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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Agency Theory

Menurut Godfrey at al. (2010) perusahaan adalah bentuk kontrak yang

paling efisien dan pada awalnya dimiliki dan dikelola oleh individu atau keluarga.

Namun, selama 100 tahun terakhir telah terjadi perbedaan antara pemilik

(pemegang saham dan penyedia hutang) dan manajer saat perusahaan berkembang

menjadi perusahaan besar yang kita kenal sekarang membutuhkan manajemen

profesional. Jensen dan Meckling umumnya mendiskreditkan dengan

mengembangkan teori agensi dalam publikasinya tahun 1976. Jensen dan

Meckling menggambarkan hubungan agensi yang timbul dimana ada kontrak satu

pihak (principal) melibatkan wewenang pengambilan keputusan kepada agen

tersebut.

Dalam situasi seperti itu, baik principal maupun agen adalah memaksimalkan

utilitas dan tidak ada alasan untuk percaya bahwa agen akan selalu bertindak

sesuai minat kepentingan utama. Masalah keagenan yang muncul mendorong

seorang agen untuk bersikap seolah-olah dia memaksimalkan kesejahteraan

principal. Sebagai alternatif, manajer (agen) berusaha menghindari kesalahan

pribadi dari banyaknya pekerjaan, dan tidak ada rasa aman dalam berusaha

memaksimalkan nilai perusahaan. Karena agen memiliki wewenang pengambilan

keputusan, dia dapat mentransfer kekayaan dengan cara ini dari principal ke agen

dan principal tidak melakukan intervensi.
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Tiga asumsi sifat manusia yang digunakan dalam menjelaskan teori keagenan

menurut Narolita dan Komang (2016) yaitu:

1. Daya pikir terbatas yang dimiliki manusia perihal persepsi masa yang akan

datang (bounded rationality),

2. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest),

3. Manusia cenderung menghindari risiko (risk averse). Berlandaskan ketiga

asumsi tersebut manajer akan bertindak opportunistic, yaitu mengutamakan

kepentingan pribadinya. Di satu sisi, manajer cenderung berusaha keras

memaksimumkan utilitasnya sendiri. Namun di sisi lain, untuk

memaksimalkan utilitas pemilik manajer dituntut untuk bekerja keras.

2.2 Profitabilitas

Menurut Harahap (2004) rasio profitabilitas yaitu menggambarkan

kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan

sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah

cabang, dan sebagainya. Fahmi (2013) rasio ini mengukur efektivitas manajemen

secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang

diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik

rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya

perolehan keuntungan perusahaan.
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Menurut Kieso et al (2016) rasio profitabilitas adalah:

“Profitability ratios measure the income or operating success of a
company for a given period of time. Income, or the lack of it, affects the
company's ability to obtain debt and equity financing. It also affects the
company's liquidity position and the company's ability to grow. As a
consequence, both creditors and investors are interested in evaluating
earning power - profitability. Analysts frequently use profitability as the
ultimate test of management's operating effectiveness.”

Rasio profitabilitas mengukur pendapatan atau keberhasilan operasi

perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Pendapatan, atau kekurangannya,

mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh pembiayaan hutang

dan ekuitas. Hal ini juga mempengaruhi posisi likuiditas perusahaan dan

kemampuan perusahaan untuk tumbuh. Sebagai konsekuensinya, baik kreditur

dan investor tertarik untuk mengevaluasi tingkat produktifitas - keuntungan.

Analis sering menggunakan profitabilitas sebagai uji akhir efektivitas operasional

manajemen.

Menurut Fahmi (2013) Return on total asset (ROA) melihat sejauh mana

investasi yang telah ditamankan mampu memberikan pengembalian keuntungan

sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan

asset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. Adapun rumus adalah:

	 	 	( )	 	
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2.3 Kompensasi Bonus

2.3.1 Pengertian Kompensasi

Menurut Samsudin (2010) Kompensasi mengandung arti yang lebih luas

daripada upah atau gaji. Upah atau gaji lebih menekankan pada balas jasa yang

bersifat finansial, sedangkan kompensasi mencangkup balas jasa finansial maupun

non-finansial. Kompensasi merupakan pemberian balas jasa, baik secara langsung

maupun berupa uang (finansial) maupun tidak langsung berupa penghargaan

(non-finansial).

Menurut Flippo (1961) Samsudin (2010) kompensasi adalah harga untuk

jasa yang diterima atau diberikan oleh orang lain bagi kepentingan seseorang atau

badan hukum.  Sedangkan menurut Dessler (2009) dalam Samsudin (2010),

menyatakan kompensasi adalah setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang

diberikan kepada karyawan dan timbul dari dipekerjakannya karyawan itu.

Kompensasi mempunyai dua aspek. Pertama, pembayaran keuangan langsung

dalam bentuk upah, gaji, insentif, komisi dan bonus. Kedua, pembayaran tidak

langsung dalam bentuk tunjangan keuangan, seperti asuransi dan uang liburan

yang dibayarkan perusahaan.

2.3.2 Fungsi Pemberian Kompensasi

Fungsi pemberian kompensasi menurut Samsudin (2010) adalah sebagai berikut :

a. Pengalokasian sumber daya manusia secara efisien.

Fungsi ini menunjukkan pemberian kompensasi pada karyawan yang

berprestasi akan mendorong mereka untuk tetap bekerja lebih baik.
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b. Penggunaan sumber daya manusia secara efisien dan efektif.

Pemberian kompensasi pada karyawan mengandung implikasi bahwa

organisasi akan menggunakan tenaga karyawan dengan seefisien mungkin.

c. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Sistem pemberian kompensasi dapat membantu stabilitas organisasi dan

mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

2.3.3 Tujuan Pemberian Kompensasi

Samsudin (2010)  menjelaskan mengenai tujuan pemberian kompensasi sebagai

berikut:

a. Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi

Karyawan menerima kompensasi berupa upah, gaji atau bentuk lainnya

adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan

kata lain kebutuhan ekonominya. Dengan adanya kepastian menerima upah

atau gaji tersebut secara periodik, berarti adanya jaminan “economic security”

bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

b. Meningkatkan Produktivitas Kerja

Pemberian kompensasi yang makin baik akan mendorong karyawan

bekerja secara produktif.

c. Memajukan organisasi atau perusahaan

Semakin berani suatu perusahaan atau organisasi memberikan kompensasi

yang tinggi, semakin menunjukkan betapa makin suksesnya suatu perusahaan,

sebab pemberian kompensasi yang tinggi hanya mungkin apabila pendapatan

perusahaan yang digunakan untuk itu semakin besar.
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d. Menciptakan keseimbangan dan keadilan

Pemberian kompensasi berhubungan dengan persyaratan yang harus

dipenuhi oleh karyawan pada jabatan sehingga tercipta keseimbangan antara

“input” (syarat-syarat) dan “output”.

2.3.4 Pengertian Bonus

Menurut Moehariono (2014) pada umumnya, bonus diartikan sebagai

pemberian pendapatan tambahan bagi karyawan atau pekerja yang hanya

diberikan setahun sekali bila syarat-syarat tertentu dipenuhi. Pertama, bonus

hanya dapat diberikan bila perusahaan memperoleh laba selama tahun fiskal yang

telah berlalu, karena bonus biasanya diambil dari keuntungan bersih yang

diperoleh perusahaan. Pada perusahaan besar, milik pengusaha etnis tionghoa,

bonus seperti ini dikenal dengan istilah ang pau. Kedua, bonus tidak diberikan

secara merata kepada semua karyawan, artinya besarnya bonus harus dikaitkan

dengan prestasi kerja individu. Akan tetapi, dalam praktik perusahaan Indonesia

banyak menerapkan hal terakhir tersebut kepada karyawan kelompok manajer ke

atas dan biasanya diberikan langsung secara pribadi oleh anggota direksi atasan

para manajer tersebut. Penentuan besarnya bonus tersebut tidak dilakukan pada

level bawah,  karena pada level bawah sistem penilaian prestasi kerjanya belum

tentu menjamin objektivitas dan dapat menimbulkan keruwetan serta perselisihan.

Variabel kompensasi bonus dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

	 = 	∑	 	 	∑	 	 	 	 	 %
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2.4 Manajemen Laba

2.4.1 Definisi Manajemen Laba

Menurut Schipper (1989) dalam Sulistiyanto (2008) menjelaskan bahwa:

“Earning management is a purposes intervention in the external financial
reporting process, with the intent of obtaining some private gain (a
opposed to say, merely faciliting the neutral operation of the process).”

Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses penyusunan

pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan

pribadi (pihak yang tidak setuju mengatakan bahwa hal ini hanyalah upaya untuk

memfasilitasi operasi yang tidak memihak dari sebuah proses).

Menurut National Association of Certified Fraud Examiners (1993) dalam

Sulistiyanto (2008) menjelaskan bahwa:

“Earnings management is the intentional, deliberate, misstatement
or omission of material facts, or accounting data, which is misleading and
when considered with all the information made available, would cause the
reader to change or alter his or judgement or decision.”

Manajemen laba adalah kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam

membuat laporan mengenai fakta material atau data akuntansi sehingga

menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan

yang akhirnya akan menyebabkan orang yang membacanya akan mengganti atau

mengubah pendapat atau keputusannya.

Menurut Fisher dan Rosenzweig (1995) dalam Sulistiyanto (2008)

menjelaskan bahwa:

“Earnings management is a actions of a manager which serve to
increase (decrease) current reported earnings of the unit which the
manager is responsible without generating a corresponding increase
(decrease) in long-term economic profitability of the unit.”
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Manajemen laba adalah tindakan-tindakan manajer untuk menaikkan

(menurunkan) laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya

tanpa menyebabkan kenaikkan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan

jangka panjang.

Menurut Lewitt (1998) dalam Sulistiyanto (2008) menjelaskan bahwa:

“Earnings management is flexibility in accounting allows it to keep
pace with business innovations. Abuses such as earnings occur when
people exploit this pliancy. Trickery is employed to obscure actual
financial volability. This in turn, make the true consequences of
management decisions.”

Manajemen laba adalah fleksibilitas akuntansi untuk menyetarakan diri

dengan inovasi bisnis. Penyalahgunaan laba ketika publik memanfaatkan hasilnya.

Penipuan mengaburkan volatilitas keuangan sesungguhnya. Itu semua untuk

menutupi konsekuensi dari keputusan-keputusan manajer.

Menurut Healy dan Wahlen (1999) dalam Sulistiyanto (2008) menjelaskan

bahwa:

“Earning management occurs when managers uses judgement in
financial reporting and in structuring transactions to alter financial
reports to either mislead some stakeholders about underlying economics
performance of the company or to influence contractual outcomes that
depend on the reported accounting number.”

Manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu

dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan

keuangan untuk menyesatkan stakeholder yang ingin mengetahui kinerja ekonomi

yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang

menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan itu.
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Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan definisi diatas menurut

Sulistiyanto (2008) bahwa manajemen laba merupakan aktivitas manajerial untuk

“mempengaruhi” dan mengintervensi laporan keuangan.

Menurut Scott (2015) manajemen laba adalah:

“Earning management is the choice by a manager of accounting
policies, or real actions, affecting earnings, so as to achieve some specific
reported earnings objective.”

Manajemen laba adalah pilihan oleh manajer kebijakan akuntansi, atau

tindakan nyata yang mempengaruhi pendapatan, sehingga dapat mencapai

beberapa tujuan laba yang dilaporkan.

2.4.2 Motivasi Manajemen Laba

Menurut Scott (2003) terdapat beberapa motivasi manajer melakukan manajemen

laba, yaitu:

1. Motivasi Politik (Political Motivation)

Banyak perusahaan yang sangat besar, seperti minyak dan gas,

perusahaan penerbangan dan perusahaan listrik. Perusahaan semacam itu

mungkin ingin mengelola laba sehingga mengurangi visibilitas mereka. Hal

ini akan memerlukan praktik dan prosedur akuntansi untuk meminimalkan

laba bersih yang dilaporkan, terutama selama periode kemakmuran yang

tinggi. Jika tidak, tekanan publik mungkin timbul bagi pemerintah untuk

melangkah dengan peraturan yang meningkat atau cara lain untuk

menurunkan profitabilitas.
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2. Motivasi Perpajakan (taxation motivation)

Pajak penghasilan mungkin merupakan motivasi yang paling jelas

untuk melakukan manajemen laba. Dimana perusahaan bersedia menerima

laba yang dilaporkan lebih rendah untuk mendapatkan penghematan pajak.

3. Perubahan CEO (changes of CEO)

Berbagai motivasi manajemen untuk mendapatkan pendapatan ada

pada saat pergantian CEO. Sebagai contoh, hipotesis rencana bonus

memprediksi bahwa CEO yang mendekati pensiun akan sangat mungkin

terlibat dalam strategi memaksimalkan pendapatan, untuk menambah bonus

mereka. Demikian pula, CEO perusahaan yang berkinerja buruk dapat

menghasilkan pendapatan semaksimal mungkin untuk mencegah, atau

menunda, dipecat.

4. Penawaran Umum Perdana (initial public offering / IPO)

Perusahaan yang melakukan initial public offering (IPO) tidak

memiliki harga pasar yang mapan. Sehingga menimbulkan kemungkinan

bahwa manajeman perusahaan yang go public dapat mengelola pendapatan

yang dilaporkan dalam prospektus mereka dengan harapan mendapat harga

lebih tinggi untuk saham mereka.
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5. Mengkomunikasikan Informasi Kepada Investor (to communicate information

to investor)

Investor akan melihat melalui pilihan kebijakan akuntansi perusahaan

saat mengevaluasi dan membandingkan kinerja laba. Jika manajemen laba

dapat mengungkapkan informasi dari dalam perusahaan, sebenarnya dapat

meningkatkan keakuratan pelaporan keuangan.

Kemudian Scott (2015) menambahkan kembali motivasi manajer untuk

melakukan manajemen laba, yaitu:

6. Motivasi kontrak lainnya (Other contracting motivations)

” Debt contract typically depend on accounting variables arising from
the moral hazard problem between manager and lender analyzed. To
control this problem, long-term lending contacts typically contain
covenants to protect agains actions by manager that are agains the
lenders best interests, such as excessive dividends, additional borrowing
or letting working capital or shareholders equity fall below specified
levels, all of which dilute the security of exiting lenders.”

Kontrak hutang biasanya bergantung dari masalah moral hazard

antara manajer dan pemberi pinjaman. Untuk mengendalikan masalah ini,

kontak pinjaman jangka panjang biasanya mengandung persyaratan untuk

melindungi tindakan yang dilakukan oleh manajer yang menjadi perhatian

para kreditur, seperti dividen yang berlebihan, pinjaman tambahan atau

membiarkan modal kerja atau ekuitas pemegang saham jatuh di bawah

tingkat yang ditentukan.
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7. Memenuhi Ekspektasi Penghasilan Investor (to meet investors earnings

expectation)

“Investors earnings expectation can be performed in a variety of ways, such
as earnings for the same period last year or on recent analyst or company
forecasts.”

Untuk memenuhi ekspektasi penghasilan investor dapat dilakukan dengan

berbagai cara, seperti pendapatan untuk periode yang sama tahun lalu atau

perkiraan analis atau perusahaan baru-baru ini.

8. Penawaran  Saham (Stock Offering)

“When a firm plans to issue new or additional shares to the public,
management faces a temptation to manage earnings upward, so as to
maximize the amount received from the share issue.”

Ketika sebuah perusahaan berencana untuk menerbitkan saham baru atau

tambahan saham kepada publik, manajemen menghadapi godaan untuk

mengelola pendapatan ke atas, sehingga memaksimalkan jumlah yang

diterima dari saham tersebut.

Menurut Watts and Zimmerman (1986) dalam Scott (2009) Bentuk

oportunistik berarti bahwa para manajer memilih kebijakan akuntansi untuk

kepentingan mereka sendiri, yang mungkin tidak selalu menjadi kepentingan

terbaik perusahaan yang terdapat dalam teori positif akuntansi (accounting

positive theory)

Hipotesis Rencana Bonus

Menurut Watts and Zimmerman (1986) dalam Scott (2009) manajer

perusahaan dengan rencana bonus lebih cenderung memilih prosedur akuntansi

yang menggeser laba yang dilaporkan dari periode mendatang ke periode berjalan.
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Hipotesis itu tampaknya bisa dipakai kembali. Manajer perusahaan, seperti

orang lain, menginginkan imbalan yang tinggi. Jika remunerasi mereka tergantung

pada bonus yang terkait dengan laba bersih yang dilaporkan, maka mereka

mungkin dapat meningkatkan bonus mereka saat ini dengan melaporkan setinggi

mungkin penghasilan bersih. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan

memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan saat ini.

Tentu saja, karena sifat dari proses akrual ini akan cenderung menurunkan laba

dan bonus yang dilaporkan di masa depan

2.4.3 Mekanisme Manajemen Laba

Menurut Subramanyam (2017) ada dua metode utama manajemen laba, yaitu:

1. Pergeseran Laba

Pergeseran laba merupakan proses pengelolaan laba dengan mengalihkan

laba dari satu periode ke periode lainnya. Pergeseran laba dilakukan dengan

mempercepat atau menunda pendapatan atau beban. Bentuk manajemen laba

biasanya mengakibatkan pembalikan dari dampak dalam satu atau lebih periode

dimasa depan sering kali pada periode berikutnya. Untuk alasan ini, pergeseran

laba sangat berguna untuk perataan laba. Contoh pergeseran laba adalah sebagai

berikut:

a. Mempercepat pengakuan pendapatan dengan meyakinkan dealer atau

grosir untuk membeli kelebihan produk di pengunjung akhir tahun

fiskal. Dalam praktik ini, disebut pemuatan saluran (channel loading),

biasa terjadi dalam industri seperti manufaktur mobil dan rokok.

b. Menunda pengakuan beban dengan mengapitalisasi beban dan

mengamortisasinya selama periode mendatang. Contohnya, meliputi

kapitalisasi bunga dan kapialisasi biaya pengembangan perangkat

lunak.
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c. Menggeder beban ke periode berikutnya dengan mengadopsi metode

akuntansi tertentu. Misalnya pengadopsian metode FIFO untuk

penialian persediaan (dibandingkan dengan LIFO) dan penyusutan

garis lurus (dibanding dengan percepatan) dapat menunda pengakuan

beban.

d. Menggunakan biaya satu kali yang besar seeperti penurunan nilai aset

dan biaya restrukturisasi secara berselang. Hal ini memungkinkan

perusahaan untuk mempercepat pengakuan beban sehingga membuat

laba berikutnya terlihat lebih baik.

2. Klasifikasi Manajemen Laba

Laba yang dikelola dengan mengklasifikasikan beban (dan pendapatan)

secara selektif pada bagian-bagian tertentu dari laporan laba rugi. Bentuk yang

paling umum dari klasifikasi (penggolongan) manajemen laba adalah

memindahkan beban di bawah garis, yang berarti melaporkannya bersamaan

dengan pos tidak biasa dan tidak berulang yang biasanya dianggap kurang

penting oleh analis. Manajer berupaya untuk mengklasifikasikan beban pada

bagian tidak berulang dari laporan laba rugi sebagaimana diilustrasikan pada

contoh berikut:

a. Ketika perusahaan tidak melanjutkan sebuah segmen bisnis, laba dari

segmen tersebut harus dilaporkan terpisah sebagai laba (rugi) dari

operasi dihentikan. Pos ini sebaiknya diabaikan dalam analisis karena

terkait dengan unit bisnis yang tidak berdampak lagi pada perusahaan.

akan tetapi, beberapa perusahaan memuat porsi yang lebih besar dari

baiya bersama (seperti overhead perusahaan) pada segmen yang

dihentikan, sehingga meningkatkan laba untuk perusahaan lainnya.

b. Penggunaan biaya khusus seperti penurunan nilai aset dan biaya

restrukturisasi yang telah meroket (hampir 40% perusahaan

melaporkan sedikitnya satu pengenaan biaya tersebut). Motivasi dalam

praktik ini disebabkan oleh kebiasaan sebagian besar analis untuk

mengabaikan biaya khusus karena sifatnya yang tidak biasa dan tidak
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berulang. Dengan cara mengambil biaya khusus secara periodik dan

memasukkan beban operasi dalam biaya ini, sehingga mengakibatkan

analis mengabaikan sebagian dari beban operasi.

2.4.4 Klasifikasi Manajemen Laba

Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai “intervensi dengan tujuan

tertentu oleh manajemen dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi

tujuannya sendiri” (Schipper, 1989) dalam (Subramanyam, 2017). Manajemen

laba sering melibatkan window-dressing atas laporan keuangan, khususnya jumlah

laba bottom-line. Manajemen laba dapat berupa cosmetic, jika manajer

memanipulasi akrual tidak memiliki konsekuensi arus kas. Manajemen laba juga

dapat menjadi real, jika manajer mengambil tindakan terkait dengan konsekuensi

arus kas untuk tujuan mengelola laba (Subramanyam, 2017).

Menurut Subramanyam (2017) manajemen kosmetik laba (cosmetic

earnings management) merupakan hasil potensial dari kebebasan dalam

menerapkan akuntansi akrual. Standar akuntansi dan mekanisme pengawasan

mengurangi kebebasan ini. Namun, tidak mungkin untuk menghilangkan

kebebasan tersebut karena kompleksitas dan variasi dalam aktivitas bisnis.

Bahkan, akuntansi akrual memerlukan perkiraan dan penilaian. Hal ini

menyebabkan kebijakan manajerial dalam menentukan angka akuntansi.

Meskipun kebijakan ini memberikan kesempatan bagi manajer untuk

mengungkapkan kebenaran yang lebih informatif mengenai aktivitas bisnis

perusahaan, tetapi juga memungkinkan bagi mereka untuk melakukan window-

dressing atas laporan keuangan dan mengelola laba.
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Manajer sering mengambil tindakan dengan konsekuensi arus kas,

biasanya merugikan untuk tujuan mengelola laba. Misalnya, manajer terkadang

menggunakan metode FIFO pada penilaian persediaan untuk melaporkan laba

yang lebih tinggi bahkan jika menggunakan metode LIFO dapat menghasilkan

penghematan pajak. Insentif manajemen laba juga memengaruhi keputusan

manajer terkait investasi dan pendanaan. Manajemen laba riil (real earnings

management) lebih bermasalah dibandingkan manajemen laba kosmetik (cosmetic

earnings management) karena mencermikan keputusan bisnis yang sering

mengurangi kekayaan para pemegang saham (Subramanyam, 2017)

2.4.5 Pola Manajemen Laba

Menurut Scott (2015) pola manajemen laba terbagi menjadi 4 bagian, yaitu:

1. Taking a Bath

Jika perusahaan harus melaporkan kerugian, manajemen akan melaporkan

laporan yang besar pada periode mandatang dan perusahaan tersebut hanya

memiliki sedikit kerugian pada periode saat ini.

2. Minimalisasi Pendapatan (Income Minimization)

Pola ini dapat dipilih oleh perusahaan selama profitabilitas tinggi atau ketika

perusahaan mencari undang-undang untuk melindungi diri dari persaingan asing.

Kebijakan yang termasuk kedalam minimalisasi  pendapatan termasuk

penghapusan aset modal, barang tak berwujud, pengeluaran iklan, pengeluaran

Litbang, pertimbangan pajak penghasilan, seperti penggunaan inventori LIFO.
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3. Maksimalisasi Pendapatan (Income Maximization)

Berdasarkan teori kontrak, manajer mungkin terlibat dalam pola

memaksimalkan laba bersih yang dilaporkan untuk tujuan bonus. Perusahaan yang

tidak mempunyai perjanjian hutang juga dapat memaksimalkan pendapatan

4. Perataan Laba (Income Smoothing)

Dari perspektif teori kontrak, manajer akan menghindari risiko dan lebih

memilih bonus yang kurang bervariasi. Akibatnya, manajer dapat memperlancar

laba yang dilaporkan dari waktu ke waktu sehingga dapat menerima kompensasi

yang relatif konstan.

2.4.6 Pengukuran Manajemen Laba

Penelitian yang berkaitan dengan metode deteksi earnings management

antara lain yang dilakukan oleh (Dechow et al, 1995) yang mengevaluasi berbagai

alternatif model untuk mendeteksi earnings management berdasarkan accruals.

Perbandingan dilakukan terhadap lima model adalah sebagai berikut:

1. Model Healy

Healy (1985) menguji manajemen laba dengan membandingkan total rata-

rata akrual (diukur dengan total aset yang tertinggal) di seluruh variabel

pembagian manajemen laba. Studi Healy berbeda dengan kebanyakan studi

manajemen laba lainnya karena ia memprediksi bahwa manajemen laba

sistematis terjadi dalam setiap periode. Variabel pemisahnya membagi sampel

menjadi tiga kelompok, dengan penghasilan diprediksi akan dikelola ke atas

di salah satu kelompok dan ke bawah pada dua kelompok lainnya.
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Kesimpulan kemudian dilakukan melalui perbandingan berpasangan dari total

akrual rata-rata. Suatu kelompok dimana pendapatan diprediksi akan dikelola

ke bawah. Pendekatan ini setara dengan memperlakukan seperangkat

pengamatan dimana pendapatan diperkirakan akan dikelola ke atas sebagai

periode estimasi dan pendapatan diperkirakan akan dikelola ke bawah sebagai

periode genap. Total akrual rata-rata membentuk periode estimasi kemudian

mewakili ukuran nondiscretionary accruals.

2. Model DeAngelo

DeAngelo (1986) menguji manajemen laba dengan menghitung perbedaan

pertama dalam total akrual, dan dengan mengasumsikan bahwa perbedaan

pertama memiliki nilai nol yang diharapkan berdasarkan hipotesis nol dari

tidak ada manajemen laba. Model ini menggunakan total akrual periode lalu

(diskalakan dengan total aset yang tertinggal) sebagai ukuran

nondiscretionary accruals.

Model DeAngelo dapat dipandang sebagai kasus khusus Model Healy,

dimana periode estimasi nondiscretionary accruals dibatasi pada pengamatan

tahun sebelumnya. Ciri umum Model Healy dan DeAngelo adalah bahwa

keduanya menggunakan total akrual dari periode estimasi ke proxy untuk

menghasilkan nondiscretionary accruals. Jika nondiscretionary accruals

konstan sepanjang waktu dan discretionary accruals memiliki rata-rata nol

pada periode estimasi, Model Healy dan DeAngelo akan mengukur

nondiscretionary accruals tanpa kesalahan. Namun, jika nondiscretionary

accruals berubah dari satu periode ke periode lainnya, kedua model akan
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cenderung mengukur nondiscretionary accruals dengan kesalahan. Manakah

dari dua model yang lebih tepat maka tergantung pada sifat proses deret

waktu yang menghasilkan nondiscretionary accruals. Jika nondiscretionary

accruals mengikuti proses white noise sekitar mean konstan, maka Model

Healy sesuai. Jika nondiscretionary accruals mengikuti jalan randow, maka

model DeAngelo sesuai.

3. Model Jones

Jones (1991) mengusulkan sebuah model yang merilekskan anggapan

bahwa nondiscretionary accruals konstan. Modelnya mencoba

mengendalikan efek perubahan dalam keadaan ekonomi perusahaan terhadap

nondiscretionary accruals. Sebuah asumsi yang tersirat dalam model Jones

adalah bahwa pendapatan tidak diskriminatif. Jika pendapatan dikelola

melalui pendapatan discretionary, model Jones akan menghapus pendapatan

yang dikelola dari proxy discretionary accruals (masalah 2). Misalnya,

pertimbangkan situasi dimana manajemen menggunakan kebijaksanaannya

untuk memperoleh pendapatan pada akhir tahun ketika uang belum diterima

dan sangat dipertanyakan apakah pendapatan tersebut telah diperoleh. Hasil

dari pertimbangan manajerial ini akan meningkatkan pendapatan dan jumlah

akrual (melalui peningkatan piutang). Model Jones orthogonalizes total

akrual terhadap pendapatan dan karenanya akan mengambil discretionary

accruals ini, sehingga estimasi manajemen laba menjadi bias terhadap nol.

= + 	 ∆ + 	 ( )
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4. Model Modified Jones

Modifikasi ini dirancang untuk menghilangkan kecenderungan dugaan

model Jones untuk mengukur discretionary accruals dengan kesalahan ketika

kebijaksanaan dilakukan terhadap pendapatan. Satu-satunya penyesuaian

terhadap Jones Model asli adalah bahwa perubahan pendapatan disesuaikan

dengan perubahan piutang pada periode peristiwa. Implikasi Jones Model asli

mengasumsikan bahwa kebijaksanaan tidak dieksploitasi atas pendapatan baik

dalam periode estimasi atau periode berjalan. Versi modifikasi dari implikasi

Model Jones mengasumsikan bahwa semua perubahan dalam penjualan kredit

pada periode kejadian dihasilkan dari manajemen laba. Hal ini didasarkan

pada alasan bahwa lebih mudah mengelola pendapatan dengan menerapkan

kebijaksanaan atas pengakuan pendapatan pada penjualan tunai. Jika

modifikasi ini berhasil, perkiraan manajemen laba tidak boleh lagi bias

terhadap nol dalam sampel dimana manajemen laba telah menguasai tempat

pengelolaan pendapatan.

5. Model Industri

Model akhir yang dipertimbangkan adalah model industri yang digunakan

oleh Dechow dan Sloan (1991). Serupa dengan Model Jones, Model Industri

merilekskan anggapan bahwa nondiscretionary accruals konstan sepanjang

waktu. Namun, alih-alih mencoba secara langsung memodelkan faktor

penentu nondiscretionary accruals, model industri mengasumsikan bahwa

= + 	 ∆ − 	∆ + 	 ( )
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variasi faktor penentu nondiscretionary accruals sama-sama terjadi pada

perusahaan di industri yang sama.

2.4.7 Discretionary Accruals

Sulistiyanto (2008) menjelaskan bahwa manajemen laba dilakukan dengan

mempermainkan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan, sebab

akrual merupakan komponen yang mudah untuk dipermainkan sesuai dengan

keinginan orang yang melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan

keuangan. Alasannya, komponen akrual merupakan komponen yang tidak

memerlukan bukti kas secara fisik sehingga upaya mempermainkan besar

kecilnya komponen akrual tidak harus disertai dengan kas yang diterima atau

dikeluarkan perusahaan.

Oleh sebab itu, upaya awal untuk memahami manajemen laba adalah

dengan memahami manajemen laba adalah dengan memahami dasar akuntansi

yang selama ini digunakan dan diakui secara luas, yaitu akuntansi berbasis akrual.

Basis akuntansi ini merupakan dasar pencatatan akuntansi yang mewajibkan

perusahaan mengakui hak dan kewajiban tanpa memperhatikan kapan kas akan

diterima atau dikeluarkan.

Model akuntansi berbasis akrual menggunakan komponen kas dan akrual

dalam laporan keuangan. Alasannya, ada dua macam trasaksi yang selama ini

biasa dilakukan perusahaan dalam proses usahanya, yaitu transaksi kas (tunai)

maupun non kas (non tunai). Komponen kas merupakan komponen yang relatif

sulit untuk direkayasa, sebab komponen ini menunjukkan berapa jumlah kas yang
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diterima perusahan dalam periode tertentu. Artinya, transaksi komponen kas harus

disertai dengan bukti berupa uang atau yang setara dengan uang dalam jumlah

yang sama, yang secara fisik ada.

Sebaliknya, transaksi akrual merupakan transaksi yang tidak harus disertai

dengan uang atau sejenisnya. Artinya, seseorang tidak perlu harus menunjukkan

bukti sejumlah kas yang diterima atau dikeluarkan untuk mengatur besar kecilnya

angka-angka transaksinya.

Maka langkah awal untuk mengidentifikasi manajemen laba adalah dengan

mengeluarkan komponen kas dari model akuntansi di atas untuk menghitung dan

menentukan besarnya komponen akrual yang diperoleh perusahaan selama satu

periode tertentu. Oleh karena itu, laba akuntansi diatas harus dikurangi dengan

arus kas yang diperoleh dari operasi perusahaan (cash flow from operation)

selama periode bersangkutan. Sedangkan komponen arus kas lain, yaitu arus kas

pendanaan (cash flow from financing) dan arus kas investasi (cash flow from

investment), tidak dikurangkan dari laba akuntansi ini.

2.4.8 Non-discretionary Accruals

Sulistiyanto (2008) nondiscretionary accruals merupakan komponen akrual

yang diperoleh secara ilmiah dari dasar pencatatan akrual degan mengikuti standar

akuntansi yang diterima secara umum, misalkan metode depresiasi dan penentuan

persediaan yang dipilih harus mengikuti metode yang diakui dalam prinsip

akuntansi. Atas dasar pemikiran bahwa komponen akrual yang bebas

dipermainkan dengan kebijaksanaan manajerial adalah discretionary accruals,
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maka sebagian besar model manajemen laba mengukur atau memproksikan

aktivitas rekayasa ini dengan menggunakan komponen discretionary accruals.

Hingga atas dasar pemikiran itu, yaitu total akrual merupakan penjumlahan

discretionary accruals dan nondiscretionary accruals.

Manajemen laba dalam penelitian ini berperan sebagai variabel dependen

yang diproksikan dengan menggunakan discretionary accruals (DAC), model

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Modified Jones Model.  Alasannya,

versi modifikasi dari model yang dikembangkan oleh Jones (1991) memberikan

tes manajemen laba yang paling kuat (Dechow et al. 1995). Sehingga beberapa

tahapan untuk menghitung discretionary accruals adalah sebagai berikut:

Menghitung Total Akrual

TACt = Total akrual periode-t

CFOt = Arus kas dari operasi (cash flow from operation) periode-t

Menghitung Non-discretionary Accruals

Estimasi β1, β2, β3 dihitung selama periode estimasi dengan menggunakan model

sebagai berikut:

= 	 	 −

= 	 , + 	 ∆ , + 	
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Notasi :

TACit = Total akrual periode t.

∆REV = Pendapatan tahun t dikurangi pendapatan di tahun t-1

PPEt = Gross property, plant and equipment periode t

TAt-1 = Total aset periode t-1

β1, β2, β3 = Firm specific parameters

NDAit = Nondiscretionary accruals periode t.

∆REV = Pendapatan tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1

∆REC = Piutang tahun t dikurangi  piutang tahun t-1

PPEt = Gross property, plant and equipment periode t

TAt-1 = Total aset periode t-1

β1, β2, β3 = Firm specific parameters

Menghitung discretionary current accruals

= 	 , + 	 ∆ − 	∆, + 	 	 ,

, = 	 , − 	 ,



32

Notasi:

DCAi,t = Discretionary current accruals perusahaan i

periode t

CurrAccit = Current accruals perusahaan i periode t

TAi,t-1 = Total aktiva perusahaan i periode t-1

NDCAit = Nondiscretionary current accruals perusahaan i

periode t.

2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Widyastuti (2009) menyatakan bahwa kepemilikan

institusional, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen

laba, sedangkan ukuran perusahaan (size), ungkitan (leverage) dan profitabilitas

berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Perwitasari (2014) melakukan

penelitian dengan hasil penelitian yaitu kepemilikan institusional dan

terkonsentrasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba,

sedangkan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.

Hasil penelitian Putri, dkk (2014)  menyebutkan bahwa asimetri informasi

dan profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap manajemen

laba, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

manajemen laba.  Hasil penelitian Givari (2015) hasil penelitian menyatakan

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

manajemen laba, leverage (DAR) dan profitabilitas (ROA) berpengaruh positif
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dan signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan Kepemilikan Institusional

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Hasil penelitian Ulya dan Khairunissa (2015) penelitian menyatakan bahwa

ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, profitabilitas

berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Financial leverage dan kualitas

audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Hasil penelitian Wiyadi, Rina, Noer dan Ichwani (2015) menyatakan bahwa

ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap

manajemen laba, informasi asimetri berpengaruh positif signifikan terhadap

manajemen laba, sedangkan program kepemilikan saham karyawan berpengaruh

negatif terhadap manajemen laba. Hasil penelitian Arifin dan Nicken (2016)

menyatakan bahwa board of Indepence, institutional ownership, profitability, dan

leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan firm  size,

board of director, audit quality dan manajerial ownership tidak berpengaruh

terhadap manajemen laba. Hasil penelitian Finola (2016) menyatakan bahwa

Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan

Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba.

Hasil penelitian Guidry, etc. (1999) menyatakan bahwa kompensasi bonus

berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hasil penelitian Pujiati dan

Muhammad Arfan (2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial,

kepemilikan institusional dan kepemilikan bonus berpengaruh negatif erhadap

manajemen laba. Hasil penelitian Yanti dan I Gusti Ary Suryawathi (2015)
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menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris, independen, ukuran KAP tidak

berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan jumlah anggota komite audit

dan kompensasi bonus berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Hasil penelitian Mahutu dan Setiyadi (2016) menyatakan  bahwa kepemilikan

manajerial, kepemilikan institusional, dewan direksi dan kompensasi bonus tidak

berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan komite audit berpengaruh

terhadap manajemen laba.

2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori agensi adanya benturan kepentingan antara pemilik dana

(principal) dan manajer (agent) dimana tugas seorang manajer (agent)  yaitu

mengelola sumber daya sebaik mungkin dan dipertanggungjawabkan dalam

bentuk laporan keuangan. Menurut Kristianti (2016) manajemen sebagai

pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi mengenai kondisi

perusahaan serta prospek perusahaan di masa yang akan datang daripada pemilik

perusahaan (pemegang saham). Ketidakseimbangan informasi yang terjadi antara

manajemen dengan pemegang saham dapat memberikan kesempatan pihak

manajemen untuk melakukan tindakan manajemen laba dalam rangka penilaian

kinerja perusahaan maupun keuntungan pribadi manajemen.

Fokus utama pemilik dana (principals) adalah laporan laba (rugi) karena

pemilik dana (principals) menginginkan profitabilitas yang tinggi yang tercermin

dalam laporan laba (rugi). Faktor yang mendukung manajer untuk melakukan

manajemen laba adalah profitabilitas, karena menurut Amertha (2013) apabila
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kinerja perusahaan berada dalam kinerja buruk maupun kinerja yang baik, akan

memicu manajer bertindak oportunis dengan menaikkan laba atau menurunkan

laba akuntansi sesuai dengan kondisi kinerja perusahaan tersebut.

Selain profitabilitas, terdapat faktor lain yang dianggap sebagai faktor yang

memicu manajer melakukan manajemen laba yaitu kompensasi bonus. Healy

(1985) menjelaskan bahwa skema bonus menciptakan insentif bagi manajer untuk

memilih prosedur akuntansi dan akrual untuk memaksimalkan nilai penghargaan

bonus mereka. Skema ini nampaknya merupakan cara efektif untuk

mempengaruhi akrual dan akuntansi manajerial keputusan prosedur.

2.6.1 Pengaruh Profitabilitas (X1) Terhadap Manajemen Laba (Y)

Gitman (2009) profitabilitas diartikan sebagai hubungan antara pendapatan

dan biaya yang diperoleh baik dengan menggunakan aset lancar maupun aset tetap

perusahaan dalam aktivitas produktif. Widana dan Gerianta (2013) profitabilitas

yang diproksikan dengan ROA (Return On Asset) disebabkan karena investor

cenderung memperhatikan ROA dalam menilai sehat tidaknya perusahaan,

disamping itu laba dalam rasio ROA yaitu laba setelah pajak. Profitabilitas dapat

mempengaruhi manajer melakukan manajemen laba. Apabila profitabilitas yang

dihasilkan tinggi, maka beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan pun akan

tinggi. Oleh karena itu, profitabilitas yang tinggi dapat mempengaruhi tingginya

praktik manajemen laba dengan pola menurunkan laba.
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Hal ini didukung dengan pernyataan Widyastuti (2009), Perwitasari

(2014) , Ulya dan Kahirunnisa (2015), Givari (2015) , Arifin dan Nicken (2016)

dan  Finola (2016) bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen

laba. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Putri dkk (2014) menyatakan

bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen laba hasil pengujian

ini tidak sejalan dengan teori yang mengatakan apabila profitabilitas menurun

maka kecenderungan praktek manajemen laba akan meningkat, namun berbeda

dengan yang dinyatakan oleh Wiyadi, Rina, Noer dan Ichwani (2015) bahwa

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka peneliti

menarik hipotesis untuk diteliti sebagai berikut :

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.

2.6.2 Pengaruh Kompensasi Bonus  (X2) Terhadap Manajemen laba (Y)

Menurut Ivancevich (1995) dalam Kadarisman (2014) kompensasi adalah

fungsi Human Resource Management (HRM) yang berhubungan dengan setiap

jenis reward yang diterima individu sebagai balasan atas pelaksanaan tugas-tugas

organisasi. Pegawai menukarkan tenaganya untuk mendapatkan reward finansial

maupun nonfinansial.

Hal ini diikuti dengan salah satu motivasi manajemen laba dalam teori positif

akuntansi yaitu bonus plan hypothesis bahwa bonus yang dijanjikan oleh pemilik

kepada manajer tidak hanya memotivasi manajer untuk bekerja dengan lebih baik

tetapi juga memotivasi manajer untuk melakukan kecurangan manajerial (Scott,
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2009). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Guidry (1998), Yanti dan I

Gusti (2015) menyatakan bahwa kompensasi bonus berpengaruh positif terhadap

manajemen laba. Pernyataan lain dikemukakan oleh Pujiati dan Muhammad

(2013)  bahwa kompensasi memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba,

sedangkan Mahutu dan Setyadi (2016) mengatakan bahwa kompensasi bonus

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka peneliti menarik

hipotesis untuk diteliti sebagai berikut :

H2 : Kompensasi bonus berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen

laba.

2.6.3 Pengaruh Profitabilitas (X1) dan Kompensasi Bonus (X2) Terhadap

Manajemen Laba (Y)

Profitabilitas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi manajer untuk

melakukan manajemen laba, karena menurut Silvia dan Etty (2015) bahwa setiap

badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya karena semakin

tinggi. Pujiati dan Muhammad (2013) menjelaskan bahwa pemberian bonus

seringkali dikaitkan dengan tingkat laba bersih yang dihasilkan pada tahun yang

bersangkutan. Manajer akan berusaha mengatur laba bersih sedemikian rupa

sehingga dapat memaksimalkan bonusnya. Manajer yang memiliki informasi atas

laba bersih perusahaan yang sebenarnya akan bertindak oportunis untuk

melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini ataupun

menyimpannya untuk tahun-tahun yang akan datang.
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Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka peneliti menarik

hipotesis untuk diteliti sebagai berikut :

H3: Profitabilitas dan kompensasi bonus berpengaruh signifikan secara

simultan terhadap manajemen laba.

Secara skematis, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

Kontrak

Gambar 1.1

Kerangka pemikiran
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Sumber Daya
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Gambar 1.2
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