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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Akuntansi Positif 

 Menurut Belkaoui (2001) teori akuntansi positif merupakan teori akuntansi 

yang terdiri dari seperangkap prinsip atau konsep yang lebih luas yang 

menjelaskan atau memberikan jawaban terhadap praktik akuntansi yang berlaku 

dan memprediksi atau meramalkan fenomena-fenomena yang terjadi dimana 

akuntansi diterapkan guna penyusunan konstruksi dan verifikasi teori. 

 Penjelasan atas fenomena akuntansi akibat peristiwa-peristiwa akuntansi 

yang terjadi menjadi perhatian khusus saat ini. Peralihan perhatian dari apa yang 

seharusnya terjadi (teori normatif), menjadi apa yang dapat dikembangkan dari 

teori dan hipotesis (teori positif), menjadikan teori akuntansi mendapat perhatian 

yang lebih saat ini. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat menghasilkan 

prediksi yang valid dan dapat memberikan jawaban atas fenomena yang belum 

diamati. 

2.2 Teori Keagenan 

2.2.1 Pengertian Teori Keagenan 

 Eksposisi teoritis secara mendetail dari teori keagenan pertama kali 

dinyatakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Menurut Jensen dan Meckling 

(1976) teori keagenan merupakan : 

 “ We define an agency relationship as a contract under which one or more 

 persons (the principals) engage another person (the agent) to perform 

 some  service on their behalf which involves delegating some decision 

 making authority to the agent.” 
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 Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa hubungan keagenan didefinisikan 

sebagai suatu kontrak antara manajer (agent) dan pemilik (principal) dimana 

pemilik (principal) mendelegasikan sebagian kewenangan kepada manajer (agent) 

untuk melaksanakan kegiatan perusahaan dan kewenangan untuk mengambil 

keputusan. Hal tersebut mengakibatkan manajer lebih banyak memiliki informasi 

dibandingkan pemilik. 

 Teori keagenan (agency theory) merupakan basis teori yang mendasari 

praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori agensi ini 

mengeksplorasi bagaimana kontrak dan insentif dapat ditulis untuk memotivasi 

individu-individu untuk mencapai keselarasan tujuan. Prinsip utama teori ini 

menyatakan adanya hubungan kinerja antara pihak yang memberi wewenang 

(principal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agent) yaitu 

manajer dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut dengan nexus of contract 

(Rahmawati, 2006) 

 Widyaningdyah (2001) menyatakan bahwa konsep agency theory adalah 

hubungan atau kontrak yang terjadi antara principal dan agent. Principal 

memperkerjakan agent untuk melaksanakan tugas untuk kepentingan principal, 

termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari principal kepada 

agent. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham 

bertindak sebagai principal, dan CEO (Chief Executive Officer) sebagai agent 

mereka. Pemegang saham memperkerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan 

kepentingan principal. Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing 

individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga 
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menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Pihak principal 

termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan 

profitabilitas perusahaanya yang selalu meningkat. 

 Menurut Ujiyantho dan Pramuka (2007) menggunakan tiga asumsi sifat 

manusia yaitu : 

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

2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang 

(bounded rationality), 

3. Manusia selalu menghindari resiko (risk adverse). 

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan 

bertindak opportunistic, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya. 

 Scott (2006; 239) menyatakan bahwa perusahaan mempunyai banyak 

kontrak, misalnya kontrak kerja antara perusahaan dengan para manajernya dan 

kontrak pinjaman antara perusahaan dengan krediturnya. Kontrak kerja yang 

dimaksud adalah kontrak kerja antara pemilik modal dengan manajer perusahaan. 

Dimana antara agent dan principal ingin memaksimumkan utility masing-masing 

dengan informasi yang dimiliki. 

 Informasi yang lebih banyak dimiliki oleh manajer dapat memicu untuk 

melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk 

memaksimumkan utilitynya. Sedangkan bagi pemilik modal dalam hal ini investor 

akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh 

manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi. Oleh karena itu, terkadang 

kebijakan-kebijakan tertentu yang dilakukan oleh manajemen perusahaan tanpa 
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sepengetahuan pihak pemilik modal atau investor. Terdapat tiga masalah utama 

dalam hubungan agensi yaitu : 

1. Kontrol pemegang saham terhadap manajer 

2. Biaya yang menyertai hubungan agensi 

3. Menghindari dan meminimalisasi biaya agensi 

 Teori agensi mengasumsikan bahwa masing-masing individu semata-mata 

termotivasi oleh kepentingan sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan 

antara agent dan principal. Pemegang saham sebagai principal diasumsikan hanya 

tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam 

perusahaan sedangkan para agent diasumsikan menerima kepuasan berupa 

kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. 

Dengan adanya perbedaan kepentingan ekonomis tersebut, maka antara principal 

dan agent berusaha untuk memperbesar keuntungan mereka sendiri. 

 Principal menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan 

secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi 

dividen dari tiap saham yang dimiliki. Agent menginginkan kepentingannya 

diakomodir dengan pemberian kompensasi yang memadai dan sebesar-besarnya 

atas kinerjanya. Principal menilai prestasi agent berdasarkan kemampuannya 

memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian dividen. Makin tinggi laba 

harga saham akan besar dan tentu saja pembagian dividen pun akan besar 

sehingga agent telah melakukan kinerja dengan baik. 
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 Agent termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi 

dan psikologisnya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun 

kontrak kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat terutama karena 

principal tidak dapat memonitor aktivitas CEO sehari-hari untuk memastikan 

bahwa CEO bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham. Principal tidak 

memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent. Agent mempunyai lebih 

banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Hal ini yang 

mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh principal 

dan agent (Nasution dan Setiawan, 2007). 

 Ketidakseimbangan informasi inilah yang disebut dengan asimetri 

informasi. Adanya asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk 

memaksimalkan dirinya sendiri mengakibatkan agent memanfaatkan adanya 

asimetri informasi yang dimilikinya untuk menyembunyikan beberapa informasi 

yang tidak diketahui principal. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang 

terjadi antara principal dan agent mendorong agent untuk menyajikan informasi 

yang tidak sebenarnya kepada principal, terutama jika informasi tersebut 

berkaitan dengan pengukuran kinerja agent. Hal ini memicu agent untuk 

memikirkan bagaimana angka akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana 

untuk memaksimalkan kepentingan. 
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2.3 Asimetri Informasi 

2.3.1 Pengertian Asimetri Informasi 

 Laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk digunakan oleh berbagai 

pihak termasuk pihak internal perusahaan itu sendiri seperti manajer, karyawan, 

serikat buruh dan lainnya. Pihak-pihak yang sebenarnya paling berkepentingan 

dengan laporan keuangan adalah para pengguna eksternal yaitu pemegang saham, 

kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Para pengguna internal (para manajemen) 

mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi pada perusahaan sedangkan pihak 

eksternal yang tidak berada di perusahaan secara langsung tidak mengetahui 

informasi tersebut sehingga tingkat ketergantungan manajemen terhadap 

informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal. 

 Salah satu kendala yang akan muncul antara agent dan principal adalah 

adanya asimetri informasi (information asymmetry). Asimetri informasi adalah 

suatu keadaan dimana agent mempunyai lebih banyak tentang informasi internal  

perusahaan dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan 

dengan principal. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada agent 

menggunakan informasi yang diketahuinya untuk memanipulasi laporan keuangan 

sebagai usaha untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, 

sebagai pengelola manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi 

perusahaan yang sebenarnya kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat 

dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi dalam laporan keuangan.  
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 Informasi yang lebih banyak dimiliki oleh manajer dapat memicu untuk 

melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk 

memaksimumkan utility nya. Sedangkan bagi pemilik modal (investor) akan sulit 

untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena 

hanya memiliki sedikit informasi yang ada tentang perusahaan. Oleh karena itu, 

terkadang kebijakan-kebijakan tertentu yang dilakukan oleh manajemen 

perusahaan tanpa sepengetahuan pihak pemilik modal atau investor. Asimetri 

informasi ini mengakibatkan terjadinya moral hazard berupa usaha manajemen 

untuk melakukan tindakan manajemen laba (Rahmawati, 2006).   

 Menurut Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa agent berada 

pada posisi yang memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasistas diri, 

lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan 

principal. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk 

memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang 

dimilikinya akan mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi 

yang tidak diketahui oleh principal. Sehingga dalam kondisi seperti ini principal 

seringkali berada pada posisi yang tidak diuntungkan.  

2.3.2 Jenis-jenis Asimetri Informasi   

 Menurut Scott (2006; 13-15) terdapat dua macam asimetri informasi yaitu: 

1. Adverse Selection  

yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya 

mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan 

dibandingkan investor pihak luar dan fakta yang mungkin dapat 
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mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer tersebut tidak 

disampaikan informasinya kepada pemegang saham. 

2. Moral Hazard 

yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak 

seluruhnya diketahui oleh pemegang saham. Sehingga manajer dapat 

melakukan tindakan diluar sepengatahuan pemegang saham yang 

melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika dan norma mungkin tidak 

layak dilakukan. Moral Hazard biasanya terjadi  karena adanya 

pemisahan kepemilikan dan pengendalian yang merupakan karakteristik 

kebanyakan perusahaan. 

 Dalam penyajian informasi akuntansi khususnya penyusunan laporan 

keuangan agent memiliki asimetri informasi sehingga dapat lebih fleksibel 

mempengaruhi pelaporan keuangan untuk memaksimalkan kepentingannya. 

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan 

keputusan ekonomi (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009). Dengan adanya kondisi 

yang asimetri, maka agent dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang 

disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba 

(earnings management).  
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2.3.3 Pengukuran Asimetri Informasi 

 Dalam melakukan pengukuran terhadap asimetri informasi, penulis 

menggunakan proksi bid ask spread. Bid ask spread adalah selisih dari harga bid 

dan ask sehingga disebut bid ask spread. 

 Menurut Wasilah (2005), estimasi asimetri informasi dapat dilakukan 

berdasarkan 3 kategori utama yaitu : 

1. Berdasarkan analyst forecast 

Metode ini dikembangkan berdasarkan pemikiran dari Blackwell dan 

Dubins. Proxy yang digunakan adalah keakuratan analisis dalam 

melakukan prediksi atas earning per share (EPS) dan diprediksi para 

analis sebagai ukuran asimetri informasi. 

Masalah yang sering timbul dari perhitungan ini adalah para analis 

seringkali bersikap over reacting terhadap informasi positif dan bersikap 

under reacting terhadap informasi negatif. Selain itu penggunaan forecast 

error sebagai cara menghitung asimetri informasi selalu tidak 

berhubungan dengan tingkat risiko yang dihadapi oleh perusahaan 

melainkan mungkin berhubungan dengan fluktuasi dari earning dan bukan 

disebabkan oleh asimetri informasi yang lebih tinggi. Namun Wasilah 

(2005), berpendapat bahwa ada hubungan yang positif antara pendapat 

dengan selisih harga bid ask. 
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2. Berdasarkan Kesempatan Berinvestasi 

Bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi mempunyai 

kemampuan lebih baik untuk memprediksi arus kas pada periode 

mendatang prediksi tersebut berdasarkan aset perusahaan. Beberapa proxi 

yang banyak digunakan adalah rasio market value to book value dari 

ekuitas, market to book value dari asset, price earning ratio. Alasan 

penggunaan rasio tersebut adalah : 

 Rasio market to book value dari ekuitas dan asset, selain 

mencerminkan kinerja perusahaan juga mencerminkan potensi 

pertumbuhan perusahaan dengan aset yang dimilikinya. 

 Price earning ratio mencerminkan risiko dari pertumbuhan 

earning yang dihadapi perusahaan. 

3. Berdasarkan teori market microstructure 

Yang menjadi perhatian luas dari teori ini adalah bagaimana harga dan 

volume perdagangan dapat terbentuk. Untuk melihat kedua faktor tersebut 

terbentuk melalui bis ask spread yang menyatakan bahwa terdapat suatu 

komponen spread yang turut memberikan kontribusi kerugian yang 

dialami dealer (perusahaan) ketika melakukan transaksi dengan 

perdagangan terinformasi (informed traders). Bid ask spread merupakan 

selisih harga beli tertinggi dimana trader (perdagangan saham)bersedia 

membeli suatu saham dengan harga jual terendah dimana trader bersedia 

menjual saham tersebut. 
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2.4 Teori Bid Ask Spread 

 Jika seorang investor ingin membeli atau menjual suatu saham atau 

sekuritas di pasar modal, biasanya melakukan transaksi melalui broker/dealer 

yang memiliki spesialisasi dalam suatu sekuritas. Broker/dealer inilah yang siap 

untuk menjual pada investor untuk harga ask jika investor ingin membeli suatu 

sekuritas. Jika investor sudah mempunyai suatu sekuritas dan ingin menjualnya, 

maka broker/dealer ini yang akan membeli sekuritas dengan harga bid. Perbedaan 

antara harga bid dan harga ask ini adalah spread. Jadi bid ask spread merupakan 

selisih harga beli tertinggi bagi broker/dealer bersedia untuk membeli suatu 

saham dan harga jual dimana broker/dealer bersedia untuk menjual saham 

tersebut. 

 Dalam mekanisme pasar modal, pelaku pasar juga menghadapi masalah 

keagenan. Partisipan pasar saling berinteraksi di pasar modal guna mewujudkan 

tujuannya membeli atau menjual sekuritas. Aktivitas yang mereka lakukan 

utamanya dipengaruhi oleh informasi yang diterima baik secara langsung (laporan 

publik) maupun tidak langsung (insider trading). Dealers atau market makers 

sebagai salah satu partisipan pasar modal mempunyai kemampuan yang terbatas 

terhadap persepsi yang akan datang dan menghadapi potensi kerugian dari 

pedagang yang terinformasi (informed traders) karena mereka tidak memiliki 

informasi yang superior sebagaimana pedagang yang terinformasi. Timbulnya 

masalah adverse selection yang mendorong dealer untuk menutupi kerugian dari 

pedagang yang terinformasi dengan meningkatkan spread-nya terhadap pedagang 

yang liquid. Jadi dapat dikatakan bahwa asimetri informasi yang terjadi antara 
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dealer dan pedagang yang terinformasi tercermin pada spread yang ditentukannya 

(Komalasari, 2001). Sesuai hasil penelitian Richardson (2000), maka penelitian 

ini mengajukan tiga variabel sebagai proxi atas bid ask spread yaitu harga pasar 

saham, volume perdagangan, dan volatilitas return. Dasar pemilihan proksi atas 

bid ask spread adalah :  

1) Variabel Quotes  

merupakan harga pasar (quotes) yang diukur dengan rata-rata bid ask price 

pada hari perdagangan terakhir untuk satu tahun tertentu (Wasilah, 2005). 

2) Variabel Volume perdagangan (volume trading) 

merupakan jumlah volume penjualan perusahaan diukur dengan nilai 

rupiah dari volume perdagangan selama satu periode (Wasilah, 2005). 

3) Variabel Volatilitas return  

mencerminkan volatilitas pendapatan perusahaan dan didefinisikan 

sebagai koefisien variasi profit. Variabel ini diukur menggunakan standar 

deviasi dari perubahan harga saham bulanan (Wasilah, 2005). Semakin 

besar resiko pasar maka akan semakin besar resiko kepemilikan sahamnya.   

2.5 Ukuran Perusahaan  

 Ukuran perusahaan menunjukkan besarnya skala perusahaan. Ukuran 

perusahaan dapat diukur dengan total aktiva (Asset). Aktiva menurut Kieso (2011; 

192) adalah sebagai berikut : 

 “Asset is resource controlled by the entity as a result of past events and 

 from which future economic benefits are expected to flow to the entity”.  
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 Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa aktiva adalah sumber daya yang 

dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat peristiwa masa lalu dan diharapkan 

akan memberikan manfaat ekonomi di masa yang depan untuk perusahaan. 

 Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap manajemen laba perusahaan. Perusahaan besar cenderung bertindak hati-

hati dalam melakukan pengelolaan perusahaan dan cenderung melakukan 

pengelolaan laba secara efesien. Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh 

masyarakat sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan 

keuangan sehingga berdampak pada perusahaan tersebut untuk melaporkan 

kondisi perusahaan yang sebenarnya secara akurat (Nasution dan setiawan, 2007). 

Menurut Siregar dan Utama (2005), menemukan bukti adanya pengaruh negatif 

antara ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Hasil yang berbeda 

dikemukakan oleh Nuryaman (2008), bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

ukuran perusahaan yang besar dapat mengurangi praktik manajemen laba 

perusahaan. 

 Menurut Herni dan Susanto (2008) menemukan bukti empiris bahwa 

perusahaan-perusahaan besar memiliki dorongan yang lebih besar untuk 

melakukan perataan laba dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan kecil 

karena perusahaan-perusahaan besar menjadi subjek pemeriksaan yang lebih ketat 

dari pemerintah dan masyarakat umum. Dengan adanya pemeriksaan dari 

pemerintah perusahaan tidak ingin melaporkan laba yang berfluktuasi terlalu 

tinggi sehingga dilakukan perataan laba. Perusahaan yang berukuran besar 



24 
 

 
 

memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai 

kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan 

publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Bagi investor kebijakan 

perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek cash flow dimasa yang akan 

datang. Sedangkan bagi regulator (pemerintah) akan berdampak terhadap 

besarnya pajak yang akan diterima serta efektivitas peran pemberian perlindungan 

terhadap masyarakat secara umum. 

 Ukuran perusahaan yang biasa dipakai untuk menentukan tingkat 

perusahaan adalah : 

1. Tenaga Kerja  

merupakan jumlah pegawai tetap dan kontrak yang terdaftar dan bekerja di 

perusahaan pada suatu saat tertentu. 

2. Tingkat Penjualan 

merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu 

misalnya satu tahun. 

3. Total Asset 

merupakan keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan pada suatu 

periode tertentu. 

4. Kapitalisasi Pasar 

adalah istilah bisnis yang menunjukkan harga keseluruhan dari sebuah 

saham perusahaan yaitu sebuah harga yang harus dibayar oleh seseorang 

untuk membeli seluruh saham perusahaan. 



25 
 

 
 

 Klasifikasi ukuran perusahaan menurut Small Business Administration 

(SBA) yaitu: 

Tabel 2.1 

Klasifikasi Ukuran Perusahaan Menurut SBA 

 

Small Business 

 

Employment Size 

 

Asset Size 

 

Sales Size 

Family Size 1-4 Under $ 100,000 $ 100,000-500,000 

Small 5-19 $ 100,000-500,000 $ 500,000-1 million 

Medium 20-99 $ 500,000-5 million $ 1 million-10 million 

Large 100-499 $ 5-25 million $ 10 million-50 million 

Sumber: Small Business Administration (Agustyana, 2010) 

 Dalam teori akuntansi positif menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

digunakan sebagai pedoman biaya politik dan biaya politik akan meningkat 

seiring meningkatnya ukuran dan risiko perusahaan. Dalam teori ini dijelaskan 

bahwa perusahaan besar mempunyai motivasi melakukan manajemen laba dengan 

menurunkan laba guna menurunkan biaya politik. Sebaliknya yang terjadi pada 

perusahaan kecil yang berupaya menampilkan laba yang lebih baik. 

2.6 Laporan Keuangan 

2.6.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan suatu ringkasan dari proses pencatatan 

transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. 

Laporan keuangan dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk 

mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh pemilik 
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perusahaan serta sebagai laporan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan 

keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu memberi bantuan kepada 

pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat financial. Laporan 

keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen atau 

pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

Laporan keuangan menyediakan gambaran mengenai kondisi perusahaan saat ini 

dan mengarahkan pada pengembangan kebijakan dan strategi di masa mendatang 

sehingga sudah semestinya pihak manajemen bertanggungjawab dalam 

menyiapkan laporan keuangan. 

 Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007; 7) menjelaskan pengertian 

laporan keuangan adalah : 

 “Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 

 Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi nerca, laporan laba 

 rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai 

 cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan 

 dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral 

 dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan 

 informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut misalnya, 

 informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan 

 pengaruh perubahan harga”. 

 

 Dari penjelasan di atas ditekankan mengenai kelengkapan laporan 

keuangan yang biasanya meliputi nerca, laporan laba rugi, laporan perubahan 

posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai 

laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi 

penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. 
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 Menurut  Kieso (2011; 5) menjelaskan pengertian laporan keuangan 

sebagai berikut : 

 “Financial statement are principal means through which a company 

 communicates its financial information to those outside it”. 

 Pernyataan tersebeut menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan 

sarana utama perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada 

pihak-pihak di luar perusahaan.  

 Menurut Munawir (2002; 2) menyatakan bahwa : 

 “Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang 

 dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan 

 atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan 

 dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut”. 

 

 Pernyataan di atas menjelaskan bahwa laporan keuangan dapat 

disimpulkan sebagai laporan yang memberikan informasi yang dapat membantu 

para pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi yang 

berkaitan dengan keuangan. Serta sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dari 

manajemen dalam mengelola serta mendayagunakan sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya.  

2.6.2 Tujuan Laporan Keuangan 

 Menurut Sofiyan Syafri Harahap (2011; 70) tujuan laporan keuangan 

adalah:  

 “Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

 menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan 

 suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

 pengambilan keputusan ekonomi”. 
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 Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 tahun 2009 

menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah : 

 “Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi 

 keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi 

 sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan 

 ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban 

 manajemen atas pengunaan sumber daya yang dipercayakan kepada 

 mereka”. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan 

menyajikan informasi mengenai entitas meliputi : 

a. Aset 

b. Liabilitas 

c. Ekuitas 

d. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian 

e. Kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai 

pemilik 

f. Arus kas  

 

 Pernyataan di atas menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah 

menyediakan atau memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan 

arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. 

 Menurut Stice dkk (2009; 27) tujuan pelaporan keuangan adalah: 

1. Kegunaan 

2. Dapat dimengerti 

3. Target pembaca: investor dan kreditor 

4. Penilaian terhadap arus kas masa yang akan datang 

5. Evaluasi sumber daya ekonomi 

6. Fokus pada laba 
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 Menurut Kieso (2008; 6) menyatakan tujuan pelaporan keuangan adalah 

sebagai berikut : 

1. Menyediakan informasi yang berguna bagi keputusan investasi dan kredit 

2. Menyediakan informasi yang berguna dalam menilai arus kas di masa 

depan 

3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya perusahaan, klaim 

terhadap sumber daya tersebut dan perubahan didalamnya 

 Sehubungan dengan yang dikemukakan diatas, bahwa laporan keuangan 

yang disajikan oleh perusahaan memiliki beberapa tujuan dimana tujuan 

penyajiannya dapat dipisahkan menjadi dua yaitu : 

1. Tujuan Umum 

Secara umum tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi 

tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat 

bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan. 

2. Tujuan Khusus  

Tujuan laporan keuangan yaitu mengungkapkan informasi lain dalam 

hubungannya dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan 

para pemakainya antara lain : 

1. Laporan keuangan menunjukkan pertanggungjawaban 

(stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya 

kepada mereka. 
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2. Laporan keuangan mewajibkan informasi mengenai perusahaan 

yang meliputi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan 

arus kas. 

3. Membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas pada 

masa depan khususnya dalam waktu dan kepastian diperolehnya 

kas dan setara kas. 

2.6.3 Karakteristik Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan memiliki karakteristik kualitatif yang membuat 

informasi dalam laporan keuangan dapat berguna bagi pemakai. Karakteristik 

tersebut menurut Kieso (2011; 43-47) adalah sebagai berikut : 

1) Relevansi (relevance) 

 Agar relevan informasi akuntansi harus mampu membuat 

 perbedaan dalam sebuah keputusan. Jika tidak mempengaruhi 

 keputusan, maka informasi tersebut dikatakan tidak relevan 

 terhadap keputusan yang diambil. Terdapat dua unsur pokok dalam 

 karakter relevan yaitu : 

a. Nilai Prediktif (predictive value) 

Informasi yang relevan akan membantu pemakai membuat prediksi 

tentang hasil akhir dari kejadian masa lalu, masa kini, dan masa 

depan. 

b. Nilai Penegasan (confirmatory value)  

Informasi yang relevan juga membantu pemakai mengkonfirmasi 

atau mengoreksi ekspektasi atau harapan masa lalu. 
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2) Disajikan secara tepat (faithful representation)  

Ketepatan penyajian berarti bahwa angka-angka dan penjelasan 

laporan keuangan mewakili apa yang betul-betul ada dan terjadi. 

Ketepatan penyajian sangat dibutuhkan karena banyak pemakai 

informasi keuangan yang tidak memiliki waktu atau keahlian dalam 

mengevaluasi kebenaran dari informasi yang didapatkan. Untuk 

disajikan secara tepat informasi harus : 

1) Lengkap (completeness) 

Lengkap artinya bahwa semua informasi yang dibutuhkan 

untuk disajikan secara tepat telah tersedia. 

2) Netralitas (neutrality)  

Netralitas berati bahwa informasi tidak dapat dipilih untuk 

kepentingan sekelompok pemakai tertentu. Informasi yang 

disajikan harus faktual, benar, dan tidak bias. 

3) Bebas dari kesalahan (free from error)  

Informasi yang bebas dari kesalahan akan lebih akurat item 

keuangannya.  

3) Dapat dibandingkan (comparability) 

Informasi yang diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama pada 

perusahaan yang berbeda dianggap dapat dibandingkan. Informasi 

keuangan akan lebih berguna bagi pemakainya apabila dapat 

diperbandingkan dengan informasi keuangan pada laporan keuangan 

tahun sebelumnya dan laporan keuangan antar perusahaan. 
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4) Dapat diuji (verifiability)  

Daya uji dapat ditunjukkan ketika pengukur-pengukur independen 

dengan menggunakan metode pengukuran yang sama untuk 

mendapatkan hasil yang serupa. 

5) Tepat waktu (timeliness)  

Tepat waktu berarti informasi yang dibutuhkan tersedia untuk para 

pembuat keputusan yang dapat mempengaruhi keputusan yang akan 

diambil. 

6) Dapat dipahami (understandability) 

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus dapat 

dengan mudah dipahami oleh pemakai. 

2.6.4 Pemakai Laporan Keuangan 

 Menurut Stice dkk (2009; 10) pemakai laporan keuangan adalah: 

 Semua pihak yang berkepentingan dengan kesehatan keuangan suatu 

 perusahaan disebut dengan pemangku kepentingan (stakeholders). 

 Pemangku kepentingan yang menggunakan informasi akuntansi biasanya 

 dapat dibedakan menjadi dua klasifikasi:  

a) Pemakai internal, yaitu pengambilan keputusan secara langsung 

berpengaruh terhadap kegiatan internal perusahaan. Pemangku 

kepentingan internal yaitu dewan direksi, manajemen, dan karyawan. 

b) Pemakai eksternal, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

hubungan mereka dengan perusahaan. Pemangku kepentingan eksternal 
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yaitu investor, masyarakat, pemasok, kreditur, pelanggan, analis, dan 

pemerintah. 

 Menurut Darminto dan juliaty (2002) pemakai laporan keuangan yang 

dimaksud di antaranya meliputi: 

1. Investor 

Para investor berkepentingan terhadap risiko yang melekat dan hasil 

pengembangan dari investasi yang dilakukannya. Investor membutuhkan 

informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, 

atau menjual investasi tersebut serta tertarik pada informasi yang 

memungkinkan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam 

membayar dividen. 

2. Kreditor 

Para kreditor tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar 

pada saat jatuh tempo. 

3. Pemasok dan Kreditor usaha lain 

Pemasok dan kreditor usaha lain tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada 

perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek dibanding kreditor. 
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4. Shareholders (Pemegang Saham) 

Para pemegang saham berkepentingan dengan informasi mengenai 

kemajuan perusahaan, pembagian keuntungan yang akan diperoleh, dan 

penambahan modal untuk rencana bisnis selanjutnya.  

5. Pelanggan  

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan.  

6. Pemerintah 

Pemerintah berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan aktivitas 

perusahaan. Pemerintah membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas 

perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk 

menyusun statistik pendapatan nasional. 

7. Karyawan 

Karyawan tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas 

perusahaan. 

8. Masyarakat 

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan 

informasi dengan kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir 

kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 
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2.7 Laba 

2.7.1 Pengertian Laba  

 Menurut Sofiyan Syafri Harahap (2009; 309) mengemukakan laba sebagai 

berikut: 

 “Laba akuntansi adalah perbedaan antara pendapatan (revenue) yang 

 direalisasikan yang timbul dari transaksi pada periode tertentu diharapkan 

 dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut”. 

 Menurut Suwardjono (2005; 464) menjelaskan pengertian laba adalah: 

 “Laba dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan 

 barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan di atas 

 biaya (biaya total yang melekat dalam kegiatan produksi dan penyerahan 

 barang atau jasa”. 

 

 Penyataan di atas menjelaskan bahwa laba adalah imbalan atas kegiatan 

yang dilakukan perusahaan dari proses memproduksi sampai menjual barang dan 

jasa setelah dikurangi segala biaya yang digunakan dalam kegiatan operasi dan 

penyerahan barang atau jasa. 

 Menurut Riahi dan Belkaoui (2001;126) menjelaskan pengertian laba 

adalah: 

 “Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang 

 memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya 

 dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, determinan pada kebijakan 

 pembayaran dividen, pedoman investasi, dan pengambilan keputusan 

 unsur prediksi”. 

 

 Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2004) menjelaskan pengertian laba 

rugi adalah: 

 “Laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari suatu 

 perusahaan selama satu periode tertentu. Informasi tentang kinerja suatu 

 perusahaan terutama tentang profitabilitas dibutuhkan untuk mengambil 
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 keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola oleh suatu 

 perusahaan di masa yang akan datang. Informasi tersebut juga seringkali 

 digunakan untuk menghasilkan kas dan aktiva disamakan dengan kas di 

 masa yang akan datang. Informasi tentang kemungkinan perubahan kinerja 

 juga penting dalam hal ini”. 

 

 Pernyataan di atas menjelaskan bahwa laporan laba rugi merupakan 

laporan yang digunakan untuk melihat kinerja suatu perusahaan seperti 

profitabilitas yang digunakan untuk mengambil keputusan mengenai sumber 

ekonomi yang akan digunakan perusahaan pada periode mendatang. 

2.7.2 Tujuan Laba 

 Tujuan pelaporan laba menurut Sofiyan Syafri Harahap (2011; 300) adalah 

sebagai berikut: 

1. Perhitungan pajak, berfungsi sebagai dasar pengenaan pajak yang akan 

diterima negara. 

2. Menghitung dividen yang akan dibagikan kepada pemilik dan yang akan 

ditahan dalam perusahaan. 

3. Menjadi pedoman dalam menentukan kebijaksanaan investasi dan 

pengambilan keputusan. 

4. Menjadi dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi 

perusahaan lainnya di masa yang akan datang. 

5. Menjadi dasar dalam perhitungan dan penilain efisiensi. 

6. Menjadi prestasi atau kinerja perusahaan per segmen dan perusahaan per 

divisi. 
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 Pernyataan di atas menjelaskan bahwa tujuan laba bermanfaat untuk (1) 

menilai keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dan efesiensi manajemen, 

(2) membuat taksiran jumlah laba di masa yang akan datang, (3) menilai 

rentabilitas dan profitabilitas modal yang dinamkan oleh pemilik. 

2.8 Manajemen Laba 

2.8.1 Pengertian Manajemen Laba 

 Pada dasarnya manajemen laba memiliki beberapa definisi atau pengertian 

lain tersendiri antar lain : 

 Informasi laba sebagai bagian dari laporan keuangan sering menjadi target 

rekayasa melalui tindakan oportunis manajemen untuk memaksimumkan 

kepuasannya tetapi dapat merugikan pemegang saham atau investor. Tindakan 

oportunis tersebut dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu 

sehingga laba perusahaan dapat diatur, dinaikkan, dan diturunkan sesuai dengan 

keinginannya. Perilaku manajemen untuk mengatur laba sesuai dengan 

keinginannya tersebut dikenal dengan istilah manajemen laba (earnings 

management), (Nuryaman, 2008). 

 Menurut Scott (2006; 403) mendefinisikan manajemen laba sebagai 

berikut : 

 “Earnings management is the choice by a manager of accounting policies 

 so as to achieve some specific objective”. 

 Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa manajemen laba adalah suatu 

tindakan manajer yang dilakukan melalui pilihan kebijakan akuntansi untuk 

memperoleh tujuan tertentu. 
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 Menurut Kieso (2011; 145) mendefinisikan manajemen laba sebagai 

berikut : 

 “Earnings management is often defined as the planned timing of revenues, 

 expenses, gains, and losses to smooth out bumps in earnings”. 

 Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa manajemen laba sering 

didefinisikan sebagai perencanaan waktu dari pendapatan, beban, keuntungan, dan 

kerugian untuk meratakan fluktuasi laba. 

 Menurut Schipper (1989; 369) dalam Gumanti (2000) mendefinisikan 

manajemen laba sebagai berikut: 

 “Earnings management is disclosure management in the sense of 

 purposeful intervention in exsternal reporting process with intent of 

 obtaining some private gain”. 

 Pernyataan tersebut mendefinisikan manajemen laba sebagai upaya yang 

dilakukan manajer untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi tertentu. 

Dari definisi tersebut jelas bahwa manajemen laba merupakan intervensi langsung 

manajemen dalam proses pelaporan keuangan dengan maksud untuk mendapatkan 

keuntungan atau manfaat tertentu. 

 Menurut Setiawati dan Na’im (2000) : 

 “Manajemen laba merupakan campur tangan dalam proses pelaporan  

 keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri”. 

 Menurut Sulistyanto (2008) : 

 “Manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi 

 atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan 

 tujuan untuk mengelabui stakeholder (pemegang saham) yang ingin 

 mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan”. 
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 Menurut Nuryaman (2008) : 

 “Suatu kondisi dimana manajemen melakukan intervensi dalam proses 

 penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat 

 meratakan, menaikkan, dan menurunkan pelaporan laba. Manajemen dapat 

 menggunakan kelonggaran penggunaan metode akuntansi, membuat 

 kebijakan akuntansi (discreationary) yang dapat mempercepat, atau 

 menunda biaya-biaya dan pendaatan, agar laba perusahaan lebih kecil atau 

 lebih besar sesuai dengan harapan”.  

 

 Berdasarkan beberapa definisi yang dipaparkan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan 

oleh manajer dengan cara memanipulasi data atau informasi akuntansi agar 

jumlah laba yang tercatat dalam laporan keuangan sesuai dengan keinginan 

manajer baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan perusahaan. 

2.8.2 Kondisi dan Motivasi Manajemen Laba   

 Perilaku manajemen laba dapat dijelaskan di dalam Positive Accounting 

Theory (PAT) dan teori keagenan (agency theory). Menurut Scott (2006; 284) 

mendefinisikan Positive Accounting Theory (PAT) sebagai berikut : 

 “Positive Accounting Theory (PAT) is concerned with predicting such 

 actions as the choices of accounting policies by firm managers and how 

 managers will respond to proposed new accounting standards”.  

 Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Teori Akuntansi Positif (PAT) 

adalah memprediksi tindakan seperti pilihan kebijakan akuntansi oleh manajer 

perusahaan dan bagaimana manajer akan menanggapi usulan standar akuntansi 

baru. Terdapat tiga hipotesis dalam teori Positive Accounting Theory (PAT) yang 

dapat dijadikan sebagai dasar pemahaman motivasi tindakan manajemen laba 

menurut Watts dan Zimmerman (Scott, 2006; 287-289) yaitu : 
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1. The Bonus Plan Hypothesis (Hipotesis rencana bonus) 

Managers of firm with bonus plans are more likely to choose accounting 

procedures that shift reported earnings from future periods to the current 

period. 

Hipotesis ini menyatakan bahwa manajer perusahaan dengan rencana 

bonus lebih mungkin untuk memilih prosedur akuntansi yang menggeser 

laba yang dilaporkan dari periode mendatang ke periode berjalan. 

2. The Debt Covenant Hypothesis (Hipotesis kontrak utang) 

All other things being equa, the closer a firm is to violation of accounting 

based debt covenant, the more likely the firm manager is to select 

accounting procedures that shift reported earnings from future periods to 

the current period. 

 

Hipotesis ini menyatakan bahwa semua hal yang lain tetap sama dan 

semakin dekat perusahaan dengan pelanggaran perjanjian hutang dan 

semakin besar probabilitas pelanggaran perjanjian hutang tersebut, maka 

semakin mungkin manajer menggunakan metode akuntansi yang akan 

meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode mendatang ke periode 

sekarang. 

3. The Political Cost Hypothesis (Hipotesis biaya politik) 

All other things being equal, the greater the political costs faced by a firm 

the more likely the manager is to choose accounting procedures that defer 

reported earnings from current to future periods. 

Hipotesisi ini menyatakan jika pada perusahaan yang besar memiliki biaya 

politik tinggi, maka manajer akan lebih memilih metode akuntansi yang 

dapat menurunkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode 
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mendatang. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari regulasi 

atau keputusan pemerintah, misalnya menaikkan pajak penghasilan 

perusahaan.  

 Menurut Scott (2006) juga mengemukakan beberapa motivasi manajemen 

laba: 

1. Bonus Purposes 

Manajemen yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan 

bertindak secara opportunistic untuk melakukan manajemen laba dengan 

memaksimalkan laba saat ini. 

2. The Debt Covenant Hypotesis 

Manajemen akan berusaha untuk meningkatkan laba agar tidak melanggar 

perjanjian kredit yang telah dilakukan serta demi menjaga nama baik dan 

reputasi mereka. 

3. Political Motivations 

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. 

4. Taxation Motivations 

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang 

paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan 

penghematan pajak pendapatan. 
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5. Penggantian CEO (Chief Excecutive Officer) 

CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan 

pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. 

6. Initial Public Offering (IPO) 

Perusahaan yang akan go public belum memiliki nilai pasar dan 

menyebabkan manajer perusahaan yang akan go public melakukan 

manajemen laba dalam prospectus mereka dengan harapan dapat 

menaikkan harga saham perusahaan. 

Tabel 2.2 

Kondisi dan Motivasi Earnings Management 

No Kondisi Motivasi 

1 Laba Rendah Menghindari penurunan harga saham 

2 Persiapan IPO (Initial Public Offering) Memperoleh harga saham optimal 

3 Laba diluar bogey dan caps Selalu memperoleh bonus 

4 Sasaran politis Mengurangi political cost 

5 Debt Covenant Menghindari penalty 

6 Laba diluar garis trend Menghindari respon negative pasar 

7 Volatily laba Income Smoothing 

8 Pergantian Top Management Take a Bath 

9 Kerugian besar di masa lalu  Reversing of accruals 
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2.8.3 Pola Manajemen Laba  

 Menurut Scott (2006; 405) mengidentifikasi adanya empat pola yang 

dilakukan manajemen untuk melakukan pengelolaan atas laba sebagai berikut : 

1) Taking a bath  

This can take place during periods of reorganization. if a firm must report 

a loss, management my feel it might as well report a large one.  

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa taking a bath terjadi pada saat 

reorganisasi. Ketika perusahaan melaporkan adanya kerugian, maka 

manajemen melakukan kebijakan untuk melaporkan kerugian dengan 

jumlah yang besar sekaligus. 

2) Income Minimization  

Politically visible firm during periods of high profitability. Example, 

expensive of advertising and R & D expenditure. 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kebijakan ini dilakukan ketika 

perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang tinggi. Contohnya 

adalah dengan membebankan beban iklan dan beban penelitian dan 

pengembangan lebih besar. 

3) Income Maximization 

Managers may engage in a pattern of maximization of reported net income 

for bonus purpose, providing this does not put them above the cup. Firms 

that are close to debt covenant violations may also maximize income. 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa manajer mungkin melakukan pola 

ini untuk melaporkan laba bersih yang tinggi untuk tujuan bonus yang 
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lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan 

pelanggaran perjanjian hutang. 

4) Income Smoothing 

From a contracting perpective, managers prefer to avoid risk. 

Consequently, managers may smooth reported earnings over time so as to 

reseive relatively constant compensation. Efficient compensation 

contracting may exploit  this effect and some income smoothing as a low 

cost way to attain the managers reservation utility. 

 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa income smoothing dari perspektif 

kontrak manajer lebih memilih menghindari risiko. Akibatnya, manajer 

dapat meratakan laba yang dilaporkan dari waktu ke waktu sehingga 

menerima kompensasi yang relatif tetap. Kontrak kompensasi yang efesien 

dapat mengeksploitasi efek ini, dan memperbolehkan beberapa perataan 

laba sebagai cara mengurangi biaya untuk mencapai keinginan utilitas 

manajer. 

2.8.4 Teknik Manajemen Laba  

 Teknik dan pola manajemen menurut setiawati dan Na’im (2000) dapat 

dilakukan dengan tiga teknik yaitu : 

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi 

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui judgement (perkiraan) 

terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak 

tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi 

aktiva tak berwujud,  estimasi biaya garansi, dan lain-lain. 
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2. Mengubah metode akuntansi  

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu 

transaksi, contoh: mengubah metode depresiasi aktiva tetap dari metode 

depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus. 

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan 

Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: mempercepat 

atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai 

pada periode berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi 

sampai periode berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman 

produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak 

dipakai. 

2.9 Metode Perhitungan Manajemen Laba 

2.9.1 Konsep Akrual 

 Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 6 paragraf 139 

seperti yang dikutip Widowati (2009) menyatakan bahwa akuntansi akrual 

menekankan pada catatan pengaruh keuangan terhadap kesatuan transaksi dan 

kejadian lain dan keadaan yang mempunyai konsekuensi kas untuk kesatuan 

dalam periode kejadian atau transaksi tersebut dan kejadian yang terjadi daripada 

hanya dalam periode kas yang diterima atau dibayar oleh kesatuan tersebut. 

 Dalam akuntansi dikenal istilah basis akrual dan basis kas. Basis kas 

digunakan untuk mengakui pendapatan dan beban atas kas tunai yang diterima. 

Sedangkan basis akrual digunakan untuk menentukan penghasilan pada saat 

diperoleh dan untuk mengakui beban yang sepadan dengan penghasilan pada 



46 
 

 
 

periode yang sama tanpa memperhatikan waktu penerimaan kas dari penghasilan 

yang bersangkutan (Widowati, 2009). Akuntansi akrual merupakan bentuk 

pencatatan dimana transaksi yang dicatat tidak hanya yang menyangkut transaksi 

yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas, tetapi juga transaksi yang 

sudah terjadi dan telah menimbulkan hak (piutang) atau kewajiban (utang). 

 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 per 1 Juli tahun 2009 

tentang penyajian laporan keuangan menyatakan bahwa perusahaan harus 

menyusun laporan keuangan atas dasar akrual kecuali laporan arus kas. Dasar 

akrual dalam laporan keuangan memberikan kesempatan kepada manajer untuk 

memodifikasi laporan keuangan sehingga menghasilkan jumlah laba yang 

diinginkan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ini memberikan kesempatan 

kepada manajer untuk memodifikasi laporan keuangan untuk menghasilkan laba 

sesuai yang diinginkan. 

 Beneish (2001) yang dipaparkan oleh Meutia (2004) menyatakan bahwa 

terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan untuk mendeteksi adanya 

praktik manajemen laba: 

1. Pendekatan yang mengkaji akrual agregat dan menggunakan model 

regresi untuk menghiting akrual yang diharapkan dan yang tidak 

diharapkan. 

2. Pendekatan yang menekankan pada akrual spesifik seperti cadangan 

utang ragu-ragu atau akrual pada sektor spesifik seperti tuntunan 

kerugian pada industri asuransi. 



47 
 

 
 

3. Pendekatan yang mengkaji ketidakseimbangan dalam pendistribusian 

pendapatan.  

 Dari ketiga pendekatan yang di atas, pendekatan yang pertama yang lebih 

banyak digunakan untuk mendeteksi adanya manajemen laba dengan 

menghitung total akrual. Total akrual adalah selisih antara laba dan arus kas 

yang berasal dari aktivitas operasi. Total akrual dapat dibedakan menjadi dua 

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

laporan keuangan disebut normal akrual atau non discretionary accrual, dan 

(2) bagian akrual yang merupakan manipulasi data akuntansi yang disebut 

dengan abnormal akrual atau discretionary accruals (Utami, 2006). 

2.9.2 Pengukuran Manajemen Laba 

 Penelitian yang berkaitan dengan deteksi perilaku earning management 

selain bertujuan untuk memahami dorongan yang mendasari perilaku tersebut 

juga untuk memahami teknik yang dapat digunakan dalam mendeteksi perilaku 

tersebut. Pada kenyataannya, perusahaan yang terdaftar di pasar modal tidak 

seluruhnya terbebas dari earnings management, meskipun perusahaan tersebut 

telah diaudit oleh auditor independen. Apalagi dengan kebebasan yang diberikan 

Standar Akuntansi Keuangan, maka perusahaan dapat beralih menggunakan suatu 

fasilitas atas manipulasi yang digunakan.  

 Penelitian yang berkaitan dengan metode deteksi earnings management 

yang dilakukan oleh Dechow (1995) yang mengevaluasi berbagai alternatif model 

untuk deteksi earnings management berdasarkan accruals. Perbandingan 

dilakukan terhadap lima model yaitu model Healy, model DeAngelo, model 
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modified Jones dan model industri. Manajemen laba (DACC) dapat diukur 

melalui discretionary accruals yang dihitung dengan cara menselisihkan total 

accruals (TACC) dan nondiscretionary accruals (NDACC). Dalam menghitung 

DACC digunakan Modified Jones Model.  Modified Jones Model dapat 

mendeteksi manajemen laba lebih baik dibandingkan dengan model-model 

lainnya sejalan dengan hasil penelitian Dechow dkk (1995). Pengujian dilakukan 

untuk mengetahui kemampuan model dengan menerapkan pengujian statistik. 

 Pendekatan total accruals yang digunakan dalam penelitian ini sejalan 

dengan model yang dikembangkan oleh Healy, DeAngelo, dan Friedlan (dalam 

Hendra dan Yie, 2005). Healy dan DeAngelo berpendapat bahwa total accruals 

terdiri atas discretionary accruals dan non discretionary accruals dimana total 

accruals tidak mudah terobservasi. Pendekatan ini beramsumsi bahwa komponen 

non discretionary accruals cenderung stabil sepanjang waktu sehingga yang layak 

untuk dipertimbangkan adalah komponen discretionary accruals. Penyesuaian 

dilakukan untuk mengurangi kemungkinan bahwa pengukuran discretionary 

accruals sepenuhnya dipengaruhi oleh pertumbuhan. 

 Menurut Chan, Jegadesh, dan Lokonoshok (2001), discretionary accruals 

merupakan laba abnormal yang sebagain besar dikarenakan oleh item non kas 

yang mewakili manipulasi data. Discretionaty accruals digunakan sebagai 

indikator adanya praktik manajemen laba karena manajemen laba lebih 

menekankan pada keleluasaan atau kebijakan (discretion) yang tersedia dalam 

memilih dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang mencapai hasil akhir dan 

dijalankan dalam kerangka praktik yang berlaku secara umum yang masih 
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diperdebatkan. Dengan kata lain discretionary accruals merupakan accruals 

dimana manajemen memiliki fleksibilitas dalam mengontrol jumlahnya karena 

discretionary accruals ada di bawah kebijaksanaan (discretion) manajemen. 

Secara formal perhitungannya sebagai berikut: 

1. Menghitung Total Accruals (TACC) untuk periode t dapat dinyatakan 

dengan persamaan sebagai berikut: 

 

 

 

 Keterangan: 

 TACCit : Total accruals perusahaan i pada periode t 

 NIit : Laba Bersih Operasi (Operating Income) perusahaan i pada periode t 

 CFOit : Aliran Kas dari Aktivitas Operasi (Cash Flow from operating 

 activities) perusahaan i pada periode t 

 

 

 

 

 

 

 

 

TACCit = NIit – CFOit 
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2. Menghitung Nondiscretionary Accruals (NDACC) dengan menggunakan 

rumus: 

 

 

 

 

 Keterangan: 

 TAi,t-1 : Total aktiva perusahaan i pada periode t 

 REVit : Revenue perusahaan i pada periode t 

 RECit : Receivable perusahaan i pada periode t 

 PPEit : Nilai aktiva tetap perusahaan i pada periode t 

3. Menghitung Discretionary Accruals (DACC) dengan menggunakan 

rumus: 

 

 

 

 Keterangan: 

 DACCit    : Discretionary Accruals 

 TACCit     : Total accruals  

 NDACCit : Nondiscretionary Accruals  

 

 

NDACCit = α1(1/TAi,t-1) + α2 ((αREVit - αRECit)/TAi,t-1) + 

α3(PPEit/TAi,t1) 

 

DACCit = (TACCit/TAi,t-1) – NDACCit 
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 Indikasi bahwa telah terjadi earnings management ditunjukkan oleh 

koefisien DACC yang positif, sebaliknya koefisien DACC negatif berarti tidak 

ada indikasi bahwa manajemen telah melakukan upaya menaikkan keuntungan 

melalui income increasing discretionary accruals.  

2.10 Kerangka Pikiran 

 2.10.1 Pengaruh Asimetri Informasi dan Ukuran Perusahaan terhadap 

Manajemen Laba 

2.10.1.1 Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Manajemen Laba 

 Asimetri informasi timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan di masa depan dibandingkan dengan pemegang 

saham (stakeholders). Informasi yang lebih banyak dimiliki manajer dapat 

memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan manajer dan 

kepentingan untuk memaksimumkan utility nya. Adanya asimetri informasi akan 

mendorong manajer untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya mengenai 

kondisi perusahaan teruta jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran 

kinerja manajer. Karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan 

laporan mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya kepada pemilik. Laporan 

yang dapat diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi 

seperti laporan keuangan. 

 Beberapa peneliti telah telah menemukan bahwa asimetri informasi dapat 

mempengaruhi manajemen laba. Teori Keagenan (Agency Theory) 

mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer untuk melakukan 
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manajemen laba yang bertujuan untuk bertindak opportunistic yaitu 

memaksimalkan keuntungan pribadi.     

 Richardson (2000) melakukan pengujian asimetri informasi yang 

mempengaruhi manajer untuk melakukan earning management: 

 “The presence of information asymmetry is a nesessary condition for 

 earning management. I extend that argument by suggesting that the level 

 of earning management increases as the level of information asymmetry 

 increases. When information asymmetry is a high, stakeholder may not 

 have the necessary information to undo the manipulated earnings. Another 

 possible explanation is that the existence of firm with high levels of 

 informatin asymmetry is evidence of shareholders without sufficient 

 resources,incentive, or acces to relevant information monitor managers 

 action, which may give rise to the practice of earning management”. 

 

 Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara 

asimetri informasi dengan manajemen laba. Ketika asimetri informasi tinggi, 

stakeholder tidak memiliki sumber daya yang cukup atas informasi yang relevan 

dalam memonitor tindakan manajer sehingga akan memunculkan praktik 

manajemen laba. Akibatnya asimetri informasi ini akan mendorong manajer untuk 

tidak menyajikan informasi selengkapnya terutama jika informasi tersebut 

berkaitan dengan pengukuran kinerja manajemen. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Wasilah (2005), menunjukkan bahwa 

variabel independen asimetri informasi berpengaruh secara positif signifikan dan 

mampu menjelaskan variabel dependen manajemen laba. Berdasarkan penjelasan 

di atas, peneliti menduga bahwa asimetri informasi yang tinggi cenderung untuk 

melakukan manajemen laba. 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Orbaningsih dan Sri Hastuti (2003), 

meneliti tentang pengaruh asimetri informasi dan Positive Accounting Theory 

terhadap manajemen laba menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara asimetri informasi dengan tingkat manajemen laba.  

Ha1: Asimetri Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

 manajemen laba. 

2.10.1.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

 Ukuran perusahaan dapat didefinisikan sebagai upaya penilaian besar atau 

kecilnya sebuah perusahaan. Pada umumnya penelitian di Indonesia 

menggunakan total asset dan total penjualan sebagai proksi dari ukuran 

perusahaan. Perusahaan yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk 

melakukan manajemen laba dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil karena 

perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pihak luar baik oleh investor, 

kreditor, pemerintah maupun masyarakat. Ukuran perusahaan diduga mampu 

mempengaruhi besarnya pengelolaan laba perusahaan dimana jika pengelolaan 

laba tersebut oportunis maka semakin besar perusahaan semakin kecil 

pengelolaan laba (berhubungan negatif) tetapi jika pengelolaan laba efisien maka 

semakin besar ukuran perusahaan semakin tinggi pengelolaan labanya 

(berhubungan positif) (Siregar dan Utama, 2005). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Herni dan Susanto (2008), menemukan 

bukti empiris bahwa perusahaan-perusahaan besar memiliki dorongan yang lebih 

besar untuk melakukan perataan laba dibandingkan dengan perusahaan-

perusahaan kecil karena perusahaan-perusahaan besar menjadi subjek 
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pemeriksaan yang lebih ketat dari pemerintah dan masyarakat umum. Dengan 

adanya pemeriksaan yang ketat dari pemerintah perusahaan tidak ingin 

menampilkan laba yang berfluktuasi terlalu tinggi, sehingga dilakukan perataan 

laba.  

 Terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai bentuk hubungan ukuran 

perusahaan terhadap manajemen laba. Pandangan pertama menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dengan manajemen laba. Hal ini 

bisa dibuktikan pada penelitian Halim (2005) dengan data LQ 45 di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) menemukan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba. Pandangan kedua menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif terhadap manajemen laba. Penelitian Nuryaman (2008) menggunakan data 

sampel perusahaan publik sektor manufaktur 2005 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan positif 

terhadap manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan besar 

kecenderungan melakukan tindakan manajemen labanya lebih kecil dibandingkan 

dengan perusahaan yang ukurannya lebih kecil. Berdasarkan penjelasan di atas, 

maka penulis menduga ukuran perusahaan besar cenderung untuk melakukan 

manajemen laba. 
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Ha2: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

manajemen  laba. 

2.10.1.3 Pengaruh Asimetri Informasi dan Ukuran Perusahaan 

terhadap  Manajemen Laba   

 Dalam sebuah perusahaan manajemen mengetahui semua peristiwa-

peristiwa yang terjadi pada perusahaan sedangkan pihak eksternal (pemegang 

saham) yang tidak berada di perusahaan secara langsung tidak mengetahui 

informasi mengenai kondisi perusahaan sehingga tingkat ketergantungan 

manajemen terhadap informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal. 

Asimetri informasi terjadi jika salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki 

informasi lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya.  

 Beberapa penelitian telah menemukan bahwa asimetri informasi dapat 

mempengaruhi manajemen laba. Teori keagenan (agency theory) merupakan basis 

teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori 

agensi ini mengeksplorasi bagaimana kontrak dan insentif dapat ditulis untuk 

memotivasi individu-individu untuk mencapai keselarasan tujuan. Prinsip utama 

teori ini menyatakan adanya hubungan kinerja antara pihak yang memberi 

wewenang (principal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang 

(agent) yaitu manajer dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut dengan 

nexus of contract (Rahmawati, 2006) 

 Selain asimetri informasi faktor lain yang mempengaruhi manajemen laba 

yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan 

besar kecilnya perusahaan. Terdapat dua pandangan tentang bentuk hubungan 
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ukuran perusahaan dan manajemen laba. Pandangan pertama menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dengan manajemen laba, karena 

perusahaan besar memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks 

dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga lebih memungkinkan untuk 

melakukan manajemen laba. Pandangan kedua menyatakan ukuran perusahaan 

memiliki hubungan negatif dengan manajemen laba. Perusahaan yang berukuran 

besar memiliki kecenderungan melakukan tindakan manajemen laba yang lebih 

kecil dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil, sedangkan 

perusahaan yang berukuran kecil memiliki kecenderungan melakukan tindakan 

manajemen laba yang lebih besar. Hal ini dikarenakan perusahaan besar 

dipandang lebih kritis oleh pemegang saham dan pihak luar sehingga perusahaan 

besar mendapatkan tekanan yang lebih kuat untuk menyajikan pelaporan 

keuangan yang credible (Nasution dan Setiawan, 2007). Berdasarkan penjelasan 

di atas, maka penulis menduga bahwa semakin tinggi tingkat asimetri informasi 

dan ukuran perusahaan maka cenderung melakukan manajemen laba. 

Ha3: Asimetri Informasi dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen 

 Laba.      

 Dari beberapa hasil penelitian mengenai pengaruh antara asimetri 

informasi dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba yang telah 

dikemukakan di atas, Adapun anggapan ini tampak dalam bagan kerangka pikiran 

sebagai berikut: 
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    Gambar 2.3 
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2.11     Hipotesis Penelitian  

            Berdasarkan uraian keterkaitan antara asimetri informasi dan ukuran 

perusahaan terhadap manajemen laba di atas mengacu pada kerangka pemikiran 

dan rumusan masalah, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Parsial 

Ho1: Asimetri Informasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap     

manajemen laba. 

Ha1 : Asimetri Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen 

laba. 

Ho2 : Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

manajemen laba 

Ha2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen 

laba. 

2. Secara Simultan 

Ho3: Asimetri Informasi dan Ukuran Perusahaan secara simultan tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. 

Ha3: Asimetri Informasi dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap manajemen laba. 

 

 


