pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Dengan semakin 

tingginya asimetri informasi antara manajer (agent) dengan pemilik (principal) 

yang mendorong pada tindakan manajemen laba oleh manajemen akan memicu 

semakin tingginya biaya keagenan (agency cost) dan menunjukkan adanya 

hubungan positif antara asimetri informasi dengan manajemen laba (Richardson 

dalam Ujiyantho & Pramuka, 2007). 

 

2.1.2. IFRS  

International Financial Reporting Standard (IFRS) merupakan standar, 

interpretasi dan kerangka kerja dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan yang disusun oleh IASC (International Accounting Standards 

Committee), organisasi pendahulu dari IASB (International Accounting Standards 

Board). Sebelumnya IFRS ini lebih dikenal dengan nama International 

Accounting Standards (IAS). IASC dibentuk pada tahun 1973 dengan 

menerbitkan IAS pertama kali pada tahun 1975. Proses penyusunan IAS 
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mengalami perubahan subtansial dengan direstrukturisasinya IASC menjadi IASB 

pada tahun 2001. 

Tujuan dibentuknya IASC dan IASB adalah untuk menyusun standar 

pelaporan keuangan internasional yang berkualitas tinggi (Cahyonowati dan 

Ratmono, 2012). Hal ini sejalan dengan mandat pertemuan negara-negara G-20 di 

London pada 2 April 2009 untuk mempunyai a single set of high-quality global 

accounting standards dalam rangka menyediakan informasi keuangan yang 

berkualitas di pasar modal internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, IASB 

telah menerbitkan principles-based standards yang disebut sebagai IFRS.  

Menurut Martani, dkk. (2012), IFRS memiliki tiga ciri utama, diantaranya 

principles-based, nilai wajar (fair value), dan pengungkapan.  

1. Principles-based  

Standar yang menggunakan principles-based hanya mengatur hal-hal yang 

pokok dalam standar sedangkan prosedur dan kebijakan detail diserahkan kepada 

pemakai (Martani dkk., 2012). Standar mengatur prinsip pengakuan sesuai 

substansi ekonomi, tidak didasarkan pada ketentuan detail dalam atribut kontrak 

perjanjian. Standar berbasis prinsip memungkinkan manajer, anggota komite 

audit, dan auditor menerapkan judgment profesionalnya untuk lebih fokus pada 

merefleksi kejadian atau transaksi ekonomi secara substansial, tidak sekedar 

melaporkan transaksi atau kejadian ekonomi sesuai dengan standar.  

2. Konsep penggunaan nilai wajar (fair value)  

Nilai wajar (fair value) adalah suatu jumlah yang dapat digunakan sebagai 

dasar pertukaran asset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang paham 
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(knowledgeable) dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (arm's length 

transaction) (IAI, 2011). Keuntungan digunakan nilai wajar adalah bahwa pos-

pos aset dan liabilitas yang dimiliki lebih mencerminkan nilai yang sebenarnya 

pada saat tanggal laporan keuangan. Konsep penggunaan nilai wajar 

meningkatkan relevansi informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan. 

Informasi nilai wajar dianggap lebih relevan karena menunjukkan nilai terkini.  

3. Pengungkapan (disclosure)  

IFRS mensyaratkan pengungkapan berbagai informasi tentang risiko baik 

kualitatif maupun kuantitatif. Pengungkapan dalam laporan keuangan harus 

sejalan dengan data / informasi yang dipakai untuk pengambilan keputusan yang 

diambil oleh manajemen. Pengungkapan harus disajikan lebih banyak dan lebih 

rinci dalam laporan keuangan. 

Pengungkapan diperlukan agar pengguna laporan keuangan dapat 

mempertimbangkan informasi yang relevan dan perlu diketahui terkait dengan apa 

yang dicantumkan dalam laporan keuangan dan kejadian penting yang terkait. 

Pengungkapan dapat berupa kebijakan akuntansi, rincian detail, penjelasan 

penting, dan komitmen (Martani, dkk., 2012).  

 

2.1.3. Konvergensi IFRS di Indonesia  

Lembaga profesi akuntansi IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) menetapkan 

bahwa Indonesia melakukan konvergensi penuh (full convergence) IFRS pada 1 

Januari 2012. Dalam proses melakukan konvergensi IFRS, terdapat dua macam 

strategi adopsi, yaitu big bang strategy dan gradual strategy. Big bang strategy 
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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 halnya yang 

dilakukan Indonesia. 

Terdapat tiga 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.  

Indonesia yang telah mengadopsi standar akuntansi berbasis IFRS pada 

tanggal 1 Januari 2012 lalu tidaklah terlepas dari rintangan dalam proses menuju 

harmonisasi PSAK ke dalam IFRS. Menurut Nobes dan Parker (2002) dalam 

Gamayuni (2009), rintangan yang paling fundamental dalam proses harmonisasi 

adalah: (1) Perbedaan praktek akuntansi yang berlaku saat ini pada berbagai 

negara, (2) Kurangnya atau lemahnya tenaga profesional atau lembaga profesional 

di bidang akuntansi pada beberapa negara, (3) Perbedaan sistem politik dan 

ekonomi pada tiap-tiap negara. Sedangkan menurut Lecturer Ph. Diaconu Paul 
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(2002) dalam Gamayuni (2009), hambatan dalam menuju harmonisasi adalah: (1) 

Nasionalisme tiap-tiap negara, (2) Perbedaan sistem pemerintahan pada tiap-tiap 

negara, (3) Perbedaan kepentingan antara perusahaan multinasional dengan 

perusahaan nasional yang sangat mempengaruhi proses harmonisasi antar negara, 

(4) Tingginya biaya untuk merubah prinsip akuntansi. 

Adopsi seutuhnya (full adoption) terhadap IFRS, berarti merubah prinsip-

prinsip akuntansi yang selama ini telah dipakai menjadi suatu standar akuntansi 

berlaku secara internasional. Terlepas dari segala kendala yang menghadang, 

DSAK-IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia) 

semakin mengukuhkan niatnya untuk mengadopsi IFRS karena memang IFRS 

memiliki banyak kelebihan (Juan dan Wahyuni, 2012), antara lain:  

1) IFRS dihasilkan oleh lembaga internasional yang independen sehingga 

pengaruh kekuatan politik dalam penyusunan standar dapat minimal.  

2) Proses pembuatan IFRS lebih komprehensif melalui riset yang mendalam. 

Komentar untuk discussion paper maupun exposure draft keluaran IASB 

datang dari seluruh dunia sehingga standar yang dihasilkan lebih 

mencerminkan kebutuhan global daripada kebutuhan suatu negara tertentu.  

3) IFRS adalah standar yang berbasis prinsip (principle-based) sehingga 

pengaturannya lebih sederhana dibandingkan dengan standar pelaporan 

keuangan keluaran Amerika Serikat yang lebih terperinci dan rumit (rule 

based).  

4) IFRS mensyaratkan pengungkapan informasi (disclosure) yang lebih detail dan 

terperinci sehingga membantu pengguna laporan keuangan mendapatkan 

informasi yang relevan.  
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5) IFRS semakin diterima oleh banyak negara, terlebih setelah terbukti standar 

akuntansi Amerika Serikat tidak mampu membentangi skandal-skandal 

perusahaan besar seperti kasus Enron dan Worldcom.  

 

2.1.4. Dampak Implementasi IFRS  

Implementasi IFRS dapat memberikan dampak postif dan negatif dalam 

dunia bisnis dalam dunia bisnis di Indonesia. Berikut ini adalah berbagai dampak 

dalam penerapan IFRS (Handayani, 2011) :  

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.  

Dari beberapa poin dampak implementasi penggunan IFRS tersebut dapat 

disimpulkan bahwa implementasi IFRS dapat meningkatkan daya informasi dari 

pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Adopsi 

standar internasional ini juga sangat penting dalam rangka stabilitas 
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perekonomian. IFRS diharapkan akan mengurangi hambatan-hambatan investasi, 

meningkatkan transparansi perusahaan, mengurangi biaya yang terkait dengan 

penyusunan laporan keuangan, dan mengurangi cost of capital. 

 

2.1.5. Manajemen Laba 

Menurut Copeland (1968), manajemen laba mencakup usaha manajemen 

untuk memaksimumkan, atau meminimumkan laba, termasuk perataan laba sesuai 

dengan keinginan manajemen. Sedangkan menurut Healy dan Wahlen (1999), 

manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan (judgment) 

dalam pelaporan keuangan dan penyusutan transaksi untuk mengubah laporan 

keuangan dengan tujuan untuk memanipulasi besaran (magnitude) laba kepada 

beberapa stakeholders tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk 

mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang tergantung pada angka-angka 

akuntansi yang dilaporkan. Healy dan Wahlen juga menyatakan bahwa definisi 

manajemen laba mengandung beberapa aspek. Pertama, intervensi manajemen 

laba terhadap pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan penggunaan judgment, 

misalnya judgment yang dibutuhkan dalam mengestimasi sejumlah peristiwa 

ekonomi di masa depan untuk ditujukan dalam laporan keuangan, seperti 

perkiraan umur ekonomis dan nilai residu aktiva tetap, tanggung jawab untuk 

pensiun, pajak yang ditangguhkan, kerugian piutang piutang dan penurunan nilai 

aset. Disamping itu manajer mempunyai pilihan untuk metode akuntansi, seperti 

metode garis lurus atau accelerated depreciation methods atau LIFO, FIFO, atau 

metode penilaian persediaan rata-rata tertimbang. Kedua, tujuan manajemen laba 

untuk menyesatkan stakeholders mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Hal ini 
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muncul ketika manajemen memiliki akses terhadap informasi yang tidak dapat 

diakses oleh pihak luar.  

Healy dan Wahlen (1999) membagi motivasi manajemen laba ke dalam 

tiga kelompok, diantaranya:  

1. Motivasi Pasar Modal (Capital Market Motivation)  

Dalam motivasi pasar modal dijelaskan bahwa investor dalam menilai 

harga saham dipengaruhi oleh angka-angka akuntansi, dalam hal ini adalah laba. 

Laba dipandang sebagai salah satu sumber informasi penting yang akan 

mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi. Dengan demikian, tidak 

mengherankan jika terdapat sebagian manajer yang berusaha membuat laporan 

keuangannya tampil baik dengan maksud untuk mempengaruhi kinerja saham 

dalam jangka pendek. Manajemen cenderung melaporkan laba bersih rendah 

(understate) ketika melakukan buy out dan melaporkan laba lebih tinggi 

(overstate) ketika melakukan penawaran saham ke publik.  

2. Motivasi Kontrak (Contracting Motivation)  

Motivasi kontrak menerangkan bahwa data-data akuntansi digunakan 

untuk memonitor dan meregulasi kontrak antara perusahaan dan pihak-pihak lain 

yang berkepentingan (stakeholders). Baik secara eksplisit maupun implisit, 

kontrak-kontrak yang berjenis kompensasi manajemen banyak digunakan untuk 

menyelaraskan insentif manajemen dan pemangku kepentingan eksternal. 

Terdapat alasan khusus yang menyebabkan mengapa manajemen laba terjadi 

dalam konteks kontrak yaitu baik kreditor maupun komite kompensasi yang 

bertugas menyiapkan berkas kontrak antara manajer perusahaan, merasa bahwa 
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upaya mengungkapkan ada tidaknya manajemen laba adalah upaya yang mahal 

dan membutuhkan waktu. Kondisi ini seakan menjadi pendorong bagi manajer 

untuk melakukan praktik manajemen laba.  

3. Motivasi Peraturan (Regulation Motivation)   

Melalui motivasi peraturan, perhatian terhadap manajemen laba menjadi 

penting bagi para pembuat standar karena manajemen laba apapun alasannya 

dapat mengarah kepada penyajian laporan keuangan yang tidak benar, dan 

akhirnya dapat mempengaruhi alokasi sumber daya yang ada. Manajer dapat 

memanipulasi laba dengan berbagai cara, baik yang secara langsung berpengaruh 

terhadap keputusan operasi, pembiayaan, investasi maupun bentuk (pemilihan 

prosedur akuntansi yang diperbolehkan dalam Prinsip Akuntansi Berterima 

Umum (PABU).  

Dalam Positive Accounting Theory terdapat tiga faktor pendorong yang 

melatarbelakangi terjadinya manajemen laba (Watts dan Zimmerman, 1986) yaitu:  

1. Bonus Plan Hyphotesis  

Manajemen akan lebih memilih metode akuntansi yang memaksimalkan 

tingkat utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer yang memberikan bonus 

besar berdasarkan laba akan lebih banyak yang menggunakan metode akuntansi 

yang meningkatkan laba yang dilaporkan.  

2. Debt / Equity Hyphotesis  

Hipotesis utang / ekuitas memprediksi semakin tinggi rasio hutang atau 

ekuitas perusahaan, semakin besar kemungkinan bagi manajer memilih metode 

akuntansi yang dapat meningkatkan laba. Semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas 

semakin ketat perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit. Semakin 



21 

 

tinggi batasan kredit semakin besar kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit 

dan pengeluaran biaya. Manajer akan memiliki metode akuntansi yang dapat 

menaikan laba sehingga dapat mengendurkan batas kredit dan mengurangi biaya 

kesalahan teknis.  

3. Political Cost Hyphotesis  

Perusahan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat 

mengurangi laba periodik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Ukuran 

perusahaan merupakan ukuran variable proksi dan aspek politik. Asumsi yang 

mendasari hipotesis ini adalah mahalnya nilai informasi bagi individu untuk 

menentukan apakah laba akuntansi betul-betul menunjukkan monopoli laba. 

Selain itu mahalnya individu untuk melaksanakan kontrak dengan pihak lain 

dalam proses politik dalam rangka menegakkan aturan hukum dan regulasi yang 

dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, individu yang 

rasional cenderung memiliki untuk tidak mengetahui informasi yang lengkap. 

Proses politik tidak berbeda jauh dengan proses pasar. Atas dasar cost information 

dan cost monitoring tersebut, manajer memiliki insentif untuk memiliki laba 

akuntansi tertentu dalam proses politik tersebut.  

Praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan 

maupun prinsipal dapat dilakukan oleh beberapa cara. Menurut Scott (2000), 

manajemen laba dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini:  

1. Taking a bath  

Pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru 

dengan melaporakan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini diharapkan dapat 

meningkatkan laba di masa datang.  
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2. Income Minimizations  

Dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang 

tinggi sehingga jika laba periode mendatang diperkirakan turun cukup signifikan 

dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.  

3. Income Maximization  

Praktik manajemen laba ini dilakukan pada saat suatu laba perusahaan 

sedang menurun. Tindakan atas income maximization bertujuan untuk melaporkan 

net income yang tinggi untuk bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh 

perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang.  

4. Income Smoothing  

Perusahaan melakukan perataan laba yang dilaporkan sehingga dapat 

mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih 

menyukai laba yang relatif stabil. 

 

2.1.6. Model Pendeteksi Manajemen Laba  

Secara umum ada tiga cara yang telah dihasilkan para peneliti untuk 

mendeteksi manajemen laba yaitu:   

1. Model Berbasis Aggregate Accrual  

Model berbasis aggregate accrual yaitu model yang digunakan untuk 

mendeteksi aktivitas rekayasa dengan menggunakan discretionary accruals 

sebagai proksi manajemen laba. Model ini pertama kali dikembangkan oleh 

Healy (1985), De Angelo (1986), dan Jones (1991). Selanjutnya Dechow, 

Sloan, dan Sweeney (1995) mengembangkan model Jones menjadi model 
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Jones yang dimodifikasi (modified Jones model). Model-model ini 

menggunakan total akrual dan model regresi untuk menghitung akrual yang 

diharapkan (expected accruals) dan akrual yang tidak diharapkan (unexpected 

accruals) (Sulistyanto, 2008).    

a) Model Healy (1985)  

Model Healy (1985) merupakan model yang relatif sederhana karena 

menggunakan total akrual (total accruals) sebagai proksi manajemen laba. 

Alasan penggunaan total akrual adalah sebagai berikut:   

- Total akrual memiliki potensi untuk mengungkap cara-cara manajemen 

laba baik itu menaikkan maupun menurunkan laba.  

- Total akrual mencerminkan keputusan manajemen, yaitu untuk menghapus 

aset, pengakuan atau penundaan pendapatan dan menganggap biaya atau 

modal suatu pengeluaran. Model Healy (1985):  

TAit = (∆Cait – ∆Clit – ∆Cashit – ∆STDit – Depit)/(Ait-1)  

Keterangan :  

TAit : Total akrual perusahaan i pada periode  t  

∆Cait : Perubahan dalam aktiva lancar perusahaan i pada periode ke t  

∆Clit : Perubahan dalam hutang lancar perusahaan i pada periode ke t  

∆Cashit:Perubahan dalam kas dan ekuivalen kas perusahaan i pada periode ke-t   

∆STDit:  Perubahan dalam hutang jangka panjang yang termasuk dalam hutang 

lancar perusahaan i pada periode ke t  

Depit : Biaya depresiasi dan amortisasi perusahaan i pada periode ke t  

Ait-1 : Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1    
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b) Model De Angelo (1986)  

De Angelo (1986) mengasumsikan bahwa tingkat akrual yang non 

discretionary mengikuti pola random walk. Dengan demikian tingkat akrual  

yang nondiscretionary perusahaan i pada periode t diasumsikan sama dengan 

tingkat akrual yang nondiscretionary pada periode ke t-1. Jadi, selisih total 

akrual antara periode t dan t-1 merupakan tingkat acrual discretionary. Dalam 

model ini, De Angelo menggunakan total akrual t-1 sebagai akrual non 

discretionary. Model De Angelo (1986):  

DAit = (TAit – TAit-1)/A it-1  

Keterangan :  

DAit : Discretionary accruals perusahaan i pada periode ke t  

TAit : Total accruals perusahaan i pada periode ke t  

TA it-1 : Total accruals perusahaan i pada periode ke t-1  

Ait-1 : Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1   

c) Model Jones (1991)  

Dalam penelitian Jones menggunakan dasar model Healy (1985). Jones 

mengembangkan model untuk memisahkan discretionary accruals dari 

nondiscretionary accruals. Nilai dari discretionary accruals dihitung 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

DAit = TAit/A it-1 – [α1(1/A it-1) + α2(∆REVit/A it-1) + α3(PPEit/A it-1)] + ε  

Keterangan:  

DAit : Discretionary accruals perusahaan i pada periode t  

Tait : Total accruals perusahaan i pada periode t  

A it-1 : Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1  
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∆REVit : Perubahan revenue perusahaan i pada periode ke t  

PPEit : Aktiva tetap perusahaan i pada periode ke t  

ε : Error term   

d) Model Friedlan (1994)  

Model Friedlan merupakan pengembangan model Healy (1985) dan model De 

Angelo (1986). Perhitungan discretionary accruals menurut model Friedlan 

adalah sebagai berikut:  

DACpt = (TACpt / SALEpt) – (TACpd / SALEpd)  

Keterangan :  

DACpt : Discretionary accruals pada periode tes  

TACpt : Total accruals pada periode tes TACpd : Total accruals pada periode 

dasar  

SALEpt : Penjualan pada periode tes  

SALEpd : Penjualan pada periode dasar   

e) Model Modifikasi Jones   

Dechow dkk (1995) menguji berbagai alternatif model akrual dan mereka 

menyatakan bahwa model modifikasi Jones adalah model yang paling baik 

untuk menguji manajemen laba. Model modifikasi Jones adalah sebagai 

berikut:  

DAit = TAit/Ait-1-[α1(1/Ait-1)+α2(∆REVit-∆RECit/A it-1)+α3(PPEit/A it-

1)]+ε  

Keterangan :  

∆RECit : Perubahan piutang dagang perusahaan i pada periode t   
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2. Model Berbasis Specific Accruals  

Model yang berbasis akrual khusus (specific accruals), yaitu pendekatan yang 

menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan mengunakan item 

atau komponen laporan keuangan tertentu dari industri tertentu, misalnya 

piutang tak tertagih dari sektor industri tertentu atau cadangan kerugian piutang 

dari industri asuransi (Sulistyanto, 2008).   

3. Model Berbasis Distribution of Earnings After Management  

Model distribution of earnings dikembangkan oleh Burgtahler dan Dichev, 

Degeorge, Patel, dan Zeckhauser, serta Myers dan Skinner. Pendekatan ini 

dikembangkan dengan melakukan pengujian secara statistik terhadap 

komponen-komponen laba untuk mendeteksi faktor-faktor yang mempengaruhi 

pergerakan laba. Model ini terfokus pada pergerakan laba disekitar benchmark 

yang dipakai, misalkan laba kuartal sebelumnya, untuk menguji apakah 

incidence jumlah yang berada di atas maupun di bawah benchmark telah 

didistribusikan secara merata, atau merefleksikan ketidakberlanjutan kewajiban 

untuk menjalankan kebijakan yang telah dibuat (Sulistyanto, 2008) 

 

2.1.7. Variabel Kontrol  

 Ada empat variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

ukuran perusahaan (size), leverage, pertumbuhan perusahaan (growth) dan Return 

on Equity (ROE). Berikut ini penjelasan mengenai variabel-varabel kontrol 

sebagai berikut: 

1. Ukuran Perusahaan Klien 
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Ukuran perusahaan klien merupakan suatu skala yang mengklasifikasikan  

besar kecilnya perusahaan yang berhubungan dengan finansial perusahaan. Di 

mana perusahaan yang besar dipercayai dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan 

keuangan yang dihadapinya daripada perusahaan kecil (Mutchler, 2007). Dalam 

hal ini di proyeksikan pada total aset.  

Ukuran perusahaan klien merupakan besarnya ukuran sebuah perusahaan 

yang dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. 

Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar 

pula ukuran perusahaan itu (Wijayani, 2011).  

Ukuran perusahaan (size) diukur dari jumlah total aktiva, baik aktiva 

lancar maupun  aktiva tidak lancar yang dimiliki oleh perusahaan (Masodah dan 

Mustikaningrum, 2009). Aktiva adalah  sumber daya yang dikuasai oleh 

perusahaan sebagai akibat dari peristiwa  masa lalu dan dari mana manfaat 

ekonomi dimasa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan (Ikatan Akuntan 

Indonesia, 2014). Sedangkan menurut Jeaned dan Rustiana (2007) menggunakan 

ukuran perusahaan dapat dilihat dari total revenue yang berhasil diraih perusahaan 

dalam satu periode. 

Ukuran perusahaan dapat diperkirakan dari beberapa pilihan yaitu, aktiva 

atau aset dari perusahaan, penjualan yang merupakan hasil dari kegiatan 

perusahaan dan kapitalisasi pasar atau nilai dari perusahaan dilihat menggunakan 

market share. Perusahaan dengan aktiva yang semakin besar menunjukkan ukuran 

perusahaan juga semakin besar dan sebaliknya semakin kecil aktiva yang dimiliki 

perusahaan maka ukuran perusahaanpun turut mengecil. Begitu juga dengan dua 
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pengukur lain yaitu, penjualan dan kapitalisasi pasar semakin besar nilai kedua 

pengukur tersebut maka ukuran perusahaan juga bertambah besar dan sebaliknya 

jika nilai kedua pengukur tersebut mengecil maka ukuran perusahaan pun ikut 

mengecil mengikutinya. Hal ini didukung oleh pendapat Wijayanti (2010) yang 

menyatakan masa perikatan audit pada perusahaan besar lebih panjang daripada 

perusahaan kecil, dengan kata lain kecenderungan untuk beralih auditor lebih 

rendah untuk klien besar daripada rekan-rekan mereka yang lebih kecil ukuran 

perusahaannya. 

Menurut Hsu dan Koh  (2005) ukuran perusahaan diformulasikan sebagai 

berikut : 

SIZEit = Log. Total Aset it 

Keterangan: 

SIZEit   = Ukuran perusahaan i pada periode t 

Log. Total Asset it = Logaritma total asset perusahaan i pada periode t 

2. Pertumbuhan Perusahaan 

Growth atau pertumbuhan perusahaan adalah kemampuan sebuah 

perusahaan dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan penjualan. Tingkat 

pertumbuhan diukur dengan menghitung selisih antara jumlah penjualan dengan 

jumlah penjualan pada tahun sebelumnya (Riyanto, 2012; 272). Ini artinya tingkat 

pertumbuhan akan memberikan gambaran seberapa jauh perusahaan 

menempatkan diri dalam sistem ekonomi secara keseluruhan atau sistem ekonomi 

untuk industri yang sama.  
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Sementara menurut Harahap (2009; 87) pertumbuhan perusahaan dapat 

dilihat dari besarnya laba yang diperoleh perusahaan tersebut selama satu periode. 

Nabila (2011) menggunakan nilai penjualan selama satu periode sebagai ukuran 

dalam menilai pertumbuhan perusahaan. 

Seiring dengan pertumbuhan perusahaan yang meningkat perusahaan tentu 

ingin melakukan peningkatan atas laporan keuangan yang akan di publikasikan 

kepada pengguna laporan keuangan sehingga pemakai laporan keuangan 

perusahaan memiliki tambahan keyakinan dalam melakukan investasi pada 

perusahaan tersebut. Perusahaan yang berkembang dari waktu ke waktu semakin 

meningkatkan kualitas dalam berbagai hal salah satunya pada laporan keuangan 

perusahaan yang akan di publikasikan karena laporan keuangan merupakan 

informasi utama yang digunakan oleh pemakai laporan keuangan dalam menilai 

keadaan suatu perusahaan dan memutuskan melakukan investasi atau berpindah 

pada perusahaan lain.  

Selain menambah keyakinan bagi pengguna laporan keuangan perusahaan 

dengan semakin berkembangnya perusahaan maka kemungkinan besar modal 

yang dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan setiap aktivitasnya pun 

meningkat untuk itulah diperlukan tambahan modal dari setiap investor baik dari 

investor lama maupun investor yang baru akan melakukan investasi pada 

perusahaan. Dalam usaha meningkatkan kualitas laporan keuangannya perusahaan 

melakukan pergantian pada auditor yang dianggap lebih baik dari auditor 

terdahulu. Pertumbuhan perusahaan klien yang semakin meningkat dapat memicu 

terjadinya auditor switching, ketika pertumbuhan perusahaan semakin meningkat, 
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klien cenderung mengganti auditornya ke auditor yang mempunyai skala lebih 

besar karena hal tersebut dapat meningkatkan reputasi perusahaan (Widowati dan 

Mukodim, 2012). 

Secara sistematis (Healy dan Palepu, 2003) Growth diformulasikan 

sebagai berikut: 

Growthit       = Ln 

TAit 

TAit-1 

Keterangan: 

Growthit  = Growth perusahaan i pada periode t 

TAit   = Total Asset perusahaan i pada periode t 

TAit-1   = Total Asset perusahaan i pada periode t-1 

3. Leverage  

Salah satu alternatif sumber dana perusahaan selain menjual saham di 

pasar modal adalah melalui sumber dana eksternal berupa hutang (Jao dan 

Pagalung, 2011). Perusahaan akan berusaha memenuhi perjanjian hutang agar 

memperoleh penilaian yang baik dari kreditur. Hal ini kemudian dapat 

memotivasi manajer melakukan manajemen laba untuk menghindari pelanggaran 

perjanjian hutang.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Dechow, dkk. (1996) menemukan bahwa 

motivasi perusahaan melakukan manajemen laba adalah untuk memenuhi 

kebutuhan pendanaan eksternal dan memenuhi perjanjian hutang. Pernyataan ini 

juga dibuktikan oleh penelitian Herawati dan Baridwan (2007) yang memberikan 

bukti empiris tentang adanya tingkat manajemen laba yang lebih besar pada 
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perusahaan yang terikat perjanjian liabilitas daripada perusahaan yang tidak 

terikat perjanjian laibilitas.  Leverage dapat diukur dengan Debt to Asset Ratio 

(rasio antara total hutang dan total aset) dan Debt to Equity Ratio (rasio antara 

total hutang dan total ekuitas). Penelitian ini menggunakan Debt to Asset Ratio 

untuk mengukur leverage.  Semakin tinggi rasio leverage perusahaan, maka akan 

semakin tinggi pula nilai liabilitas perusahaan (Ismail, dkk., 2013).  

Apabila leverage digunakan dengan baik, leverage dapat digunakan untuk 

meningkatkan nilai perusahaan, namun apabila digunakan untuk menarik minat 

kreditur, maka leverage akan memunculkan tindakan manajemen laba (Purwanti, 

2012).   

Menurut Munawir (2011) secara matematis, leverage perusahaan 

diformulasikan sebagai berikut: 

      Total Hutang 

DER  = 

      Total Modal 

4. Return on Equity 

Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

net income (laba bersih sesudah pajak) ditinjau dari sudut equity capital. Semakin 

tinggi rasio ini semakin baik hasilnya, dan rasio ini merupakan ukuran dalam 

mengukur tingkat hasil investasi dari para pemegang saham.  

Rasio ini sering disebut juga dengan return on net worth merupakan rasio 

profitabilitas yang menunjukkan rasio antara laba setelah pajak atau earning after 

tax (EAT) terhadap total modal sendiri (equity) yang berasal dari setoran modal 

pemilik, laba tak dibagi dan cadangan lain yang dikumpulkan oleh perusahaan. 
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Rasio ini memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri 

(equity) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah 

dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham. Semakin tinggi ROE 

menunjukkan semakin efisien perusahaan dalam menggunakan modal sendiri 

untuk menghasilkan laba atau keuntungan bersih. ROE digunakan untuk 

mengukur tingkat kembalian perusahaan atau efektivitas perusahaan di dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas (shareholders’ equity) 

yang dimiliki oleh perusahaan. Syamsuddin (2002: 64) menyatakan: 

Return on Equity merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (income) 

yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa 

maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka invetasikan 

dalam perusahaan. 

Bagi investor, return on equity dapat memperlihatkan sejauhmana 

perusahaan menghasilkan laba yang bisa diperoleh pemegang saham. Return on 

Equity dapat dihitung dengan rumus : 

Return on Equity    =    Laba Bersih setelah Pajak  

                   Ekuitas  

         Sumber : Tandellin (2010:241) 

  

2.2. Akuntansi Dalam Perspektif Islam 

Harahap (2009: 26) akuntansi sebenarnya merupakan domain “muamalah” 

dalam kajian Islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia 

untuk mengembangkannya. Namun karena pentingnya permasalahan ini maka 

Allah SWT bahkan memberikannya tempat dalam kitab suci Al-Qur’an, Al-
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Baqarah ayat 282 Ayat ini sebagai lambang komoditi ekonomi yang mempunyai 

sifat akuntansi yang dapat dianalogkan dengan “double entry”, dan 

menggambarkan angka keseimbangan atau neraca.  

Artinya:  

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah 

penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 

(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, 

dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang 

itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak 

mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. 

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). 

Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang 

perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang 

seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang 

itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian 

itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat 

kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali 

https://alquranmulia.wordpress.com/2015/04/30/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-baqarah-ayat-282/
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jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka 

tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah 

apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 

menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu 

adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 

 Manajemen laba dalam pandangan islam tercantum dalam Alquran pada 

Surah Al Muthaffifin (83) Ayat 1-3  

 

 

 

Artinya : (1) kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (2) (yaitu) orang-

orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (3) 

dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka 

mengurangi. 

 

 

2.3. Penelitian Terdahulu  

Penelitian mengenai tata kelola keuangan daerah, telah banyak dilakukan 

oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranya adalah : 

Tabel  2.1. Review Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Variabel Hasil 
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Penuli

s 
Dependen Independen 

Prima 

Santy, 

dkk 

(2013) 

Pengaruh Adopsi IFRS Terhadap 

Manajemen Laba Pada Perusahaan 

Perbankan Di Bursa Efek 

Indonesia 

Manajemen 

laba 

Adopsi IFRS Adopsi IFRS tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap 

manajemen laba 

Icih, 

Dkk 

(2014) 

Analisis Kualitas Informasi 

Akuntansi Sebelum Dan Sesudah 

Adopsi Penuh International 

Financial Reporting Standard 

(IFRS) (Studi Kasus Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2010 – 2013) 

Manajemen 

laba 

Adopsi IFRS Adopsi IFRS 

berpengaruh negatif 

terhadap manajemen 

laba 

Lintang 

Kurniw

ati dan 

Rahma

wa 

ti 

(2014) 

Pengaruh Adopsi IFRS Terhadap 

Manajemen Laba Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia 

Manajemen 

Laba 

Adopsi IFRS Adopsi IFRS 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba dan 

tingkat manajemen 

laba setelah adopsi 

IFRS menjadi lebih 

kecil. 

 Yunita 

Eka P 

(2014) 

Pengaruh Adopsi IFRS Leverage 

Dan Ukuran Perusahaan Terhadap 

Manajemen Laba 

Manajemen 

Laba 

Adopsi IFRS 

Leverage 

Ukuran 

Perusahaan 

Adopsi IFRS tidak 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

Leverage berpengaruh 

positif terhadap 

manajemen laba. 

Ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh 

terhadap manajemen 

laba, 

Ketut 

Gunaw

an, dkk 

(2015)  

Pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas dan Leverage 

Terhadap Manajemen Laba Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Manajemen 

Laba 

Ukuran 

Perusahaan,

Profitabilitas

, Leverage 

Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas dan 

Leverage tidak 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba 

 

2.4. Hipotesis dan Pengembangan hipotesis 

2.4.1. Pengaruh Adopsi IFRS Terhadap Manajemen Laba  

IFRS (International Financial Reporting Standards) yang menekankan 

pada principle-based menuntut pihak manajemen untuk memberikan estimasi dan 
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judgement yang logis atau laporan keuangan. IFRS juga menuntut adanya 

pengungkapan (disclosure) yang lebih lengkap atas laporan keuangan dengan 

menggunakan pendekatan fair value baik informasi akuntansi yang sifatnya 

kualitatif maupun kuantitatif. Sejumlah tuntutan dari IFRS tersebut membuat 

manajemen kesulitan untuk berperilaku oportunis dalam melakukan praktik 

manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Lintang (2014) menganalisis 

pengaruh penerapan standar akuntansi berbasis IFRS terhadap manajemen laba. 

Penelitian tersebut menunjukkan adanya penurunan manajemen laba 

setelah perusahaan menerapkan standar akuntansi berbasis IFRS. Dengan 

demikian dalam penelitian ini, akan diuji kembali hubungan antara adopsi IFRS 

dan manajemen laba pada perusahaan barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia, 

dengan hipotesis sebagai berikut:  

H1: Adopsi  IFRS Berpengaruh terhadap Manajemen laba. 

 

2.5. Disain Penelitian 

Untuk lebih jelasnya hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependen yang digunakan oleh peneliti, maka model penelitiannya dapat dilihat 

pada gambar 1 berikut:     
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Gambar 2.1 

Model Penelitian 

 

     Variabel Independen       Variabel Dependen 

  H1 
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