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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sarana mobilitas dana yang bersumber dari masyarakat ke berbagai sektor 

yang membutuhkan dan memiliki peranan penting dalam perekonomian dapat 

dirasakan dalam sebuah pasar modal. Menurut Hartono (2000), pasar modal 

mempunyai beberapa fungsi, yaitu: (1) sebagai sarana perusahaan untuk 

meningkatkan kebutuhan jangka panjang dengan menjual saham atau 

mengeluarkan obligasi, (2) sebagai sarana tidak langsung pengukur kualitas 

manajemen, dan (3) sebagai sarana alokasi dana yang produktif. Buruknya kondisi 

perekonomian Indonesia sejak krisis tahun 1997 serta krisis moneter yang tidak 

menentu dan berkepanjangan mengancam kelangsungan hidup sejumlah besar 

perusahaan di Indonesia serta memberikan pengaruh besar pada pasar saham 

Indonesia. Tekanan keuangan yang dialami tersebut menyebabkan kinerja 

perusahaan yang terdaftar di BEJ menjadi sangat buruk. 
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Adanya situasi perekonomian yang tidak menentu dan sangat tidak 

menjanjikan, maka BEJ tampaknya harus menemukan solusi yang sampai batas 

tertentu tidak merugikan emiten, dan juga tidak merugikan investor, serta 

penyelenggara bursa. Oleh karena itu, PT BEJ mengumumkan rencananya untuk 

membuka papan perdagangan kedua atau yang disebut juga second board. 

Fasilitas ini sangat diperlukan untuk para emiten yang posisi keuangannya sedang 

memburuk, bahkan calon emiten yang masih dalam posisi merugi akhirnya 

diijinkan untuk meluncurkan sahamnya di papan kedua. Namun, kemudahan 

seperti ini tentu saja tidak mungkin terlaksana tanpa meninjau kembali ketentuan-

ketentuan listing di BEJ. 

Keterangannya kepada pers, Direktur Utama BEJ Cyril Noerhadi 

mengemukakan bahwa langkah dua papan perdagangan itu diambil sebagai 

langkah antisipasi menghadapi kondisi pasar modal kini dan masa depan (Safitri, 

1998). Penerapan dua papan perdagangan itu dilakukan untuk memberikan 

kesempatan kepada publik agar tetap dapat menilai harga saham dan mengamati 

proses restrukturisasi emiten. Saham-saham yang dimasukkan dalam papan utama 

(main board) adalah saham-saham yang tidak terkena satu pun kriteria delisting, 

sedangkan untuk papan kedua (second board) adalah saham-saham yang belum 

memenuhi syarat keuangan untuk masuk papan utama, serta saham-saham yang 

emitennya memiliki modal negatif (Safitri, 1998).  Jadi papan pengembangan juga 

merupakan sarana bagi perusahaan yang sedang dalam penyehatan sehingga 

diharapkan pemulihan ekonomi nasional dapat terlaksana lebih cepat.        
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Pemberlakuan papan kedua diharapkan memberikan ruang gerak bagi 

emiten untuk memperbaiki kinerjanya. Perbedaan antara papan utama dengan 

papan kedua terutama pada kinerja keuangan emiten, sedangkan kewajiban emiten 

dalam hal transparansi dan pengelolaan usaha yang baik tetap harus ditaati. Jadi, 

secara umum dapat dikatakan bahwa persyaratan untuk dapat mencatatkan saham 

suatu perusahaan di BEJ mengalami pelongggaran, namun emiten di BEJ tetap 

diwajibkan untuk tunduk pada peraturan tentang corporate governance yang telah 

ditetapkan. 

Good Corporate Governance (GCG) merupakan isu sentral dalam 

pengelolaan perusahaan saat ini. Menurut laporan Cadbury, GCG terdiri dari tiga 

prinsip utama, yaitu: keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas (Saidi, 2000). 

Sedangkan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 

menyatakan bahwa terdapat lima prinsip GCG. Pertama, perlindungan terhadap 

hak-hak pemegang saham. Kedua, perlakuan yang adil terhadap seluruh 

pemegang saham. Ketiga, peranan stakeholder dalam corporate governance. 

Keempat, keterbukaan dan transparansi. Kelima, peranan board of director dalam 

perusahaan. (Satyo, 2000).  

Agar dapat mewujudkan GCG dan mendapatkan solusi atas kondisi yang 

dialaminya, maka PT BEJ secara konkret melakukan langkah-langkah untuk dapat 

menerapkan peraturan pencatatan papan perdagangan berganda pada emiten yang 

tercatat di BEJ. Rencana penerapan papan perdagangan berganda tersebut 

dilakukan pada bulan Agustus 1998. Bulan September 1998 dilakukan 

perencanaan untuk menetapkan kriteria emiten yang tercatat di papan 
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perdagangan utama. Pada bulan Mei 1999, BAPEPAM memberikan ijin kepada 

BEJ dan sejak 1 Juli 2000, sistem papan perdagangan berganda mulai diterapkan. 

Keputusan yang mendasari hal ini adalah keputusan Direksi PT BEJ No. Kep-

316/BEJ/06-2000 pada tanggal 30 Juni 2000, yaitu peraturan pencatatan efek 

nomor I-B tentang persyaratan dan prosedur pencatatan saham di Bursa Efek 

Jakarta. Evaluasi juga dilakukan untuk melihat apakah ada perusahaan yang dapat 

memenuhi kembali kriteria untuk dapat kembali ke papan utama atau sebaliknya 

dari papan utama gagal memenuhi kriteria sehingga harus mengalami penurunan 

status ke papan kedua. Mengenai perpindahan papan pencatatan ini diatur dalam 

pengumuman No. Kep-316/BEJ/06-2000, yaitu penerapan peraturan pencatatan I-

B butir D tentang perpindahan papan pencatatan. Kriteria yang harus dipenuhi 

meliputi beberapa aspek seperti: nilai total aktiva, laba rugi perusahaan, opini 

akuntan publik, volume transaksi, keaktifan perdagangan saham emiten di bursa 

dan sebagainya. 

Pada dasarnya, peraturan pencatatan merupakan salah satu jenis peraturan 

efek. Menurut IOSCO (International Organization of Securities Commissions), 

tujuan peraturan efek (securities regulation) ada tiga. Pertama, untuk melindungi 

investor. Kedua, menjamin bahwa pasar bersifat fair, efisien, dan transparan. 

Ketiga adalah mengurangi risiko sistematis (Putra, 2000). Tiga tujuan itu 

sesungguhnya dapat saling mengisi, misalnya upaya untuk dapat melindungi 

investor sesungguhnya dapat dicapai kalau pasar fair, efisien, dan transparan. 

Selain itu dengan mengurangi risiko sistematis, maka investor pun secara tidak 
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langsung dapat pula dilindungi. Peraturan efek yang baik bagaimanapun harus 

memenuhi ketiga tujuan itu. 

Oleh karena itu untuk menjamin bahwa pasar bersifat fair, efisien, dan 

transparan, maka diperlukan keterbukaan informasi yang tidak tanggung-tanggung 

(full disclosure). Peraturan pencatatan yang baik wajib bersifat full disclosure. 

Sebagai perusahaan publik, maka perusahaan itu harus mampu menyampaikan 

segala informasi yang mempengaruhi harga saham kepada publik secara fair dan 

transparan. Secara otomatis transparansi tersebut akan mampu mengurangi risiko 

sistematis di pasar, sebab dengan transparansi risiko dapat lebih dikalkulasi 

sehingga dapat dilakukan langkah-langkah untuk mengurangi risiko sistematis 

yang terjadi.  

Namun, adanya masalah perilaku manusia yang memiliki keterbatasan 

rasional (bounded rationality) dan menolak risiko (risk averse), serta 

kecenderungan wealth maximiser, maka terdapat kemungkinan untuk munculnya 

sebuah konflik kepentingan yang terjadi antara agent dengan principal 

(manajemen dengan pemilik perusahaan). Selain tekanan keuangan karena 

terpuruknya kondisi perekonomian, adanya penerapan peraturan pencatatan 

multipapan tersebut juga mempengaruhi manajemen dengan semakin menambah 

tekanan yang dihadapi. Dalam kondisi demikian, manajer perusahaan sebagai 

agent yang dipercaya oleh pemilik untuk menjalankan perusahaan akan dinilai 

gagal dalam mencapai tujuan karena membawa citra buruk serta menurunkan 

value perusahaan bila perusahaannya berada pada papan kedua. Hal ini 

memberikan sinyal bahwa terdapat kemungkinan adanya motivasi manajemen 
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untuk melakukan earnings management. Tindakan tersebut dilakukan, agar saham 

perusahaannya dapat tercatat di papan utama karena peningkatan untuk menjadi 

atau tetap pada posisi papan utama merupakan suatu prestasi yang membanggakan 

sebab hal tersebut dapat memperlihatkan kepada para investor bahwa kinerja 

perusahaan berada dalam kondisi yang memuaskan.  

Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut yaitu dengan tetap 

menampilkan nilai laba yang optimal. Manajer harus menawarkan suatu kontrak 

yang dapat memperbaiki laba perusahaan. Solusi yang seringkali muncul adalah 

melakukan manajemen laba melalui kebijakan akrual (accrual discretionary 

earnings management) dengan tujuan mempertahankan ataupun meningkatkan 

tingkat laba dalam batas kriteria yang diperlukan untuk tetap eksis di papan 

utama.   

Pemanfaatan pemilihan kebijakan akrual dapat dilakukan karena 

Pernyataan Standar Akuntansi memberikan berbagai pilihan kebijakan dan 

prosedur akuntansi kepada manajemen perusahaan seperti judgment dari manajer 

dalam mempersiapkan laporan keuangan, sehingga tercipta fleksibilitas yang 

dapat dimanfaatkan untuk kepentingannya. Motivasi ini telah diteliti oleh 

Djakman (2003) dan dapat dibuktikan bahwa penerapan papan perdagangan 

memberikan pengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian Djakman (2003) tidak 

memasukkan emiten yang bergerak dalam bidang industri keuangan, hal tersebut 

dikarenakan item-item laporan keuangan khususnya yang terkait dengan 

discresioner cukup berbeda dengan industri-industri lainnya, selain itu periode 

penelitian Djakman (2003) yang terkait dengan peristiwa penerapan sistem 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 7 

perdagangan multipapan hanya dilakukan dari tahun 2000-2001. Tentu akan lebih 

objektif jika penilaiannya dilakukan dalam periode penelitian yang cukup 

panjang. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dengan 

memberikan bukti empiris apakah emiten yang bergerak dalam bidang keuangan 

seperti perusahaan perbankan, terpengaruh untuk melakukan manajemen laba 

melalui discretionary accruals untuk meningkatkan laba dengan diterapkannya 

kebijakan multipapan dalam periode penelitian 2000-2004. 

 

 

B. Perumusan Masalah 

Adanya tekanan keuangan akibat penetapan kebijakan multipapan yang 

ditetapkan sejak 1 Juli 2000, diperkirakan akan menimbulkan motivasi bagi 

emiten perbankan untuk melakukan manajemen laba agar dapat meminimalisasi 

contracting cost (ketidakpercayaan kreditor dan investor) seperti hasil penelitian 

Djakman (2003). Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan 

yang dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut:  

Apakah penerapan kebijakan multipapan di Bursa Efek Jakarta 

mempengaruhi manajemen perusahaan perbankan untuk melakukan 

manajemen laba melalui discresionary accrual agar menempati posisi 

papan utama (main board)?  

 

C. Tujuan Penelitian 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang 

pengaruh kebijakan multipapan terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh 

perusahaan perbankan di BEJ. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi BAPEPAM selaku creator dan regulator dari sistem dua papan 

perdagangan di BEJ, dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan 

evaluasi dari kebijakan yang telah dikeluarkan dan sebagai bahan 

pertimbangan untuk kebijakan yang akan dikeluarkan.   

2. Bagi Bank Indonesia sebagai salah satu regulator pada sistem perbankan di 

Indonesia (baik yang sudah go public maupun yang belum), dapat 

menggunakan hasil penelitian ini sebagai pelengkap literature dalam 

mempelajari fenomena manajemen laba pada perusahaan perbankan. 

3. Bagi investor dan kreditor, hasil penelitian ini dapat membantu mereka 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat 

mengenai investasinya dengan menggunakan informasi pada laporan 

keuangan khususnya informasi mengenai laba perusahaan. 

4. Bagi pihak akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai 

bahan literature untuk meningkatkan minat dan perkembangan ilmu 

akuntansi dimasa mendatang khususnya mengenai fenomena manajemen 

laba. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Laporan keuangan merupakan jembatan antara pihak internal yaitu 

manajemen dengan pihak eksternal seperti kreditor, investor, dan pemerintah.  

Seluruh bagian laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus 

kas, dan catatan atas laporan keuangan perusahaan merupakan bagian penting 

yang saling melengkapi. Namun pada praktiknya yang menjadi fokus perhatian 

pihak-pihak eksternal hanya pada laba (earnings) yang terdapat pada laporan laba 

rugi. 

Tujuan laporan keuangan lebih diarahkan untuk memberikan informasi 

yang berguna untuk mengambil keputusan bisnis dan ekonomi. FASB (1978) 

dalam Putra (2000), mengakui bahwa tujuan pelaporan keuangan sangat 

dipengaruhi oleh ekonomi, hukum, politik, sosial, karakteristik dan keterbatasan 
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jenis informasi yang dapat disediakan oleh laporan keuangan. Karena laporan 

keuangan diharapkan menyediakan informasi mengenai kinerja keuangan 

perusahaan dan informasi earnings memainkan suatu peranan yang signifikan 

dalam proses pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan, maka 

dalam kondisi demikian manajemen memiliki insentif untuk melakukan 

pengelolaan laba (earnings management) dalam usahanya agar entitas dapat 

terlihat bagus secara financial.    

Tindakan earnings management telah menimbulkan kontroversi selama 

bertahun-tahun. Laba yang berkualitas menjadi issue penting karena mulai banyak 

pihak pengguna laporan keuangan, terutama para analis yang tidak terlalu 

mempercayai angka laba yang dilaporkan perusahaan. Dalam Practicing Law 

Institute 31st annual securities regulation conference di New York, Sheryl 

Skolnick seorang analis, mengatakan:  

” Earnings is irrelevant. If i don’t see cash then i really don’t care. 
Revenues become something of increased important. If there is no cash 
then there’s no real revenue. Earnings reporting doesn’t reflect the cost of 
business any more.”(Investor Relation Business: Nov 1999, hlm.1; dalam 
Wijaya, 2001).   

Dari uraian diatas (sikap skeptis para analis), maka praktik earnings 

management menjadi suatu yang krusial dan penting untuk ditelaah oleh berbagai 

pihak, terutama standar setter. Seperti diketahui, sebagian manajer memilih 

accrual accounts untuk mengatur laba, padahal standar setter memberlakukan 

accrual basis untuk lebih meningkatkan nilai informasi angka-angka akuntansi 

dibandingkan jika dengan menggunakan cash basis. Oleh karena itu, secara tidak 

langsung dapat dikatakan bahwa manajer diperbolehkan melakukan rekayasa laba 
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selama yang dilakukannya masih berada dalam koridor PSAK atau GAAP 

(earnings management). 

 

A. Definisi Earnings Management 

Sebelum membahas lebih jauh mengenai earnings management, penting 

untuk memahami terlebih dahulu tentang definisinya secara lebih mendalam. 

Berbagai definisi eanings management dapat ditemukan dalam buku teks 

akuntansi, artikel atau dalam jurnal penelitian akuntansi. Namun, penelitian ini 

hanya memaparkan beberapa diantaranya. 

Healy, et al. (1999) menyatakan bahwa,  

“earnings management occurs when managers use judgment in financial 
reporting and in structuring transaction to alter financial reports to either 
mis lead some stakeholders about the underlying economic performance of 
the company, or to influence contractual out comes that depend on 
reported accounting numbers.”  

Dari definisi tersebut, ada beberapa aspek yang terkandung didalamnya, yaitu: 

1. Ada banyak cara dimana manajemen dapat melakukan judgment untuk 

mempengaruhi laporan keuangan mereka. Sebagai contoh, judgment 

dibutuhkan untuk mengestimasi sejumlah peristiwa ekonomi dimasa 

mendatang yang tercermin dalam laporan keuangan, seperti usia manfaat dan 

nilai sisa aktiva, kewajiban dana pensiun, pajak tangguhan, dan kerugian dari 

bad debts dan asset impairements. Manajemen juga harus memilih diantara 

metode akuntansi yang diperbolehkan, seperti metode penyusutan dan metode 

pencatatan persediaan. Selanjutnya, manajemen juga dapat memilih untuk 

melakukan atau menangguhkan discretionary expenditures, seperti 
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pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan atau pengeluaran untuk 

perawatan atau pemeliharaan aktiva.  

2. Tujuan dari earnings management adalah untuk menyesatkan penilaian semua 

atau sebagian stakeholders mengenai kinerja keuangan perusahaan. Ini muncul 

bila manajemen yakin bahwa stakeholders tidak akan mengetahuinya, atau 

tidak tersedia informasi untuk outside stakeholders. Manajer dapat 

menggunakan judgment akuntansi agar laporan keuangan lebih informatif bagi 

para pemakainya. Namun, pilihan atau estimasi akuntansi tertentu 

dipersepsikan costly, karena merupakan sinyal mengenai kinerja keuangan 

perusahaan yang kredibel. 

3. Penggunaan judgment oleh manajemen dalam pelaporan keuangan 

mengandung biaya dan manfaat. Biayanya adalah potensi salah alokasi 

sumber daya akibat earnings management. Manfaatnya mencakup potensi 

peningkatan kredibilitas komunikasi informasi kepada eksternal stakeholders. 

Jadi, sangat penting bagi para pembuat standar akuntansi keuangan untuk 

memahami kapan standar mengizinkan judgment demi meningkatkan nilai 

informasi akuntansi dan kapan menguranginya.   

Definisi yang hampir sama juga diungkapkan oleh Scipper (1989), 

“…purposeful intervention in the external financial reporting process, 
wuth the intent of obtaining some private gain (as opposed to say, merely 
facilitating in neutral operation of the process).”  

Ia mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu intervensi dengan 

maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal, dengan sengaja 

untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi.  
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Fischer dan Rosenzweigt (1995), dalam Saidi (2000) mendefinisikan 

earnings management sebagai,  

“ …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  the long term 
economics profitability of the unit.”  

Definisi yang diberikan oleh Fischer dan Rosenzweig tersebut, tidak saja 

terbatas pada perilaku tetapi lebih luas mencakup seluruh tindakan yang dilakukan 

manajemen untuk mengelola earnings. Tindakan tersebut meliputi pemilihan 

kebijakan akuntansi dan juga keputusan operasi perusahaan.  

Untuk berpikir mengenai earnings management terdapat dua cara yang 

saling melengkapi. Pertama, perilaku oportunistik (opportunistic behaviour) 

manajemen untuk memaksimumkan utilitas mereka dalam menghadapi kontrak 

kompensasi dan utang, dan political cost. Kedua, perspektif efficient contracting 

ketika penyusunan kontrak kompensasi perusahaan akan mengantisipasi insentif 

manajer untuk mengelola earnings melalui jumlah kompensasi yang ditawarkan. 

Lender juga akan melakukan hal yang sama dalam memutuskan tingkat bunga 

yang diminta. Earnings management memberikan fleksibilitas kepada manajer 

untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam menghadapi keadaan 

realisasi yang tidak dapat diantisipasi untuk menguntungkan semua pihak yang 

terlibat dalam kontrak (Scott, 1997). 

 

B. Motivasi Praktik Earnings Management   

Untuk memahami bagaimana tindakan earnings management dapat terjadi 

dapat dimulai dengan pendekatan agency dan signaling theory (Saidi, 2000). 
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Kedua teori ini membahas masalah perilaku manusia yang memiliki keterbatasan 

rasional (bounded rationality) dan menolak risiko (risk averse).  

Teori keagenan (agency theory) menyatakan bahwa praktik earnings 

management dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan antara agen 

(manajemen) dengan principal (pemilik) yang timbul ketika setiap pihak berusaha 

untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. 

Sedangkan teori signal (signalling theory), membahas bagaimana seharusnya 

signal-signal keberhasilan atau kegagalan manajemen (agen) disampaikan pada 

pemilik atau principal. Penyampaian laporan keuangan dapat dianggap 

merupakan signal apakah agen telah berbuat sesuai dengan kontrak. 

Dalam hubungan keagenan, manajer memiliki asimetri informasi terhadap 

pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor. Asimetri informasi 

terjadi ketika manajer memiliki informasi internal perusahaan yang relatif lebih 

banyak dan mengetahui informasi tersebut relatif lebih cepat dibandingkan pihak 

eksternal. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada manajer untuk 

menggunakan informasi yang diketahuinya untuk memanipulasi pelaporan 

keuangan sebagai usaha untuk memaksimalkan kemakmurannya. 

Positive accounting theory (PAT) memandang perusahaan sebagai nexus 

of contract. Hal ini sejalan dengan teori keagenan yang pada tahun 1980-an yang 

mengalami perluasan makna. Pada awalnya kontrak dianggap hanya antara 

manajemen dengan pihak pemilik. Selanjutnya agent dan principal meluas 

meliputi kontrak antara perusahaan dengan supplier, karyawan, capital providers, 

bahkan dengan masyarakat umum. Tiga hipotesis PAT yang dirumuskan oleh 
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Watt dan Zimmerman (1990) dalam Saidi (2000) dapat dijadikan salah satu dasar 

pemahaman tindakan earnings management, yaitu: 

1. The Bonus Plan Hypothesis Manager of firms with bonus plans are more 
likely to use accounting methods that increase current period reported 
income. 

2. The Debt / Equity Hypothesis. The higher the firm’s debt / equity ratio, the 
more likely manager use accounting methods that increase income. 

3. The Political Cost Hypothesis. Large firms rather than small firms are more 
likely to use accounting choices that reduce reported profits.   

Hipotesis diatas mengimplikasikan bahwa PAT mengakui tiga bentuk 

hubungan keagenan yaitu antara manajer dengan pemilik, antara manajer dengan 

kreditor, dan antara manajer dengan pemerintah. Dalam konteks ini tujuan PAT 

adalah untuk menerangkan dan meramalkan pilihan manajemen terhadap metode 

dan prosedur akuntansi. PAT mencoba menganalisis biaya serta manfaat 

pengungkapan keuangan tertentu bagi komunitas yang memerlukan informasi 

akuntansi. Asumsi yang mendasari adalah semua komunitas yang berkepentingan 

dengan perusahaan bertindak secara rasional untuk memaksimisasikan 

kepentingannya. 

Berdasarkan penelitian-penelitian akuntansi, Scott (1997) 

mengklasifikasikan motivasi yang mendorong manajemen melakukan earnings 

management sebagai berikut: 

1. Bonus Scheme Motivations 

Kompensasi (bonus) yang hanya didasarkan pada besarnya laba yang 

dilaporkan memotivasi manajemen untuk secara opportunistic mengatur laba 

tersebut demi memaksimisasi bonus yang mereka dapatkan. Dalam hal ini bonus 

minimal dibagikan jika mencapi target laba minimal tertentu (bogey) dan bonus 
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maksimal dibagikan jika mencapai nilai laba maksimal tertentu (cap). 

Kemungkinan yang dilakukan manajemen yaitu: 

� Jika laba perusahaan jauh dibawah bogey, berarti tidak ada bonus, maka 

manajemen memiliki insentif untuk melakukan take a bath dengan 

mengadopsi kebijakan dan prosedur akuntansi tertentu untuk menurunkan 

laba. Harapan mereka adalah meningkatnya kemungkinan menerima 

bonus di tahun mendatang. 

� Jika laba perusahaan berada diatas cap, kembali ada motivasi untuk 

mengadopsi kebijakan dan prosedur akuntansi yang dapat menurunkan 

laba karena tidak ada bonus tambahan. 

� Jika laba berada diantara bogey dan cap, manajemen termotivasi untuk 

mengadopsi kebijakan dan prosedur akuntansi yang dapat meningkatkan 

laba yang dilaporkan. 

2. Other Contractual Motivations 

Ada sejumlah kontrak yang memotivasi manajemen untuk melakukan 

earnings management tetapi yang paling menonjol adalah kontrak pinjaman 

jangka panjang. Kontrak pinjaman jangka panjang memiliki perjanjian 

(covenants) untuk melindungi para pemberi pinjaman dari tindakan manajemen 

yang dapat merugikan mereka, seperti pembagian dividen yang berlebihan, 

pinjaman tambahan, dan tindakan lainnya yang membahayakan kepentingan 

pemberi pinjaman. 

3. Political Motivations 
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Kasus ini biasanya terjadi pada perusahaan yang sangat besar, karena 

aktivitas mereka bersinggungan dengan rakyat banyak. Disamping itu, juga terjadi 

di perusahaan dalam industri strategis, seperti minyak dan gas, atau yang 

berkaitan dengan isu monopoli. Perusahaan semacam ini cenderung menggunakan 

kebijakan dan prosedur akuntansi menurunkan laba dilaporkan. Hal ini dilakukan 

untuk mengurangi visibility mereka atau dengan kata lain agar perusahaan tidak 

terlalu disorot publik. 

  

4. Taxation Motivations 

Perpajakan merupakan motivasi yang paling jelas untuk melakukan 

earnings management. Manajemen berusaha untuk mengatur labanya untuk 

memperoleh tax saving. Akan tetapi, otoritas pajak cenderung untuk menetapkan 

aturan akuntansi mereka dalam perhitungan pendapatan kena pajak sehingga 

mengurangi ruang bagi perusahaan untuk melakukan manuver earnings 

management. Sebuah pengecualian muncul berkenaan dengan pilihan metode 

persediaan LIFO atau FIFO. Perusahaan yang menggunakan LIFO untuk tujuan 

pajak juga harus menggunakan untuk tujuan pelaporan keuangan. Selama periode 

inflasi, LIFO biasanya menghasilkan laba dilaporkan dan pajak yang lebih rendah 

dibandingkan dengan FIFO. Namun, tidak semua perusahaan beralih ke LIFO, 

karena kemungkinan adanya motivasi yang berbeda-beda antar perusahaan.   

5. Changes Of CEO 

Para Chief Executive Officer (CEO) yang akan pensiun memiliki insentif  

untuk meningkatkan laba dilaporkan untuk memaksimisasi bonus terakhir mereka. 
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Begitu juga dengan CEO yang kinerjanya buruk, mereka melakukan increasing 

earnings management untuk mencegah atau menunda kemungkinan akan 

pemecatan mereka. Alternatif lain, mereka melakukan take a bath untuk 

meningkatkan kemungkinan laba dimasa mendatang. Motivasi ini juga berlaku 

untuk CEO baru, khususnya bila write-offs dalam jumlah yang besar dapat 

dilakukan dengan menyalahkan CEO sebelumnya. 

 

 

6. Intitial Publik Offering (IPO) 

Perusahaan yang akan go public belum memiliki harga pasar yang 

establised. Ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana cara untuk menilai saham 

perusahaan tersebut. Jadi, informasi akuntansi keuangan yang disajikan dalam 

prospektus menjadi sumber informasi yang berguna dan hal ini menimbulkan 

kemungkinan manajemen untuk mengatur laba yang dilaporkan dalam prospektus 

dengan harapan mendapatkan harga saham yang cukup tinggi. 

Klasifikasi yang dilakukan Healy (1999) agak sedikit berbeda. 

Berdasarkan penelitian-penelitian akuntansi tentang earnings management ia 

hanya membaginya dalam tiga kelompok besar yang terdiri dari motivasi-motivasi 

yang hampir sama dengan yang diuraikan oleh Scott. Tiga macam motivasi 

tersebut yaitu: 

1. Capital Market 

Penggunaan secara luas informasi akuntansi oleh investor dan 

analis keuangan untuk membantu menilai saham dapat menciptakan 
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insentif bagi manajemen untuk memanipulasi laba dalam usaha 

mempengaruhi harga saham. 

2. Contracting Motivations 

Healy membaginya menjadi dua, yakni lending contracts dan 

management compensation contracts. Esensi penjelasan Healy sama 

dengan uraian Scott diatas, dimana penjelasan lending contract 

motivations sama dengan other contractual motivations dan management 

compensations contract motivations sama dengan bonus scheme 

motivations.   

3. Regulatory Motivations 

Terdapat tiga bentuk dalam motivasi ini, yaitu: 

a. Industry Regulation Motivations 

Industri-industri diatur dengan derajat pengaturan berbeda di 

masing-masing industri, beberapa diantaranya seperti industri perbankan 

dan asuransi, menghadapi pemantauan yang lebih ketat oleh pihak 

regulator termasuk terhadap data-data akuntansi. Peraturan-peraturan 

tersebut seperti peraturan perbankan yang mengharuskan bank mencapai 

CAR (Capital Adequacy Requirement Ratio) tertentu, dan peraturan 

asuransi yang  mengharuskan perusahaan asuransi untuk memenuhi syarat-

syarat kesehatan keuangan minimum. Peraturan seperti ini menciptakan 

insentif bagi manajemen untuk mengatur laporan laba rugi dan neraca 

sesuai dengan kepentingan pihak regulator.  

b. Anti-trust and Other Regulations 
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 Perusahaan yang berada didalam penyelidikan pelanggaran 

antitrust atau menghadapi konsekuensi politik yang tidak menguntungkan 

memiliki insentif untuk mengatur labanya agar tampak kurang 

menguntungkan. Manajemen yang mencari subsidi dan proteksi 

pemerintah juga memiliki insentif yang sama. 

 

 

c. Tax Planning Purposes 

 Healy tidak menjelaskan bagian ini, karena menurutnya earnings 

management untuk tujuan perencanaan pajak merupakan bidang tugas 

(domain) otoritas pajak yang memiliki standar sendiri. 

 

C. Teknik / Perangkat (tools) Earnings Management 

Menurut Setiawati dan Na’im (2000) teknik earnings management dapat 

dilakukan dengan tiga teknik, yaitu: 

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi. Cara 

manajemen mempengaruhi laba melalui judgment (perkiraan) terhadap 

estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tidak tertagih, 

estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tidak 

berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain. 

2. Mengubah metode akuntansi. Perubahan metode akuntansi yang 

digunakan untuk mencatat suatu transaksi seperti merubah metode 
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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 yaitu: dengan mempercepat atau menunda 

pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada periode 

akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi 

sampai periode berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman 

produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah 

tidak dipakai. 

Sedangkan menurut Wijaya (2001) perangkat yang digunakan dalam 

melakukan earnings management yaitu: 

1. Klasifikasi transaksi. Manajemen memiliki ruang untuk melakukan 

pengklasifikasian transaksi dalam rangka merekayasa laporan keuangan 

klasifikasi atas transaksi tersebut bisa menghasilkan kenaikan atau 

penurunan laba dilaporkan. Sebagai contoh: 

a. Pengakuan premature atas transaksi. Manajemen menarik penjualan 

periode mendatang ke dalam penjualan periode berjalan dan atau 

menggeser biaya penjualan periode berjalan ke periode mendatang 

untuk menghasilkan laba dilaporkan yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika 

ingin menurunkan laba yang dilaporkan, manajemen dapat menggeser 

penjualan periode berjalan ke periode mendatang dan atau menarik 

biaya periode mendatang ke periode berjalan.  
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b. Mencatat (prepayment) biaya dibayar dimuka sebagai biaya. Misalnya 

sewa dibayar dimuka dan asuransi dibayar dimuka diakui seluruhnya 

sebagai periode berjalan. 

c. Mengklasifikasikan bad debt di dalam akun piutang usaha. Bad debt 

seharusnya menjadi biaya untuk periode berjalan yang akan 

menurunkan nilai laba yang dilaporkan. Namun, manajemen bisa saja 

mengklasifikasikan bad debt di dalam akun piutang usaha yang berarti 

tidak ada biaya untuk itu dan akhirnya dapat menaikkan tingkat laba 

yang dilaporkan. 

d. Down grading product. Misalnya, mengklasifikasikan produk yang 

belum rusak ke dalam kelompok produk rusak dan selanjutnya 

dilaporkan telah terjual dengan harga yang lebih rendah dari yang 

sebenarnya. 

2. Kebijakan Akuntansi. Perusahaan dapat melakukan perubahan kebijakan 

dan prosedur akuntansi untuk menaikkan atau menurunkan laba yang 

dilaporkan. Moses (1987) dalam Wijaya (2001) mengklasifikasikan 

berbagai perubahan kebijakan akuntansi yang sering dijadikan alat 

perekayasaan, antara lain: 

a. Perubahan metode pencatatan persediaan ke metode LIFO 

b. Perubahan metode pencatatan biaya jaminan hari tua (pension) 

c. Perubahan metode penyusutan aktiva tetap, amortisasi aktiva tidak 

berwujud & konsolidasi 
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d. Perubahan dalam estimasi masa manfaat aktiva tetap dan aktiva tidak 

berwujud, dan 

e. Perubahan kebijakan terhadap pembebanan atau kapitalisasi. 

Uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa accrual basis seringkali 

digunakan untuk merekayasa laba dalam praktek earnings management. Standar 

akuntansi keuangan seperti International Accounting Standard (IAS), Financial 

Accounting Standard (FAS) Amerika Serikat, Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) yang diterbitkan IAI, dan banyak standar akuntansi keuangan lainnya 

menggunakan dasar akrual (accrual basis) sebagai asumsi dasar (underlying 

assumption) dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 

Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian 

(dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam 

catatan akuntansi pada periode bersangkutan. Namun demikian, dari uraian diatas 

dapat diketahui bahwa penelitian menunjukkan bahwa pilihan-pilihan accruals 

telah disalahgunakan sebagai instrument untuk melakukan earnings management. 

 

D. Securities and Exchange Commission (SEC), Pola Earnings Management 

Dan Solusi Menurut SEC. 

Dalam pidatonya tanggal 28 September 1998, Ketua SEC, Arthur Levitt 

(Ketz, 1999 dalam Saidi, 2000) menggunakan istilah earnings management untuk 

mengacu pada usaha-usaha untuk memutarkan sejarah ekonomi perusahaan 

(laporan keuangan) dan menyajikan hasil yang dicapai manajemen dengan cara 

sebaik mungkin. Erosi terhadap kualitas earnings mulai banyak terjadi. Pidato 
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yang disampaikan Levitt ini sekaligus sebagai tanda bahwa SEC akan serius 

memerangi terjadinya earnings management. 

Masalah yang timbul karena adanya tindakan earnings management ini 

adalah bahwa laporan keuangan menjadi tidak akurat dalam merefleksikan 

fenomena ekonomi yang terjadi. Kritikan Levitt terhadap pelaporan keuangan 

sehubungan dengan earnings management adalah: 

1. Big Bath Restructuring Charges. Hampir sama dengan take a bath-nya 

Scott, perusahaan melaporkan secara overstated biaya-biaya yang 

berhubungan dengan restrukturisasi. 

2. Creative Acquisition Accounting. Perusahaan pengakuisisi 

mengklasifikasikan sebagian harga beli sebagai in-process research and 

development yang kemudian segera dihapuskan sehingga mengurangi 

biaya amortisasi harga beli untuk laba dimasa mendatang 

3. Cookie Jar. Pembebanan yang overstated untuk berbagai kewajiban yang 

diestimasi seperti sales return, loan losses, dan warranty cost. Jadi 

manajer secara bebas menginterpretasikan cadangan di masa “bagus” yang 

kemudian digunakan untuk meratakan laba di masa “jelek”. 

4. Abuse Of  Materiality. Penyalahgunaan dengan sengaja angka yang salah 

dicatat dan mengklaim bahwa kesalahan yang terjadi tidak material. 

5. Revenue Recognition. Perusahaan. Memanipulasi pengakuan pendapatan 

dengan jalan front-end revenue. 

Sedangkan menurut Scott (1997) pola earnings management dapat 

dilakukan dengan cara: 
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a. Taking a Bath. Pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk 

pengangkatan CEO baru dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. 

Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba di masa datang. 

b. Income Minimization. Dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat 

profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba pada periode mendatang 

diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode 

sebelumnya. 

c. Income Maximization. Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas 

income maximization bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi 

untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan 

yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang. 

d. Income Smoothing. Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba 

yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu 

besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif 

stabil. 

Menghadapi masalah earnings management ini SEC melalui Levitt’s 

Action Plan (Ketz, 1999 dalam Saidi, 2000) mencoba untuk memperbaiki 

pelaporan keuangan dengan cara: 

1. Mensyaratkan pengungkapan mengenai asumsi akuntansi. Meminta 

AICPA untuk menerbitkan peraturan mengenai jumlah in process R&D 

yang tepat untuk dihapus (write-off). 
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2. Mengembangkan peraturan mengenai materialitas sehingga manajer akan 

memiliki keharusan untuk mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif 

sama seperti faktor kuantitatif. 

3. Meminta FASB untuk membantu klarifikasi isu-isu akuntansi tertentu 

seperti pendefinisian liabilities. 

4. Staff pelaksana SEC akan menguji laporan perusahaan yang memiliki 

beban restrukturisasi, write-off in process R&D, dan sejenisnya. 

5. Meminta kepada Public Oversight Board (POB) untuk menilai ulang 

kinerja audit. 

6. Membentuk suatu panel untuk menginvestigasi bagaimana kekuatan dan 

efektifitas komite audit. 

7. Seluruh partisipan di pasar modal harus mempertimbangkan kembali 

susunan yang ada dan menentukan bagaimana mengubah aspek-aspek 

yang destruktif terhadap kultur sekarang. 

Selain itu, SEC juga menegaskan kepada Chief Financial Officer (CFO) 

agar menyadari perhatian SEC terhadap earnings management dan usaha-usaha 

untuk mengatasinya. Beberapa isu pelaporan yang harus di review oleh CFO 

(Bayless, 1999 dalam Saidi, 2000) adalah: 

a. Pengungkapan terhadap asset yang rusak. 

b. Pengungkapan terhadap cost pengehentian kegiatan. 

c. Pengungkapan terhadap pemecatan karyawan. 

d. Pengungkapan terhadap cost pemecatan karyawan. 

e. Pengungkapan terhadap in process R&D. 
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Demikian upaya-upaya yang dilakukan SEC atas timbulnya masalah 

earnings management. Sampai saat ini masih dilakukan berbagai penelitian untuk 

lebih memahami fenomena ini dan bagaimana cara penangannya. Hal ini 

dilakukan, karena kurangnya integritas terhadap laporan keuangan akan 

mengantarkan suatu perekonomian menjadi rusak dan terpuruk. 

 

 

E. Model Earnings Management 

Dechow, et.al. (1995) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengevaluasi beberapa model alternatif berdasarkan akrual untuk mendeteksi 

adanya praktik earnings management dengan membagi total akrual menjadi dua 

yaitu discretionary accruals dan non discretionary accruals. Total akrual dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: 

TAt = (∆CAt - ∆CLt - ∆Casht + ∆STDt - Dept) / At-1 

Notasi : 

TAt : total akrual pada tahun t, 

∆CAt : delta current asset pada tahun t, 

∆CLt : delta current liabilities pada tahun t, 

∆Casht : delta cash & cash equivalent pada tahun t, 

∆STDt : delta debt include in current liabilities (hutang jangka panjang yang jatuh 

tempo dalam 1 tahun) pada tahun t, 

Dept : depreciation & amortization expense pada tahun t, 

A t-1 : total asset pada satu tahun sebelum tahun t. 
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Total akrual juga dirumuskan oleh Healy (1985) dalam konsep laba seperti 

berikut: 

TAt = labat - Cashopt 

TAt = DAt + NDAt 

Notasi : 

Cashopt : arus kas dari aktifitas operasi pada periode t, 

Labat  : laba bersih pada periode t, 

DA t  : discretionary accruals periode t, 

NDAt  : non discretionary accruals periode t. 

 Perbedaan model-model yang dibandingkan dalam penelitian Dechow, 

et.al terletak pada penentuan proksi dari nondiscretionary accruals yang 

digunakan untuk menghitung discretionary accruals. Model-model yang 

dibandingkan olehnya adalah sebagai berikut, 

a. The Healy Model  

Model ini menggunakan total akrual sebagai proksi dari discretionary 

accrual. Pengujian Healy untuk earnings management yaitu dengan cara 

membandingkan rata-rata total akrual (dibagi total aktiva periode sebelumnya). 

Healy memprediksi bahwa earnings management terjadi setiap periode. 

Persamaan Model Healy dirumuskan sebagai berikut: 

NDA i = 
T

TA
t

t∑
 

Notasi : 

NDA : Estimation discretionary accruals, 
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TA : total accruals dibagi dengan total aktiva tahun sebelumnya, 

T : 1, 2,,,t jumlah tahun dalam periode akuntansi &, 

i : jumlah tahun yang mengindikasikan periode peristiwa.  

b. The De Angelo Model 

Model De Angelo menguji earnings management dengan menghitung 

perbedaan awal dalam total accruals dan dengan asumsi bahwa perbedaan 

tersebut diharapkan nol (0), yang berarti tidak ada earnings management. Model 

ini menggunakan total accruals periode terakhir dibagi total aktiva periode 

sebelumnya untuk mengukur non discretionary accruals. 

NDAt = TAt-1 

Notasi : 

NDAt : estimasi non discretionary accruals, &, 

TAt-1 : total accruals dibagi total aktiva 1 tahun sebelum tahun t. 

c. The Jones Model 

Jones mengajukan model yang menolak asumsi bahwa non discretionary 

accruals adalah konstan. Model ini mencoba mengontrol pengaruh perubahan 

keadaan ekonomi perusahaan pada non discretionary accrual. Prediction error 

merupakan proksi dari discretionary accrual. Model Jones dinyatakan dalam 

rumus sebagai berikut, 

NDAt = α1(1/At-1) + α2(∆REVt) + α3(PPEt)  

Notasi: 

NDAt   :  non discretionary accrual,   

A t-1   :  total aktiva pada 1 tahun sebelum tahun t 
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∆REVt : pendapatan pada tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1 untuk 

perusahaan i, 

α   :  OLS estimator 

PPEt   :  gross, property, plan & equipment pada tahun t untuk perusahaan i. 

d. The Modiefied Jones Model 

Model ini dirumuskan untuk menghilangkan kecenderungan perkiraan dari 

model Jones untuk mengukur discretionary accruals dengan kesalahan ketika 

kebijakan dilakukan melalui pendapatan. Dalam modified model Jones, non 

discretionary accruals diperkirakan selama periode kejadian yang dirumuskan 

sebagai berikut, 

NDAt = α1(1/At-1) + α2(∆REVt-∆RECt) + α3(PPEt) 

Notasi: 

∆RECt : net receivable (piutang bersih) pada tahun t dikurangi piutang bersih  

pada tahun t-1. 

Model modifikasi Jones mengasumsikan bahwa semua perubahan dalam 

penjualan kredit diperoleh dari earnings management. Hal ini menjadi dasar 

alasan yang mudah untuk mengatur laba dengan melakukan kebijakan melalui 

pengakuan pendapatan pada penjualan kredit daripada melalui penjualan tunai.    

e. Industry Adjusted Model 

Model ini mengasumsikan bahwa variasi determinan dari non 

discretionary accruals adalah sama dalam industri yang sama. Non discretionary 

accruals dari model ini dihitung melalui persamaan: 

NDAt = γ1 + γ2 median1 (TAi) 
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Dimana median1(TA i) adalah nilai median dari total accruals yang dibagi 

lagged total assets untuk semua perusahaan non sample dalam kode SI(2-digit 

yang sama). Sedangkan γ1 dan γ2 ditentukan oleh OLS atas observasi dalam 

periode estimasi. 

 

 

 

F. Tinjauan tentang penelitian terdahulu 

Penelitian tentang earnings management dimulai oleh Healy (1985). 

Penelitian yang dilakukan Healy (1985) mengambil judul “The Effect Of Bonus 

Schemes on Accounting Decision”, merupakan bukti empiris bahwa terdapat 

earnings management pada perilaku manajemen. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan program bonus manajer. Jika laba bersih yang didapatkan rendah 

(dibawah laba bersih yang ditentukan untuk mendapatkan bonus), maka manajer 

akan termotivasi untuk mengecilkan laba serendah mungkin dengan memilih 

kebijakan akuntansi yang dapat mengurangi jumlah laba bersih sehingga pada 

tahun berikutnya jumlah laba bersih dapat meningkat sehingga tercapai laba 

bersih yang dapat mendatangkan bonus. Hal yang sama juga dilakukan bila laba 

bersih terlalu tinggi (diatas cap). Bila laba bersih yang didapatkannya ternyata 

diatas cap terlalu tinggi, maka manajer akan terdorong untuk memilih metode 

serta kebijakan akuntansi yang dapat mengurangi laba bersih, karena bila laba 

bersih yang dicapai berada diatas laba yang ditentukan, maka manajer akan 

kehilangan bonus permanen atas laba bersih. Hasil pengujian penelitian tersebut 
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yaitu telah terbukti secara empiris bahwa perubahan prosedur akuntansi yang 

disengaja lebih banyak dilakukan oleh perusahaan dengan bonus plan daripada 

yang tidak melakukan bonus plan. 

Penelitian Dechow, et.al (1995) mengevaluasi 5 alternatif model 

discretionary accruals untuk mendeteksi earnings management, dengan 

membandingkan spesifikasi dan kemampuan pengujian statistik. Model yang diuji 

adalah model Healy, De Angelo, Jones, Modified Jones, dan model industri. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa semua model mempunyai kemampuan yang 

rendah untuk mengukur besarnya earnings management dan semua model 

menolak hipotesis nol, tidak adanya earnings management pada sampel 

perusahaan dengan kinerja keuangan yang ekstrim serta menunjukkan bahwa 

model modifikasi Jones menghasilkan kemampuan yang lebih besar untuk 

mendeteksi earnings management. 

Young (1999) meneliti tentang kesalahan pengukur discretionary accruals 

pada 5 model earnings management. Penelitian ini memfokuskan pada hubungan 

antara nilai discretionary accruals dan proksi komponen non discretionary 

accruals dari total accruals. Model yang diuji adalah model Healy, De Angelo, 

Modifikasi De Angelo, Jones dan modifikasi Jones. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian Dechow, et.al (1995), bahwa semua model terdapat kesalahan 

pengukuran yang siginifikan, tetapi model Jones dan modifikasi Jones memiliki 

kemampuan terbaik dalam mengukur non discretionary accruals. 

Richardson (1998), meneliti pengaruh asimetri informasi terhadap 

earnings management dengan menggunakan variabel kontrol seperti ukuran 
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perusahaan (SIZE dan GROWTH), dan tingkat resiko perusahaan (CFVAR dan 

MKTBV). Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa sesuai dengan penelitian 

terdahulu Truman dan Titman (1988) dalam Richardson (1998), asimetri 

informasi bersama dengan variabel kontrol (SIZE, GROWTH, MKTBV dan 

CFVAR) memiliki insentif manajemen untuk melakukan manajemen laba.   

Djakman (2003), meneliti bagaimana pengaruh kebijakan multipapan 

perdagangan yang terdapat di Bursa Efek Jakarta terhadap earnings management 

pada perusahaan manufaktur dan non manufaktur kecuali emiten yang bergerak 

dalam bidang keuangan seperti perbankan, dan hasilnya adalah menolak H0, yang 

berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari kebijakan tersebut. 

 

G. Kerangka Teoritis 

 

H. Hipotesis Penelitian 

Manajemen 
laba 

Variable dependen 

Kebijakan 
multipapan 

CFVAR 
GROWTH 

SIZE 
MKTBV 

Variable independen 

Variable kontrol 
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Berdasarkan landasan teori dan kerangka teoritis diatas, maka peneliti 

mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

H0 : Kebijakan multipapan di BEJ tidak berpengaruh pada tindakan 

manajemen laba yang dilakukan oleh emiten perbankan. 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai ruang lingkup penelitian, 

populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, pengukuran variabel serta teknik 

pengujian yang diperlukan untuk analisis data. 

 

A. Ruang lingkup  

Penelitian ini didesain untuk mendapatkan bukti empiris mengenai 

pengaruh kebijakan papan yang terdapat di Bursa Efek Jakarta terhadap 

manajemen laba yang dilakukan perusahaan perbankan. Penelitian ini bersifat 

explanatory, yang menjelaskan macam hubungan tertentu dan atau menetapkan 

perbedaan antar kelompok. Berdasarkan dimensi waktu pengambilan sampel, 

penelitian ini menggunakan metode pooled of data, yaitu gabungan antara metode 

time series dan cross section. 
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Ruang lingkup penelitian ditentukan untuk memusatkan pada pokok 

permasalahan yang dituju dan agar tidak terlalu luasnya pembahasan. Ruang 

lingkup penelitian yaitu sebagai berikut: 

a. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bukti empiris 

mengenai indikasi manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan 

perbankan yang dipengaruhi oleh penerapan kebijakan papan perdagangan 

di BEJ. 

b. Penelitian ini dilakukan juga untuk mengetahui ketepatan penggunaan 

ukuran dan resiko perusahaan sebagai variabel kontrol yang digunakan 

dalam penelitian ini, dan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel 

kontrol tersebut terhadap manajemen laba. 

 

B. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

 Penelitian ini mengambil periode analisis dari tahun 2000 sampai 2004 

(sejak dikeluarkannya kebijakan multipapan di BEJ sampai 2004). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta 

(BEJ) selama periode penelitian. 

 Populasi pada perusahaan yang terdaftar di BEJ dipilih dengan beberapa 

alasan yaitu : 

a. Bursa Efek Jakarta adalah pasar saham bagi perusahaan publik di 

Indonesia sehingga diharapkan data dari laporan keuangan yang 
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dibutuhkan dalam penelitian ini dapat diakses dari BEJ, maupun dari 

website (www.jsx.co.id). 

b. Penelitian ini dilakukan dengan kurun waktu antara tahun 2000 sampai 

tahun 2004. Pemilihan periode ini dengan alasan bahwa kebijakan papan 

perdagangan di BEJ mulai diterapkan pada tahun 2000, sedangkan pada 

tahun 2005 laporan keuangan per-Desember 2005 belum diterbitkan, oleh 

karena itu dipilihlah periode tersebut (2000-2004).  

 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti secara detail. Menurut 

Sekaran (2000), sampel adalah bagian dari populasi yang menunjukkan beberapa 

anggota melalui proses penyeleksian dari populasi. Alasan pemilihan perusahaan 

perbankan sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu adanya pertimbangan 

homogenitas dalam aktivitas penghasilan pendapatan utama (revenue-producing 

activities). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

perbankan karena penelitian untuk earnings management pada perusahaan 

perbankan masih jarang ditemukan. Singarimbun dan Effendi (1989) dalam 

Hertina (2005), menyatakan bahwa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan 

dalam menentukan besarnya sampel dalam suatu penelitian adalah sebagai 

berikut: 

a. Derajat keseragaman dari populasi. Semakin homogen suatu populasi, 

maka sampel yang diambil semakin sedikit. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 37 

b. Presesi yang dikehendaki. Semakin tinggi tingkat presesi yang diinginkan, 

maka semakin besar jumlah sampel yang diperlukan sehingga dapat 

mengurangi jumlah kesalahan. 

c. Rencana analisis yang digunakan. Jumlah sampel yang diambil dapat 

menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi yang 

diteliti. Sampel dapat menghemat waktu, tenaga dan juga biaya yng 

digunakan peneliti. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling 

dimana pengambilan perusahaan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan dan 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan perbankan yang sudah go public terdaftar di BEJ selama 

periode 2000- 2004. 

2. Perusahaan sampel memiliki informasi tanggal publikasi laporan keuangan 

per-31 Desember dan tidak melakukan IPO pada periode tersebut. 

Adapun nama perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan kriteria ini dan 

masuk dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 1. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data 

sekunder.  Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain (Sekaran, 

2000). Data sekunder dalam penelitian ini meliputi: 
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1. Indonesian Capital Market Directory (ICMD) pada tahun 2000, 2001, 

2002, 2003, dan tahun 2004. ICMD ini digunakan untuk menentukan 

populasi dan nama perusahaan yang termasuk ke dalam sampel penelitian. 

2. Laporan keuangan yang diterbitkan langsung oleh perusahaan sampel 

maupun laporan hasil auditor independen yang dapat diakses melalui 

www.jsx.co.id atau dapat juga diakses dari pusat data pasar modal MM 

UGM.  

 

 

D. Variabel Penelitian Dan Pengukurannya 

Terdapat 2 tahapan analisis dalam penelitian ini. Tahapan pertama 

dilakukan untuk mengetahui apakah manajemen melakukan discretionary 

accrual. Tahapan kedua dilakukan untuk mengetahui apakah discretionary 

accrual tersebut termotivasi oleh adanya tekanan keuangan pada penerapan sistem 

perdagangan multipapan. Namun sebelum melakukan kedua tahapan analisis 

tersebut, peneliti menggunakan statistic deskriptif untuk mengembangkan profil 

perusahaan.    

Pengukuran Discretionary Accrual  

Regresi digunakan untuk memisahkan discretionary accrual dengan non 

discretionary accrual (seperti yang dilakukan Jones 1). Modifikasi model estimasi 

akrual yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:  

TA it/(A it-1) = α1(1/(Ait-1) + β1(∆POit/A it-1) + β2(PPEit/(A it-1) + εit………………………...(1) 

dengan : 
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POit  : Pendapatan operasi bank i pada tahun t 

PPEit  : Aktiva tetap (bruto) bank i pada tahun t 

TA it : Total akrual bank i pada tahun t 

A it-1  : Total aktiva  bank i pada tahun t-1 

εit : error term perusahaan i tahun t 

i : 1, ….N bank 

t : 1, ….T tahun estimasi 

Total akrual yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan dari model 

Healy (1985) dari konsep earnings (TA=NI-CFO). Perubahan pendapatan operasi 

β1(∆POit/A it-1) dimasukkan kedalam model estimasi tersebut untuk mengendalikan 

perubahan dalam non discretionary accruals yang disebabkan oleh perubahan 

kondisi. Pendapatan operasi digunakan sebagai control terhadap lingkungan 

perusahaan karena pendapatan merupakan ukuran obyektif dari operasi 

perusahaan sebelum manipulasi manajer (Jones, 1991 dalam Setiawati, 2000). 

Sedangkan β2(PPEit/(A it-1) merupakan bagian dari total akrual yang berhubungan 

dengan biaya depresiasi yang non discretionary.  

Ordinary least square digunakan untuk mendapatkan nilai a1, b1, dan b2. 

Nilai-nilai tersebut kemudian digunakan untuk mencari nilai NDA (non 

discretionary accruals). Karena prediction error, εit, dari persamaan diatas 

merupakan tingkat akrual yang diskresioner, maka proksi discretionary accrual 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah (Setiawati, 2000): 

DA it = TAit/(A it-1) - [a1(1/Ait-1) + b2(∆POit/A it-1) + b3(PPEit/A it-1)]………….……………(2) 

Sedangkan aktivitas normal perusahaan diproksi dengan : 
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NDA it = [a1(1/Ait-1) + b2(∆POit/A it-1) + b3(PPEit/A it-1)]……………….………….............(3) 

Maka tanpa adanya praktek manajemen laba, maka total akrual bank i 

tahun t (TAit), akan dapat dijelaskan oleh perubahan kondisi perusahaan (seperti 

persamaan (3); pendapatan operasi dan aktiva tetap) atau dapat disimpulkan 

bahwa, tanpa manajemen laba, maka TAit=NDAit. 

Jadi, nilai discretionary accruals (DAit), mengidentifikasikan tingkat 

akrual hasil manajemen laba. Manajemen laba dapat dilakukan oleh manajer 

dengan menaikkan laba yang diidentifikasi oleh nilai DA it yang positif, sedangkan 

rekayasa menurunkan laba akan diindikasikan oleh nilai DAit yang negatif. 

Kebijakan Multipapan 

Kebijakan papan diukur dengan menggunakan variable dummy yaitu nilai 

0 untuk perusahaan yang berada di posisi papan utama dan nilai 1 untuk 

perusahaan papan pengembangan. Suatu penelitian telah membuktikan bahwa 

perusahaan yang berada pada posisi papan pengembangan mengindikasikan 

memiliki motivasi yang besar untuk melakukan manajemen laba. Hal ini 

dibuktikan dengan diterimanya hipotesis pertama dari penelitian yang dilakukan 

oleh Djakman (2003) yang menyatakan “Perusahaan yang tercatat di papan 

pengembangan berdasarkan peraturan per 1 Juli 2000 termotivasi untuk 

melakukan manajemen laba melalui discretionary accruals untuk meningkatkan 

laba”. Namun sampel yang dilakukan oleh Djakman tidak termasuk perusahaan 

keuangan seperti perusahaan perbankan, hal tersebut dilakukan karena komponen-

komponen dari laporan keuangannya sedikit berbeda dengan perusahaan-

perusahaan lainnya yang dijadikan sampel oleh Djakman. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 41 

Dengan dasar penelitian tersebut, maka penelitian ini mengasumsikan 

bahwa kebijakan multipapan mempengaruhi tindakan manajemen laba melalui 

discretionary accruals, dan peneliti menggunakan sampel dari perusahaan 

perbankan untuk membuktikan permasalahan tersebut dengan periode penelitian 

dari tahun 2000-2004. Model empiris yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:   

DA =α0 + α1PAPANit + α2CFVARit + α3SIZEit + α4GROWTHit  + α5MKTBV it + εit…...(4) 

dengan: 

 

 

CFVARit   : deviasi standar dari operating cash flow selama periode penelitian  

  dibagi dengan rata-rata operating cash flow selama periode  

  penelitian 

SIZEit   : rata-rata kapitalisasi pasar untuk perusahaan i selama periode  

  pengujian (jumlah saham yang beredar x harga saham penutupan) 

GROWTHit  : penghasilan bersih (net revenue) pada akhir periode pengujian   

 dikurangi penghasilan bersih pada awal periode pengujian diskala    

 dengan penghasilan bersih pada awal periode pengujian 

MKTBV it  : rata-rata kapitalisasi pasar dibagi dengan nilai buku ekuitas untuk  

  perusahaan  selama periode penelitian 

Jadi, berdasarkan persamaan diatas maka proksi dari penerapan sistem 

perdagangan dua papan adalah PAPAN, yang dapat diukur dengan menggunakan 

variable dummy yaitu nilai 0 untuk perusahaan yang berada di posisi papan utama 

dan nilai 1 untuk perusahaan papan pengembangan. Model tersebut dikontrol 

dengan variabel-variabel yang kemungkinan dapat mempengaruhinya.  
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Menurut Harsono (2001), peneliti tidak harus mempertimbangkan atau 

memasukkan semua variabel prediktor di dalam model penelitian, namun terhadap 

variabel prediktor yang diduga sangat berpengaruh tetapi berada diluar lingkup 

penelitian, peneliti tidak boleh mengabaikannya begitu saja tetapi harus tetap 

dimasukkan sebagai variabel kontrol agar dapat memberikan eksplorasi hasil 

penelitian yang lebih baik. Menurut Ricardson (1998), dua insentif untuk 

melakukan pengaturan laba adalah untuk mengurangi political costs dan untuk 

menghindari pelanggaran perjanjian hutang (violating debt covenants). Political 

costs meningkat sesuai dengan ukuran dan risiko perusahaan (Zmijewski and 

Hagerman, 1981 dalam Ricardson, 1998). Variable control diatas digunakan 

sebagai proksi dalam mengukur ukuran perusahaan (size, dan growth), dan resiko 

perusahaan (cvfar dan mktbv). Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar 

menghadapi political cost yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan 

kecil, dan manajemen laba digunakan sebagai salah satu alat untuk 

meminimalisasi hal tersebut. Ukuran perusahaan ini diproksi dengan size, yaitu 

rata-rata kapitalisasi pasar yang dihitung dengan mengalikan jumlah saham 

beredar dengan harga saham penutupan. Selain diproksi dengan size, ukuran 

perusahaan juga diproksi dengan growth, yaitu perubahan net revenue  (dalam 

perbankan adalah perubahan net interest revenue) yang berasal dari penjumlahan 

pendapatan bunga, provisi dan komisi yang dikurangkan dengan beban bunga, 

beban provisi dan komisi (net interest revenue merupakan hasil dari operasi utama 

perusahaan perbankan). Sedangkan risiko perusahaan diproksi dengan cfvar 

(tingkat volality operating cash flow) dan mktbv (market value to book value). 
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Perusahaan dengan tingkat operating cash flow yang tinggi memperlihatkan 

bahwa kinerja operasi perusahaan dalam keadaan baik dan perusahaan dengan 

tingkat mktbv yang tinggi memperlihatkan bahwa risiko perusahaan adalah tinggi, 

hal tersebut dapat dilihat pada rendahnya tingkat total equity (tingkat kecakupan 

modal) dan tingginya harga saham.       

 

E. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris apakah 

penerapan kebijakan papan perdagangan di BEJ memotivasi manajemen 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEJ untuk melakukan manajemen laba 

agar sahamnya dapat tercatat di papan utama. Data yang telah siap diolah akan 

diuji dengan beberapa uji statistik yang dikategorikan menjadi uji statistik secara 

umum dan uji statistik untuk hipotesis penelitian. Pertama, dilakukan beberapa uji 

statistik secara umum, berupa statistik deskriptif (rata-rata, deviasi standar, 

minimum, dan maksimum) yang digunakan untuk menggambarkan distribusi data 

yang dijadikan sample, dan yang kedua  yaitu dilakukannya pengujian hipotesis. 

Alat analisis statistik yang dipakai untuk menjawab masalah dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, 

pengujian asumsi klasik yang menjadi syarat untuk melakukan regresi harus 

dilakukan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menguji apakah model yang 

digunakan dapat mewakili atau mendekati kenyataan yang ada.  

Asumsi-asumsi Klasik Model Regresi Berganda 
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Pengujian terhadap asumsi-asumsi model regresi perlu dilakukan terlebih 

dahulu sebelum persamaan regresi digunakan. 

a. Uji normalitas 

Syarat utama untuk melakukan regresi adalah data yang digunakan harus 

berdistribusi normal. Hal ini dilakukan karena berhubungan dengan transformasi 

data yang akan mengubah persamaan regresinya. Pengujian terhadap normalitas 

data sampel akan menunjukkan distribusi data sampel dan akan menentukan uji 

statistik yang akan digunakan. Pengujian normalitas terhadap data menggunakan 

Jarque-Bera Test (J-B test). Uji ini menggunakan hasil estimasi residual dan chi 

square probability distribution.  

� Bila J-B hitung > nilai χ2
tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa 

residual, ut adalah berdistribusi normal ditolak 

� Bila J-B hitung < nilai χ2
tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa 

residual, ut adalah berdistribusi normal diterima 

b. Multikolinearitas 

Menurut Frisch (dalam modul pelatihan ekonometrika dasar, kerjasama 

antara program studi magister ekonomika pembangunan Universitas Gajah Mada 

dengan Bank Indonesia, 2000), suatu model regresi dikatakan terkena 

multikolinearitas bila terjadi hubungan linear yang perfect atau exact diantara 

beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Jika dalam model 

terdapat multikolinearitas, maka model tersebut memiliki kesalahan standar yang 

besar sehingga koefisien tidak dapat ditaksir dengan ketepatan yang tinggi.  
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Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas adalah 

dengan melihat tollerance value atau nilai variance inflation factor (VIF). Batas 

dari tollerance value yaitu 0,01 dan batas dari VIF adalah 10. Apabila tollerance 

value diatas 0,01 dan nilai VIF dibawah 10 maka dalam model tersebut tidak 

terdapat multikolinearitas.  

c. Heteroskedastisitas 

Asumsi ketiga dari model regresi linear klasik adalah homokedastik, yaitu 

keadaan dimana faktor pengganggu mempunyai varians yang sama. Masalah 

heteroskedastisitas dalam data cross sectional yang meliputi unit yang heterogen, 

pada kenyataannya mungkin lebih lebih merupakan kelaziman atau aturan 

daripada perkecualian (Gujarati, 1993). Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan uji White untuk mengetahui apakah terdapat masalah 

heteroskedastisitas. Jika probabilitas masing-masing variabel memiliki nilai yang 

lebih besar daripada tingkat siginifikansi (5%), maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas.    

d. Autokorelasi 

Autokorelasi adalah adanya korelasi antara variabel gangguan sehingga 

penaksir tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun dalam sampel besar. 

Hasil pengujian adanya autokorelasi dapat dilihat dari nilai d (Durbin-Watson). 

Jika hipotesisnya H0 adalah bahwa tidak ada serial korelasi positif, maka jika:  

d < dL: menolak H0 

d > dU: tidak menolak H0 

dL ≤ d ≤ dU: pengujian tidak meyakinkan 
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Jika hipotesisnya H0 adalah bahwa tidak ada serial korelasi negatif, maka jika: 

d > 4 – dL: menolak H0 

d < 4 – dU: tidak menolak H0 

4 – dU ≤ d ≤ 4 – dL: pengujian tidak meyakinkan 

Jika H0 adalah dua ujung, yaitu bahwa tidak ada serial autokorelasi baik positif 

atau pun negatif, maka jika: 

d < dL: menolak H0 

d > 4 – dL: menolak H0 

dU ≤ d ≤ 4 - dU: tidak menolak H0 

dL ≤ d ≤ dU: pengujian tidak meyakinkan, atau 

4 – dU ≤ d ≤ 4 – dL: pengujian tidak meyakinkan 

Pengujian Hipotesis 

Model empiris yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian 

ini menggunakan variabel kontrol. Menurut Harsono (2001), variabel kontrol 

adalah variabel bebas (prediktor) yang efeknya terhadap variabel terikat 

(dependen) dikontrol oleh peneliti dengan cara menjadikan pengaruhnya netral. 

Maksud dari kata netral adalah sebelum variabel-variabel prediktor utama 

dimasukkan dalam analisis, variabel kontrol diuji terlebih dahulu pengaruhnya, 

sehingga ketika variabel pediktor utama dimasukkan dalam pengujian, peneliti 

dapat mengetahui perubahan tingkat pengaruhnya terhadap variabel terikat 

(dependen). Pengujian variabel kontrol dalam penelitian ini dilakukan dengan uji 

hierarchical regression, yaitu analisis regresi yang dilakukan secara berkali-kali 

dengan komposisi variabel yang berbeda, mungkin ditambah, atau dikurangi, yang 
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tujuannya adalah untuk melihat perbedaan tingkat pengaruh disetiap tingkat (step) 

pengujian (Harsono, 2001).  

Penilaian baik tidaknya suatu model empiris dapat dilihat dari nilai F-

statistik. Jika nilai F-statistik > F tabel, model dapat dikatakan baik. Selain itu 

tingkat goodness of fit dari suatu model juga dapat dilihat dari nilai probabilitas 

(F-statistik) atau nilai signifikansi. Semakin mendekati nol, maka semakin baik 

model tersebut. 

Untuk mengetahui presentase pengaruh variabel independen terhadap 

perubahan variabel dependen dapat dilihat dari nilai R2 (R-Square). Nilai 

koefisien determinasi (R2) berada antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai R2 

menunjukkan semakin besar pengaruh variable independen terhadap perubahan 

variabel dependen. 

Pengujian t-test dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. Signifikansi pengaruh suatu 

variabel dapat diketahui dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel atau 

dengan melihat tingkat probabilitas (P) dari nilai t. suatu koefisien regresi 

dikatakan signifikan apabila t hitung lebih besar dari t tabel atau nilai P lebih kecil 

dari tingkat signifikansi (misalnya 5%). 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

Bab ini akan menguraikan data yang telah diperoleh dengan menganalisis 

hasil penelitian yang meliputi deskripsi data, pengujian normalitas, pengujian 

hipotesis dan pembahasannya. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan 

bantuan program E-views dan SPSS untuk mengetahui signifikansi pengaruh 

kebijakan multipapan yang terdapat di Bursa Efek Jakarta dengan indikasi 

manajemen laba yang dilakukan oleh manajer emiten perbankan.  

 

A. Statistik Deskriptif  

Perubahan posisi pencatatan papan perdagangan yang dialami oleh saham 

emiten perbankan selama periode penelitian dapat dilihat pada gambar 2. Posisi 
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papan utama terlihat meningkat dari awal diterapkannya kebijakan multipapan 

hingga tahun 2002, dan mengalami penurunan sampai akhir periode penelitian 

tahun 2004. 

Pada gambar 3 dapat terlihat trend perubahan pendapatan, perubahan 

piutang usaha (kredit yang diberikan), aktiva tetap, dan total akrual dari emiten 

perbankan pada periode penelitian. Perubahan kredit yang diberikan (piutang) 

oleh emiten perbankan terus meningkat selama periode penelitian, aktiva tetap dan 

perubahan pendapatan juga terlihat cenderung meningkat, sedangkan trend total 

akrual terlihat cenderung berlawanan dengan trend perubahan pendapatan, 

perubahan piutang usaha dan aktiva tetap. 

Gambar 2.
Perubahan Posisi Papan Perdagangan
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Gambar 3. 
Trend Pendapatan, Piutang, PPE, dan Total Akrual
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Trend pergerakan tingkat discretionary accrual emiten perbankan dapat 

dilihat pada tabel 1. Dari trend DA tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen 

emiten perbankan cenderung melakukan increasing income, karena menurut 

Djakman (2003) trend DA yang cenderung naik dapat dikatakan bahwa 

perusahaan diidentifikasikan melakukan increasing income, sedangkan yang 

trend-nya cenderung turun dikatakan decreasing income. Namun, walaupun 

begitu jika dilihat dari nilai DA-nya yang negatif, mencerminkan bahwa 

perusahaan melakukan decreasing income.      

Data deskriptif yang berupa nilai mean, median, nilai maksimum dan 

minimum, serta nilai standar deviasi terdapat dalam tabel 1. Baik aktiva tetap 

maupun aktiva secara keseluruhan (total asset) mengalami kenaikan setiap 

tahunnya. Pendapatan operasi (model Modified Jones; selisih pendapatan dengan 

kredit yang diberikan) mengalami penurunan, sedangkan nilai DA dan laba 

bersihnya cenderung mengalami kenaikan. Nilai rata-rata DA yang dilakukan 
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manajemen perusahaan perbankan selama periode penelitian bernilai negatif. Nilai 

negatif tersebut mengindikasikan pola decreasing income (Djakman, 2003), 

walaupun nilainya cenderung meningkat tiap tahunnya. 

Tabel 1. Statistik Deskriptif 

   Thn Mean Median Maximum Minimum Std. Deviation 
Aktiva 0 16,247,159.73 3,394,436.00 97,717,803.00 312,542.00 28646568.28 

  1 18,072,757.21 5,856,044.50 114,656,742.00 381,487.00 30593146.51 

  2 21,795,645.04 7,137,365.00 129,053,150.00 435,179.00 34032276.85 

  3 31,356,145.92 8,995,249.00 250,394,689.00 528,859.00 56696988.33 

  4 37,266,953.52 14,335,124.00 249,435,554.00 457,106.00 60806687.88 

Pendop 0 578,703.56 -130,001.50 12,245,271.00 -11,572,184.00 4450309.09 

  1 -437,697.38 -195,791.50 9,644,626.00 -10,716,800.00 3090243.20 

  2 -1,181,237.60 -215,022.00 2,819,139.00 -8,415,728.00 2454316.33 

  3 -2,470,271.19 -213,848.50 1,357,249.00 -15,691,714.00 4139038.44 

  4 -2,809,727.64 -368,421.00 7,084,687.00 -19,397,462.00 5936800.92 

PPE 0 490,434.86 138,087.50 2,790,180.00 4,440.00 751946.46 

  1 600,873.63 144,751.50 3,137,015.00 4,380.00 899017.84 

  2 703,163.08 224,249.00 3,692,059.00 4,255.00 1024523.95 

  3 1,082,033.58 245,452.00 7,208,094.00 4,140.00 1846158.74 

  4 1,351,719.87 441,224.00 7,825,578.00 4,222.00 2096112.45 

TA 0 -11,332.68 -37,824.00 4,464,350.00 -3,419,612.00 1328663.20 

  1 174,286.10 -33,533.00 3,261,644.00 -2,474,358.00 1142007.05 

  2 837,076.35 49,925.00 13,678,308.00 -4,366,011.00 3279866.75 

  3 71,231.10 1,986.00 4,656,334.00 -4,865,515.00 1882796.33 

  4 -109,368.00 310.00 9,873,104.00 -14,722,314.00 5026486.20 

DA 0 -0.27 -0.13 0.36 -1.36 0.38 

  1 -0.28 -0.17 0.24 -1.23 0.35 

  2 -0.18 -0.04 0.24 -0.80 0.30 

  3 -0.18 -0.04 0.12 -0.85 0.27 

  4 -0.17 -0.02 0.18 -1.11 0.32 

NI 0 100,323.26 26,554.50 1,802,092.00 -1,074,052.00 466420.01 

  1 42,792.67 12,830.50 3,119,167.00 -4,130,540.00 1182377.22 

  2 263,588.92 12,890.00 2,541,631.00 -808,221.00 808638.71 

  3 487,686.08 35,498.00 4,586,066.00 -515,957.00 1030702.21 

  4 979,229.44 290,984.00 5,255,631.00 -74,863.00 1476468.02 

CFVAR 0 -0.36 -0.65 20.51 -26.55 8.11 

  1 -1.76 -0.85 14.54 -27.05 7.50 

  2 -4.30 -1.30 32.94 -74.34 18.97 

  3 1.40 -0.94 36.45 -26.05 14.27 

  4 5.27 -0.67 102.23 -44.01 31.81 

Growth 0 -0.48 0.01 2.54 -11.39 2.60 

  1 0.70 0.54 4.56 -2.27 1.32 

  2 0.06 0.07 1.86 -2.42 0.74 

  3 0.96 0.28 19.68 -4.14 3.95 

  4 0.11 0.18 1.46 -2.60 0.73 

Size 0 3,640,442.95 832,417.50 21,498,625.00 36,250.00 5928460.37 

  1 11,664,256.36 387,575.00 183,274,650.00 18,840.00 37468636.82 

  2 16,308,476.80 760,550.00 343,785,000.00 24,290.00 68440044.84 

  3 44,356,750.19 1,392,857.50 934,088,925.00 12,255.00 182571209.44 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 52 

  4 8,178,368.96 2,713,900.00 38,371,025.00 79,400.00 12194412.68 

MKTBV 0 303,063.73 4,823.00 2,817,516.64 -603.07 721359.87 

  1 2,511,313.47 857.62 57,242,242.34 -1,563,359.93 11673916.13 

  2 219,597.00 1,939.64 4,108,065.71 43.45 821382.71 

  3 1,340,972.02 13,554.71 20,784,429.19 10.97 4636577.65 

  4 21,847.86 10,577.12 98,319.48 118.74 31513.19 

Sumber: data yang diolah 

 

B. Pengujian Data 

Pengujian normalitas data dan asumsi klasik (uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas dan autokorelasi) harus dilakukan terlebih dahulu sebelum 

pengujian hipotesis yang diajukan. Hasil pengujian dari normalitas data dan 

asumsi klasik adalah sebagai berikut : 

1. Normalitas Data 

Hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan Jarque-Bera test 

dapat dilihat pada lampiran B.1. Ditemukan bahwa besarnya nilai Jarque-Bera 

normality test statistics adalah 37.062, bila dibandingkan dengan nilai chi square 

tabel (pada tingkat signifikansi 0.05) dengan degree of freedom 6 adalah 12.592,  

maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model empiris yang digunakan 

mempunyai residual atau faktor pengganggu yang berdistribusi tidak normal, 

karena nilai Jarque-Bera hitung lebih besar dari pada nilai chi square tabel.  

Uji parametrik terhadap model dilakukan dengan menggunakan asumsi 

central limit theorem mengingat variabel-variabel penelitian tidak berdistribusi 

normal. Morris dalam Majid (2001) dengan teori central limit-nya menyatakan 

bahwa untuk tipe sampel populasi yang luas, sampel tidak harus sangat besar 

untuk distribusi sampel agar mediannya mendekati normal. Sampel sudah cukup 

jika lebih besar dari 20 dan untuk populasi yang bermacam-macam, pendekatan 
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terhadap kenormalannya akan bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah 

sampel (n). Hal serupa juga diajukan oleh Mendenhall dan Beaver dalam Majid 

(2001) bahwa jika sampel yang digunakan cukup besar (n>30) maka distribusi 

sampling diasumsikan mendekati normal. Dengan dasar ini, maka secara 

keseluruhan data dari model empiris yang digunakan dalam penelitian ini 

diasumsikan berdistribusi normal, karena jumlah observasinya lebih dari 30 

(n=120).    

2. Uji Multikolinearitas 

Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas pada 

model yang digunakan dapat dilihat dari nilai VIF atau dengan tolerance value. 

Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa nilai VIF (variance inflation factor) 

variabel-variabel independennya berkisar antara 1.176 sampai 4.344 sedangkan 

tolerance value-nya berkisar antara 0.213 sampai 0.966 (lampiran B.2). Sehingga 

dapat dikatakan bahwa dalam model tersebut tidak terdapat gejala 

multikolinearitas, karena nilai tolerance value-nya lebih besar dari 0.10 dan nilai 

VIF-nya lebih kecil dari 10. 

3. Uji Autokorelasi 

Hasil pengujian (lampiran B.5) tampak bahwa nilai d (nilai D-W statistik) 

berada pada d < dL, karena nilai d adalah 1.294, sedangkan nilai dL adalah 1.570 

dan nilai dU adalah 1.780. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi 

pada model yang digunakan. 

 Namun karena regresi data panel yang menggabungkan data time series 

dan cross section mempunyai kesulitan karena tidak konsistennya estimasi 
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konstanta dan slope regresi, maka korelasi antar observasi tersebut dapat dikoreksi 

dengan menggunakan koefisien autokorelasinya. Hasil pengujian setelah dikoreksi 

didapatkan hasil dengan nilai d sebesar 1.929 (lampiran B.6), sehingga dapat 

dikatakan bahwa sudah tidak terdapat autokorelasi (dU ≤ d ≤ 4 - dU, 1.78 ≤ 1.93 

≤ 2.22).  

4. Uji Heteroskedastisitas 

Untuk mengetahui masalah heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan White Heteroskedaticity Test (lampiran B.7). Hasil pengujian 

tersebut tampak bahwa secara keseluruhan nilai probabilitas melebihi tingkat 

signifikansi 0.05 dengan nilai sebesar 0.187, maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat masalah heteroskedastisitas pada model tersebut.  

 

 

 

C. Pengujian Hipotesis 

Sebelum melakukan pengujian manajemen laba terhadap kebijakan papan 

dan variabel kontrol lainnya (cfvar, growth, size dan mktbv ), terlebih dahulu nilai 

discretionary accruals untuk setiap sampel emiten perbankan harus dicari, dan 

untuk mencari nilai discretionary accruals dihitung koefisien model modifikasi 

Jones seperti pada lampiran B.3.  

Setelah mendapatkan nilai discretionary accruals, variabel-variabel 

kontrol diuji terlebih dahulu untuk mengetahui pengaruhnya terhadap model yang 

digunakan (lampiran B.4), dan dapat diketahui bahwa nilai Sig, F-change variabel 
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kontrol lebih tinggi dibandingkan dengan dimasukkannya variabel kebijakan 

papan (0.445 > 0.000). Hal ini dapat dimaklumi karena riset dibidang akuntansi 

dan keuangan (finance) relatif masih baru, sehingga lebih menekankan pada 

penemuan variabel-variabel yang berpengaruh daripada pengembangan suatu 

model (Jogiyanto, 2004). 

Tingkat kebaikan (goodness of fit) dari model pengujian untuk mencari 

nilai koefisien NDA (non discretionary accruals) dapat diabaikan, karena 

pengujian ini hanya alat saja untuk melakukan pengujian yang pokok (pengujian 

pengaruh variabel independen pada variabel dependen). Selanjutnya dapat dicari 

nilai discretionary accruals dengan menggunakan persamaan : 

DA it=TAit/(A it-1)-[a1(1/Ait-1)+a2(∆POit/A it)+a3(PPEit/A it-1)]    

Koefisien a1, a2, dan a3 dari persamaan diatas adalah koefisien dari hasil 

regresi persamaan modifikasi Jones (lampiran B.3). Koefisien a2, dan a3 memiliki 

nilai negatif yang berarti semakin besar perubahan pendapatan dan aktiva tetap, 

maka nilai total akrualnya semakin kecil. Total akrual merupakan pengurangan 

laba bersih dengan arus kas dari kegiatan operasi. Semakin besar total akrual 

berarti semakin kecil nilai arus kas dari kegiatan operasi. Semakin besar skala 

ekonomi suatu perusahaan, umumnya perputaran piutang usahanya semakin baik 

karena term piutang usaha yang ditawarkan ke konsumen akan semakin pendek 

dan sistem pengendalian terhadap piutang usaha akan semakin baik. Ketika 

perputaran piutang usaha semakin baik berarti arus kas dari kegiatan operasi 

semakin besar sehingga total akrualnya semakin kecil. 
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Setelah nilai discretionary accrual diketahui, kemudian diuji apakah 

discretionary accrual yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dipengaruhi 

oleh penerapan kebijakan sistem dua papan perdagangan di Bursa Efek Jakarta 

(papan), atau dimotivasi oleh ukuran perusahaan (SIZE, dan MKTBV), tingkat 

pertumbuhan perusahaan (GROWTH), standar deviasi arus kas dari kegiatan 

operasi (CFVAR), atau dimotivasi oleh faktor lainnya di luar model empiris yang 

diajukan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan model : 

DA=α0+α1PAPANit+α2CFVARit+α3MKTBV it+α4SIZEit+α5GROWTHit +εit 

Dari hasil tersebut (tabel 2) tampak bahwa secara keseluruhan model yang 

digunakan merupakan model yang baik. Hal tersebut tercermin dari nilai F-

statistik yang lebih besar dibandingkan nilai F tabel, yaitu 9.740 > 2.450. Selain 

itu, tingkat goodness of fit dari suatu model juga dapat dilihat dari nilai 

probabilitas (F-statistik), semakin mendekati nilai nol maka semakin baik model 

tersebut. Model empiris yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai 

probabilitas (F-statistik) sebesar 0.000, sedangkan nilai R-Square yang kecil 

(0.301) dapat ditolerir mengingat luasnya jangkauan data yang diuji. Karena 

secara keseluruhan model yang digunakan baik untuk pengujian maka hasil dari 

regresi model dapat dipercaya secara statistik.  

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis (Uji Regresi) Setelah Koreksi Autokorelasi 

Method: Least Squares 
Date: 01/05/06   Time: 22:32 
Sample(adjusted): 2 120 
Included observations: 119 after adjusting endpoints 
DA2=C(1)+C(2)*PPN2+C(3)*CFVAR+C(4)*GROWTH+C(5)*LSIZE+C(6)*
LMKTBV 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
      

C(1) -1.304150  0.194289 -6.712426  0.0000  
C(2)  0.048214  0.064304  0.749785  0.4549  
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C(3) -0.004815  0.001263 -3.813370  0.0002  
C(4)  0.000826  0.009585  0.086162  0.9315  
C(5)  0.252820  0.046238  5.467784  0.0000  
C(6) -0.096817  0.031916 -3.033507  0.0030  

      

R-squared  0.301179     Mean dependent var -0.132194  
Adjusted R-squared  0.270258     S.D. dependent var  0.276265  
S.E. of regression  0.236000     Akaike info criterion -0.000869  
Sum squared resid  6.293625     Schwarz criterion  0.139255  
Log likelihood  6.051705     F-statistic  9.740203  
Durbin-Watson stat  1.929979     Prob(F-statistic)  0.000000  

 

Berdasarkan nilai probabilitas, dapat disimpulkan bahwa H0 yang 

menyatakan bahwa papan tidak memotivasi manajemen untuk melakukan 

discretionary accruals, diterima (nilai prob-nya 0.455 > tingkat signifikansi 5%). 

Hasil tersebut membuktikan bahwa dalam penelitian ini pengaruh kebijakan 

sistem perdagangan dua papan di Bursa Efek Jakarta adalah tidak signifikan pada 

tingkat signifikansi 5%. Hal tersebut mungkin dikarenakan masih banyaknya 

faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba pada 

emiten perbankan, mengingat adanya regulasi khusus yang mengatur jenis emiten 

ini (selain dari pihak BAPEPAM, regulasinya juga dipengaruhi oleh BI). Selain 

itu emiten perbankan hanya menduduki sebagian kecil dari jumlah keseluruhan 

emiten yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Oleh karena itu mungkin dapat 

dibenarkan bila penerapan kebijakan multipapan tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap perilaku manajemen laba yang dilakukan oleh emiten 

perbankan di Bursa Efek Jakarta. CFVAR, SIZE dan MKTBV memiliki pengaruh 

yang siginifikan pada tingkat signifikansi 5% (nilai prob CFVAR = 0.000, nilai 

SIZE = 0.000, dan nilai MKTBV = 0.003), sedangkan pengaruh untuk variabel 

GROWTH adalah tidak signifikan (nilai prob = 0.932). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pengujian dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Trend pergerakan discretionary accrual yang dilakukan emiten 

perbankan, baik papan utama maupun papan pengembangan terlihat 

bahwa kedua-duanya cenderung melakukan increasing income, yang 
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tercerminkan dari pergerakan discretionary accruals yang cenderung naik 

(dari kiri bawah ke kanan atas). Namun, jika dilihat dari nilai DA yang 

negatif mencerminkan bahwa emiten perbankan melakukan decreasing 

income. Jadi dapat disimpulkan bahwa emiten perbankan melakukan 

manajemen laba dengan menggunakan pola decreasing income tetapi 

selama periode penelitian emiten tersebut cenderung menaikkan nilai DA-

nya dari tahun ke tahun.  

2. Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan 

multipapan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen 

laba yang dilakukan oleh emiten perbankan, jadi H0 diterima. Hal ini 

berbeda dengan penelitian terdahulu (Djakman, 2003), hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa kebijakan multipapan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap manajemen laba (penelitian pada emiten manufaktur 

dan non-manufaktur, kecuali emiten keuangan).  

3. Penelitian ini menemukan adanya pengaruh yang lebih besar pada 

variabel kontrol terhadap tindakan manajemen laba dibandingkan dengan 

dimasukkannya variabel kebijakan papan, sehingga kurang tepat jika 

variabel size, growth, cfvar, dan mktbv diperlakukan sebagai variabel 

kontrol, namun hal ini dapat dimaklumi karena riset dibidang akuntansi 

dan keuangan (finance) relatif masih baru, sehingga lebih menekankan 

pada penemuan variabel-variabel yang berpengaruh daripada 

pengembangan suatu model.    
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B. KETERBATASAN 

1. Emiten perbankan merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan yang 

memiliki banyak peraturan yang mengikat terutama yang berkaitan 

dengan kondisi keuangannya, sehingga terdapat kemungkinan masih 

banyaknya faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tindakan 

manajemen laba pada jenis emiten tersebut.       

2. Kemungkinan bahwa terdapatnya kemampuan yang rendah dari model 

discretionary accruals yang dipakai untuk mendeteksi manajemen laba 

(model Jones modifikasi) dapat menyebabkan kurang akuratnya hasil 

yang disimpukan dalam penelitian. Hasil penelitian Dechow, et.al (1995) 

memperlihatkan bahwa semua model yang digunakan memiliki 

kemampuan yang rendah dalam mendeteksi earnings management, dan 

dari kelima model yang diuji tersebut model Jones modifikasi memiliki 

kemampuan yang lebih baik dalam mendeteksi. 

C. SARAN   

1. Perlunya dilakukan penelitian yang mengkaji lebih mendalam mengenai 

metode atau cara untuk mendeteksi earnings management yang lebih 

peka dibandingkan dengan model empiris yang digunakan dalam 

penelitian ini (model modified Jones), dan akan lebih peka jika model 

untuk mendeteksi tingkat nondiscretionary accruals disesuaikan dengan 

jenis-jenis industri yang digunakan dalam penelitian. 

2. Variabel-variabel kontrol yang dimasukkan dalam penelitian ini yang 

memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap tindakan manajemen laba 
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sehingga direkomendasikan agar diteliti lebih lanjut (dijadikan variabel 

independen).  

3. Secara bersamaan masih banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

tindakan manajemen laba, sehingga masih dapat ditambah beberapa 

variabel lainnya agar penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang 

lebih baik yang mendekati kenyataan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN A 

1. Daftar Pustaka 

2. Daftar Nama Sampel Perusahaan Perbankan di BEJ (2000-2004) 

3. Data-data Yang Diperlukan (lampiran excel) : 

� A it-1 : Total aktiva  bank i pada tahun t-1 

� NI : Laba bersih (net income) bank i pada tahun t 

� CFO : Arus kas dari operasi (cash flow from operation) bank i pada tahun t 

� TA it : Total akrual bank i pada tahun t 
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� Sel REVit : selisih pendapatan operasi (pendapatan bunga) bank i pada tahun t 

dengan pendapatan operasi 1 tahun sebelumnya  

� Sel RECit : selisih piutang (kredit yang diberikan) bank i pada tahun t dengan 

piutang pada 1 tahun sebelumnya 

� ∆POit : selisih pendapatan operasi bank i pada tahun t (sel REV-sel REC ; 

model modifikasi Jones) 

� PPEit : Aktiva tetap bank i pada tahun t 

� CFVARit : deviasi standar dari operating cash flow selama periode penelitian 

dibagi dengan rata-rata operating cash flow selama periode penelitian 

� SIZEit   : rata-rata kapitalisasi pasar untuk perusahaan i selama periode 

pengujian (jumlah saham yang beredar x harga saham penutupan) 

� GROWTHit : penghasilan bersih (net revenue) pada akhir periode pengujian 

dikurangi penghasilan bersih pada awal periode pengujian diskala dengan 

penghasilan bersih pada awal periode pengujian 

� MKTBV it : rata-rata kapitalisasi pasar dibagi dengan nilai buku ekuitas untuk 

perusahaan i selama periode penelitian 

� NDA : non discretionary accruals 

� DA : discretionary accruals 

 

LAMPIRAN B 

1. Hasil Uji Normalitas Data 

2. Hasil Uji Multikollinearitas  

3. Koefisien Model Modifikasi Jones 

4. Hasil Pengujian Hierarchical Regression 
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5. Hasil Pengujian Discretionary Accruals (Uji Autokorelasi dan Regresi) 

6. Hasil Pengujian Hipotesis Setelah Koreksi Autokorelasi 

7. Hasil Pengujian Hesteroskedastisitas 
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DAFTAR NAMA SAMPEL PERUSAHAAN PERBANKAN DI BEJ  
(2000-2004) 

 
No. Nama Perusahaan Kode No. Nama Perusahaan Kode 
1. 
 
2. 
 
3. 
4. 
5. 
 
6. 
7. 
8. 

Bank Arta Niaga 
Kencana 
Bank Bali / Bank 
Permata 
Bank Buana Indonesia 
Bank Central Asia 
Bank Century Interest 
Corporation 
Bank Danamon 
Bank Danpac 
Bank Ekskutif 

BANK 
 
BNLI 
 
BBIA 
BCA 
BCIC 
 
BD 
BDC 
BEI 

15. 
16. 
17. 
 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
 
23. 

Bank Niaga 
Bank NISP 
Bank Nusantara 
Parahiyangan 
Bank Pan Indonesia 
Bank Pikko 
Bank Swadesi 
Bank Universal 
Bank Victoria 
Internasional 
Inter Pacific Bank 

BN 
BNISP 
BNPN 
 
PNBN 
BNPK 
BSWD 
BU 
BVI 
 
IPB 
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9. 
 
10. 
 
11. 
12. 
13. 
14. 
 

Internasional 
Bank Global 
Internasional 
Bank Internasional 
Indonesia 
Bank Lippo 
Bank Mayapada 
Bank Mega 
Bank Negara 
Indonesia 
 

 
BGI 
 
BII 
 
BL 
BMY 
BM 
BNI 
 

24. 
25. 
26. 
27. 
 
 

Bank Kesawan 
Bank Mandiri 
Bank Bumi Putera 
Bank Rakyat 
Indonesia 

BKSW 
BMRI 
BABP 
BRI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Hasil Uji Normalitas Data 
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0
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Series: Residuals
Sample 1 120
Observations 120

Mean     6.41E-16
Median  0.023878
Maximum  0.620353
Minimum -0.892242
Std. Dev.   0.246034
Skewness  -0.928852
Kurtosis   4.990329

Jarque-Bera  37.06238
Probability  0.000000

 
 
 

 

Hasil Pengujian Multikolinearitas 

 

 

 

 

 

   Variabel 

dependen : da 

 

 

 

 

 

Model   Collinearity Statistics 

    Tolerance VIF 
1 (Constant)     
  ppn .792 1.262 
  cfvar .851 1.176 
  lsize .213 4.698 
  growth .966 1.035 
  lmktbv .230 4.344 
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Koefisien Model Modifikasi Jones 

 

Dependent Variable: TA 
Method: Least Squares 
Date: 01/05/06   Time: 16:05 
Sample: 1 120 
Included observations: 120 
TA=C(1)+C(2)*PENDOP+C(3)*PPE 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C(1)  414910.0  302331.7  1.372367  0.1726 
C(2) -0.095974  0.071032 -1.351145  0.1793 
C(3) -0.398083  0.209335 -1.901655  0.0597 

R-squared  0.031617     Mean dependent var  201389.8 
Adjusted R-squared  0.015064     S.D. dependent var  2874741. 
S.E. of regression  2853006.     Akaike info criterion  32.59033 
Sum squared resid  9.52E+14     Schwarz criterion  32.66001 
Log likelihood -1952.420     F-statistic  1.910013 
Durbin-Watson stat  1.761025     Prob(F-statistic)  0.152667 

 

 

 

 
Hasil Pengujian Hierarchical Regression 

 

Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .545(a) .297 .272 .235754 
2 .548(b) .300 .270 .236181 

 
Change Statistics 

 
Model 

R Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .297 12.030 4 114 .000 
2 .004 .588 1 113 .445 

 
a  Predictors: (Constant), LMKTBV, GROWTH, CFVAR, LSIZE 

b  Predictors: (Constant), LMKTBV, GROWTH, CFVAR, LSIZE, XT 
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Hasil Pengujian Discretionary Accruals (Uji Regresi, serta terdapat hasil 

pengujian autokorelasi dari model empiris) 

 

Dependent Variable: DAMODIEFJONES 

Method: Least Squares 

Date: 01/05/06   Time: 16:23 

Sample: 1 120 

Included observations: 120 

DAMODIEFJONES=C(1)+C(2)*PAPAN+C(3)*CFVAR+C(4)*GROWTH+ 

C(5)*LSIZE+C(6)*LMKTBV 

        

        

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.     

        

C(1) -1.813509  0.217918 -8.321988  0.0000    

C(2)  0.017151  0.063475  0.270198  0.7875    

C(3) -0.005683  0.001364 -4.165275  0.0001    

C(4)  0.003060  0.010198  0.300015  0.7647    

C(5)  0.344694  0.049916  6.905504  0.0000    

C(6) -0.126011  0.034169 -3.687886  0.0003    

        

R-squared  0.418106     Mean dependent var -0.213183    

Adjusted R-squared  0.392584     S.D. dependent var  0.322533    

S.E. of regression  0.251372     Akaike info criterion  0.124939    

Sum squared resid  7.203407     Schwarz criterion  0.264314    

Log likelihood -1.496360     F-statistic  16.38239    

Durbin-Watson stat  1.293976     Prob(F-statistic)  0.000000    
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Hasil Pengujian Setelah Koreksi Autokorelasi 

 

Dependent Variable: DA2 

Method: Least Squares 

Date: 01/05/06   Time: 22:32 

Sample(adjusted): 2 120 

Included observations: 119 after adjusting endpoints 

DA2=C(1)+C(2)*PPN2+C(3)*CFVAR+C(4)*GROWTH+C(5)*LSIZE+C(6)*LMKTBV 

      

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

      

C(1) -1.304150  0.194289 -6.712426  0.0000  

C(2)  0.048214  0.064304  0.749785  0.4549  

C(3) -0.004815  0.001263 -3.813370  0.0002  

C(4)  0.000826  0.009585  0.086162  0.9315  

C(5)  0.252820  0.046238  5.467784  0.0000  

C(6) -0.096817  0.031916 -3.033507  0.0030  

      

R-squared  0.301179     Mean dependent var -0.132194  

Adjusted R-squared  0.270258     S.D. dependent var  0.276265  

S.E. of regression  0.236000     Akaike info criterion -0.000869  

Sum squared resid  6.293625     Schwarz criterion  0.139255  

Log likelihood  6.051705     F-statistic  9.740203  

Durbin-Watson stat  1.929979     Prob(F-statistic)  0.000000  
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Hasil Pengujian Hesteroskedastisitas 

 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic  1.406491     Probability  0.187030 

Obs*R-squared  13.71176     Probability  0.186550 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID^2 

Method: Least Squares 

Date: 05/26/06   Time: 22:42 

Sample: 2 120 

Included observations: 119 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C  1.342934  0.563602  2.382770  0.0189 

PPN2  0.016750  0.069683  0.240375  0.8105 

PPN2^2 -0.070850  0.105098 -0.674136  0.5017 

CFVAR -0.000230  0.000874 -0.262698  0.7933 

CFVAR^2  8.85E-06  1.32E-05  0.672182  0.5029 

GROWTH  0.004763  0.007493  0.635589  0.5264 

GROWTH^2 -0.000429  0.000464 -0.925294  0.3569 

LSIZE -0.479717  0.211686 -2.266175  0.0254 

LSIZE^2  0.030284  0.016379  1.848954  0.0672 

LMKTBV  0.201640  0.079029  2.551466  0.0121 

LMKTBV^2 -0.017316  0.008417 -2.057364  0.0421 

R-squared  0.115225     Mean dependent var  0.052888 

Adjusted R-squared  0.033301     S.D. dependent var  0.149288 

S.E. of regression  0.146781     Akaike info criterion -0.911866 

Sum squared resid  2.326828     Schwarz criterion -0.654973 

Log likelihood  65.25605     F-statistic  1.406491 

Durbin-Watson stat  2.307672     Prob(F-statistic)  0.187030 
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NAMA 
BANK PPN  THN NO A it-2  NI  CFO TA it 

TA it/(A
2)

1 BANK 1  0 1 560,334 4,040 36,702.00 -32,662.00 -0.058

    1 1 2 647,956 6,750 3,471.00 3,279.00 0.005

    1 2 3 745,975 6,138 40,314.00 -34,176.00 -0.046

    1 3 4 955,192 8,290 -8,285.00 16,575.00 0.017

    1 4 5 1,056,413 10,059 10,291.00 -232.00 0.000

2 BBL 1  0 6 6,426,224 
-

1,074,052 172,263.00 -1,246,315.00 -0.194

    1 1 7 11,960,002 223,396 2,697,754.00 -2,474,358.00 -0.207
    1 2 8 26,613,635 -808,221 -6,204,812.00 5,396,591.00 0.203
    1 3 9 28,027,532 558,089 -1,155,988.00 1,714,077.00 0.061
    1 4 10 29,034,831 622,716 -808,817.00 1,431,533.00 0.049

3 BBIA 0  0 11 9,544,341 101,523 93,334.00 8,189.00 0.001

    0 1 12 10,620,372 259,900 649,719.00 -389,819.00 -0.037

    1 2 13 12,274,101 251,248 409,037.00 -157,789.00 -0.013
    1 3 14 13,281,358 221,852 -224,934.00 446,786.00 0.034
    1 4 15 14,335,124 283,575 -677,694.00 961,269.00 0.067

4 BCA 1  0 16 96,450,385 1,802,092 1,945,834.00 -143,742.00 -0.001

    1 1 17 96,188,207 3,119,167 463,586.00 2,655,581.00 0.028

    0 2 18 103,206,297 2,541,631 4,029,258.00 -1,487,627.00 -0.014

    0 3 19 117,304,586 2,390,855 6,211,974.00 -3,821,119.00 -0.033

    0 4 20 133,260,087 3,195,421 17,917,735.00 
-

14,722,314.00 -0.110

5 BCIC 1 0 21 2,124,621 24,252 155,981.00 -131,729.00 -0.062

    1 1 22 6,451,066 -125,521 -69,623.00 -55,898.00 -0.009

    1 2 23 10,503,899 -624,803 -674,728.00 49,925.00 0.005

    1 3 24 7,179,148 10,825 -310,097.00 320,922.00 0.045
    1 4 25 6,588,269 -74,863 -344,905.00 270,042.00 0.041

6 BD 1 0 26 39,529,153 340,053 -466,841.00 806,894.00 0.020
    1 1 27 62,168,058 723,310 -177,000.00 900,310.00 0.014

    1 2 28 52,680,068 948,402 
-

12,729,906.00 13,678,308.00 0.260
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    1 3 29 46,911,346 1,529,576 6,395,091.00 -4,865,515.00 -0.104
    1 4 30 52,681,943 2,408,070 -7,465,034.00 9,873,104.00 0.187

7 BDC 0 0 31 312,542 8,612 -226,712.00 235,324.00 0.753

    0 1 32 540,847 12,316 -11,963.00 24,279.00 0.045

    1 2 33 722,291 9,016 147,280.00 -138,264.00 -0.191

    1 3 34 861,103 10,722 90,273.00 -79,551.00 -0.092

8 BEI 1 0 35 1,094,378 40,199 83,185.00 -42,986.00 -0.039

    1 1 36 1,527,648 -12,342 83,186.00 -95,528.00 -0.063

    1 2 37 1,499,784 12,890 -100,077.00 112,967.00 0.075

    1 3 38 1,739,298 42,703 4,971.00 37,732.00 0.022

    1 4 39 1,873,791 12,152 57,225.00 -45,073.00 -0.024

9 BGI 0 0 40 761,444 1,792 -85,916.00 87,707.64 0.115

    0 1 41 854,161 4,499 14,868.00 -10,369.00 -0.012

    1 2 42 1,140,914 4,376 68,131.00 -63,755.00 -0.056
    1 3 43 1,754,208 8,884 -403,736.00 412,620.00 0.235

10 BII 1 0 44 40,185,239 267,487 1,583,058.00 -1,315,571.00 -0.033

    1 1 45 37,327,419 
-

4,130,540 -3,149,494.00 -981,046.00 -0.026

    1 2 46 30,754,466 132,517 -759,632.00 892,149.00 0.029
    1 3 47 36,325,265 309,089 -4,347,245.00 4,656,334.00 0.128
    1 4 48 34,728,795 821,582 -4,602,791.00 5,424,373.00 0.156

11 BL 1  0 49 23,779,365 246,418 664,808.00 -418,390.00 -0.018

    1 1 50 22,627,375 270,569 -297,562.00 568,131.00 0.025

    1 2 51 23,810,985 -506,455 501,816.00 -1,008,271.00 -0.042

    1 3 52 24,899,515 -515,957 -894.00 -515,063.00 -0.021

    1 4 53 24,466,353 892,684 279,993.00 612,691.00 0.025

12 BMY 0 0 54 985,417 -20,489 -84,727.00 64,238.00 0.065

    1 1 55 1,136,732 -21,379 -15,510.00 -5,869.00 -0.005

    1 2 56 1,546,392 6,594 11,953.00 -5,359.00 -0.003

    1 3 57 2,244,312 4,198 16,801.00 -12,603.00 -0.006
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    1 4 58 2,330,055 17,570 88,715.00 -71,145.00 -0.031

13 BM 0 0 59 2,744,803 90,049 314,642.00 -224,593.00 -0.082

    0 1 60 8,101,163 28,524 431,222.00 -402,698.00 -0.050

    0 2 61 12,237,683 180,302 1,126,435.00 -946,133.00 -0.077

    0 3 62 12,410,570 266,064 502,882.00 -236,818.00 -0.019

    0 4 63 13,877,808 319,901 7,258,229.00 -6,938,328.00 -0.500

14 BNI 1 0 64 97,717,803 313,312 3732924 -3,419,612.00 -0.035

    1 1 65 114,656,742 1,756,170 -191,141.00 1,947,311.00 0.017

    1 2 66 129,053,150 2,508,464 -2,795,611.00 5,304,075.00 0.041

    1 3 67 125,623,157 829,113 -3,686,241.00 4,515,354.00 0.036

    1 4 68 131,486,870 3,136,090 5,587,877.00 -2,451,787.00 -0.019

15 BN 1 0 69 6,286,471 64,829 -881.00 65,710.00 0.010
    1 1 70 18,887,209 20,018 -392,552.00 412,570.00 0.022
    1 2 71 22,982,322 141,119 -2,401,793.00 2,542,912.00 0.111
    1 3 72 22,937,562 467,255 -15,890.00 483,145.00 0.021
    0 4 73 23,749,329 660,293 -1,654,001.00 2,314,294.00 0.097
16 BNISP 0 0 74 4,044,069 60,552 -587,667.00 648,219.00 0.160

    1 1 75 5,261,023 71,893 322,098.00 -250,205.00 -0.048
    1 2 76 7,137,365 92,916 -357,761.00 450,677.00 0.063
    1 3 77 10,811,350 177,864 -418,741.00 596,605.00 0.055

    1 4 78 15,434,574 290,984 225,558.00 65,426.00 0.004

17 BNPN 1 0 79 956,817 11,145 253,054.00 -241,909.00 -0.253

    1 1 80 1,320,128 18,238 87,837.00 -69,599.00 -0.053
    1 2 81 1,638,125 18,245 -414,870.00 433,115.00 0.264

    1 3 82 1,564,568 21,263 62,531.00 -41,268.00 -0.026

    1 4 83 1,891,636 
       
28.044  119,432.00 -119,403.96 -0.063

18 PNBN 0 0 84 11,346,770 28,857 -4,435,493.00 4,464,350.00 0.393

    0 1 85 16,640,893 2,207 127,657.00 -125,450.00 -0.008
    1 2 86 23,589,175 100,809 -65,105.00 165,914.00 0.007
    1 3 87 15,940,612 418,502 -118,099.00 536,601.00 0.034
    1 4 88 18,856,978 877,086 548,330.00 328,756.00 0.017

19 BNPK 0  0 89 1,001,166 -112,853 10,585.60 -123,438.60 -0.123
    1 1 90 680,979 5,387 -178,128.49 183,515.49 0.269
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    1 2 91 1,121,792 7,544 158,857.34 -151,313.34 -0.135

    1 3 92 1,760,278 -38,409 52,623.40 -91,032.40 -0.052

20 BSWD 1 1 93 381,487 13,345 72,906.00 -59,561.00 -0.156

    1 2 94 435,179 12,654 -51,307.00 63,961.00 0.147

    1 3 95 542,970 9,591 -7,142.00 16,733.00 0.031

    1 4 96 632,770 11,335 37,763.00 -26,428.00 -0.042
21 BU 1 0 97 10,559,296 3,483 -798,139.00 801,622.00 0.076

    1 1 98 12,729,914 
-

1,259,177 -4,520,821.00 3,261,644.00 0.256

22 BVI 1 0 99 441,825 4,554 186,183.00 -181,629.00 -0.411

    1 1 100 1,101,536 4,898 587,193.00 -582,295.00 -0.529
    1 2 101 1,381,100 6,134 -513,253.00 519,387.00 0.376

    1 3 102 1,555,593 7,606 300,158.00 -292,552.00 -0.188

    1 4 103 1,747,880 23,517 -21,914.00 45,431.00 0.026

23 IPB 1 0 104 585,051 1,257 -89,747.00 91,004.00 0.156

    1 1 105 720,573 24,484 35,652.00 -11,168.00 -0.015

    1 2 106 719,622 3,739 126,259.00 -122,520.00 -0.170

    1 3 107 528,859 4,280 46,495.00 -42,215.00 -0.080

    1 4 108 457,106 81,423 249,517.00 -168,094.00 -0.368

24 BKSW 1 2 109 900,949 675 -100,193.00 100,868.00 0.112

    1 3 110 1,031,797 2,699 19,674.00 -16,975.00 -0.016

    1 4 111 1,249,141 12,152 57,225.00 -45,073.00 -0.036

25 BMRI 0 3 112 250,394,689 4,586,066 6,499,747.00 -1,913,681.00 -0.008

    0 4 113 249,435,554 5,255,631 13,517,137.00 -8,261,506.00 -0.033

26 BABP 1  1 114 1,214,683 10,912 270803 -259,891.00 -0.214

    1 2 115 2,000,662 18,849 321,571.00 -302,722.00 -0.151

    1 3 116 2,330,030 28,293 142,629.00 -114,336.00 -0.049

    1 4 117 3,254,898 31,643 
         
31,333.00  310.00 0.000

27 BRI 0 2 118 76,195,195 1,524,940      -4,366,011.00 -0.057
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5,890,951.00  

    0 3 119 86,344,896 1,320,525 
     
1,179,272.00  141,253.00 0.002

    0 4 120 94,709,726 3,633,228 -5,373,463.00 9,006,691.00 0.095
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


