
9 Universitas Internasional Batam

BAB II
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Manajemen Laba

Definisi dari manajemen laba terdapat di literatur akademik, meskipun

tidak diartikan dengan jelas. Definisi dari Healy dan Wahlen (1999) sebagai

berikut:

“Manajemen laba terjadi pada saat manajer menggunakan pertimbangan mereka

sendiri dalam pelaporan keuangan dan struktur transaksi untuk mengubah laporan

keuangan untuk memperdaya pemegang saham mengenai kinerja ekonomi

perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang bergantung pada

hasil angka akuntansi yang dilaporkan”.

Sebenarnya, manajemen laba berdasarkan pada akuntansi akrual.

Akuntansi akrual itu sendiri digunakan untuk mencatat pendapatan dan beban-

beban yang terjadi di periode mendatang, dimana kas berkemungkinan untuk

diterima dan dibayar di periode lain. Manajemen laba umumnya dipahami oleh

pihak internal (pekerja) untuk melindungi posisi dan keunrungan dengan

memanipulasi informasi keuangan yang disediakan untuk pihak eksternal. Ini

sering menjadi perataan laba atau manipulasi laba (Wang & Campbell 2016).

Akan tetapi, memajemen laba dengan memanipulasi pendapatan dan

penipuan (fraud) merupakan dua hal yang berbeda. Fraud accounting merupakan

suatu tindakan ilegal yang dilarang oleh pihak berwenang (Xiu, 2014).
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Manajer didorong untuk menyesuaikan informasi dengan maksud untuk

memperoleh keuntungan. Para manajer dapat mengubah atau membuat pilihan

akuntansi untuk meningkatkan atau mencapai target mereka. Ketika perusahaan

menutup kontrak utang dengan klausa yang menetapkan nilai atau ketentuan

untuk melepaskan pinjaman atau untuk mempertahankan batas yang berlaku dapat

membuat administrator dan pemilik melakukan manipulasi akuntansi, terutama

ketika mereka mungkin tidak dapat memenuhi perjanjian yang sudah ditetapkan

sebelumnya. Pilihan manipulasi dan akuntansi ini didefinisikan sebagai

manajemen laba (EM) dalam literatur dimana terjadi ketika informasi keuangan

tidak mewakili kenyataan dan secara keliru dapat memengaruhi pengambilan

keputusan pengguna informasi. Salah satu penyebab EM adalah perusahaan

berusaha menghindari pengungkapan kerugian. Kemungkinan lain adalah untuk

meminimalkan hasil yang tidak stabil. Perusahaan dengan hasil yang lebih tidak

stabil mengirim kepercayaan lebih kepada pengguna, karena lebih mudah untuk

memproyeksikan keuntungan tanpa osilasi besar (Joia & Nakao, 2014).

2.2 Model Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai dampak penerapan IFRS terhadap manajemen laba

telah dilakukan sebelumnya di berbagai negara. Variabel yang berbeda dari setiap

penelitian akan menghasilkan hasil penelitian yang berbeda. Jeanjean dan Stolowy

(2008) melakukan penelitian dalam menganalisis efek mandatori standar IFRS

terhadap kualitas laba pada tiga negara pengadopsi IFRS pertama, yakni Australia,

Prancis dan Inggris. IFRS digunakan sebagai variabel independen, hasil
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menunjukkan di Australia dan Inggris tidak terjadi penurunan manajemen laba

dimana berbeda terbalik dengan meningkatnya manajemen laba di Prancis.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Zhou, Xiong dan Ganguli (2009)

untuk memeriksa apakah perusahaan yang mengadopsi IFRS (dimana sebelumnya

dikenal dengan IAS) memiliki tingkat kualitas laba yang lebih pada perusahaan di

China. Variabel independen yang digunakan adalah ADOPT atau pengadopsian

IFRS selain itu ukuran perusahaan, pertumbuhan, EISSUE, DISSUE, leverage,

dan VARNI (variasi pendapatan bersih). Hasil menunjukkan perusahaan yang

mengadopsi IFRS lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan perataan laba

dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengadopsi.

Rudra dan Bhattacharjee (2012) melakukan penelitian untuk memeriksa

apakah dengan mengadopsi IFRS akan berhubungan dengan berkurangnya

manajemen laba. Peneliti menggunakan manajemen laba dan IFRS sebagai

variabel dependen dan variabel independen, sedangkan untuk variabel kontrol

berupa ukuran perusahaan, leverage, market to book value, dan saham institusi

investor asing. Hasil dari penelitian menunjukkan meskipun standar akuntansi

dapat mengontrol manajemen laba dalam beberapa kasus, tidak berarti bahwa

tingginya standar kualitas akuntansi suatu negara sejalan dengan tingginya

kualitas informasi keuangan yang dilaporkan dan manajemen pendapatan yang

rendah.

Penelitian yang sama namun tanpa variabel kontrol dilakukan oleh Tort

(2013) melakukan penelitian untuk memeriksa apakah penerapan berbasis IFRS di

Perusahaan spanyol meningkatkan atau mengurangi lingkup perataan laba. Hasil
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menunjukkan bahwa IFRS tidak berpengaruh dalam mengurangi perataan laba,

EM terjadi karena investor memiliki (tersembunyi) insentif untuk menyesatkan

informasi keuangan untuk memenuhi ambang batas penghasilan tertentu. Negara-

negara dengan pasar ekuitas yang kuat dan perlindungan investor yang tinggi

membatasi kemampuan orang dalam untuk memperoleh manfaat kontrol swasta,

yang mengurangi insentif mereka untuk menutupi kinerja perusahaan.

Meminimalkan insentif ini mungkin merupakan pendekatan yang paling efektif

untuk memerangi EM.

Penelitian berupa memeriksa ulang apakah transisi ke IAS/IFRS

menghalangi atau memfasilitasi manajemen laba (perataan laba) yang lebih besar

dilakukan oleh Capkun, Collins dan Jeanjean (2012). Penelitian masih

menggunakan dependen yang sama dimana IFRS, size, growth, DISSUE dan

leverage juga digunakan sebagai independen dengan beberapa tambahan lain

seperti turnover, arus kas operasional, auditor, angka perubahan saham terdaftar

dan variabel dummy XLIST (apakah perusahaan terdaftar di U.S exchange dan

WorldScope). Hasil menunjukkan berkurangnya manajemen laba (perataan)

setelah penerapan IFRS.

Brad, Dobre, Ţurlea, dan Braşoveanu (2014) melakukan penelitian untuk

menganalisis laporan keuangan dan perbedaan antara standar akuntansi Romanian

dan pengadopsian standar IFRS dengan mempertimbangkan elemen manajemen

laba pada perusahaan yang terdaftar di Bucharest Stock Exchange (BSE).

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu manajemen laba dan
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beberapa variabel independen di antaranya size, pertumbuhan penjualan, EISSUE,

leiver, asset turnover, DISSUE, tipe auditor, dan operating cash flow.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Miková (2014) untuk melihat pengaruh

IFRS pada manipulasi laba untuk mengetahui pengaruh IFRS terhadap kualitas

akuntansi lebih tepatnya manajemen laba dengan pengukuran discretionary

accrual di perusahaan European Union. Manajemen Laba sebagai variabel

dependen, IFRS, total aset, net piutang, net penjualan, PPE dan arus kas

operasional sebagai variabel Independen.

Pada tahun yang sama Manzano dan Conesa (2014) meneliti untuk

memeriksa apakah adaptasi standar IFRS telah mengubah GAAP Meksiko

menjadi standar kulitas tinggi dengan meningkatkan perbandingan dengan US

GAAP dan mengurangi manajemen laba. Penelitian menggunakan perusahaan

non-keuangan yang terdaftar di NYSE dari tahun 1997-2008, dimana variabel

berupa nilai absolut dari indeks konvergensi dan IFRS dan nilai absolut dari

discretionary accrual sebagai variabel independen.

Joia dan Nakao (2014) meneliti adopsi IFRS dan manajemen laba Public

Traded Companies di brazil untuk memverifikasi adanya perbedaan manajemen

laba setelah pengadopsian IFRS. Variabel dependen yang digunakan EM dengan

menggunakan DA, variabel independennya berupa IFRS dan indebtedness

(ENDIV), performance (ROA), arus kas operasional (FCOP) dan ukuran

perusahaan (TAM) sebagai kontrol variabel.

Pelucio-Grecco, Geron, Grecco, & Lima (2014) meneliti apakah

perubahan pada praktik akuntansi dapat mengurangi EM dalam perusahaan
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terdaftar non-keuangan di Brazil melalui akrual diskresioner. Penelitian ini masih

dengan variabel dependen yang sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya

yaitu kualitas akuntansi dengan 3 variabel independen yaitu dummy variabel post

IFRS, IND.B dan SIZE.B. penelitian dilakukan dengan model Kothari et al.

(2005) hasil menunjukkan menurunnya tingkat manajemen laba setelah penerapan

ifrs dan pada perusahaan yang lebih besar.

Sellami dan Fakhfakh (2014) meneliti untuk memeriksa apakah mandat

pengadopsian IFRS pada perusahaan yang terdaftar di Prancis memberikan

kualitas pendapatan yang lebih tinggi. Manajemen laba masih digunakan sebagai

dependen dan variabel independen post-IFRS dengan berbagai variabel kontrol

seperti size, growth, ISSUE, DISSUE, leverage, turnover, arus kas operasional

dan kualitas audit. Hasil menunjukkan meningkatnya akrual diskresioner setelah

penerapan IFRS.

Xu (2014) meneliti dampak penerapan IFRS terhadap manajemen laba

perusahaan swasta. Penelitian ini menggunakan IFRS sebagai variabel dependen

dan IFRS, SIZE, BIG FOUR sebagai variabel independennya. Hasil menunjukkan

tingginya kualitas audit tidak bekerja sebagai kendala pada manipulasi laba tetapi

meningkatkan tingkat manajemen laba untuk perusahaan pengadopsi IFRS yang

mengalami penurunan pendapatan. Selain itu, ukuran perusahaan yang lebih besar

mengintensifkan manajemen laba untuk pengadopsi IFRS dengan akrual

peningkatan pendapatan.

Khoo dan Ahmad-Zaluki (2015) meneliti tingkat manajemen laba

sebelum dan sesudah kovergensi IFRS. Variabel dependen yang digunakan adalah
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manajemen laba dengan POST, karakteristik dewan direksi dan perusahaan

sebagai variabel independen  menggunakan sampel dari 231 perusahaan Malaysia.

Hasil penelitian  menunjukkan konvergensi IFRS mengurangi tingkat manajemen

laba. Namun, variabel karakteristik dewan tidak menunjukkan perbedaan yang

signifikan sebelum dan sesudah konvergensi IFRS. Adapun karakteristik

perusahaan, hanya pertumbuhan perusahaan yang ditemukan memiliki perbedaan

yang signifikan secara statistik sebelum dan setelah konvergensi IFRS.

Di bawah ekspektasi bahwa adopsi IFRS harus mengarah pada

peningkatan kualitas akuntansi, penelitian ini menguji apakah IFRS benar-benar

mengarah pada pengurangan praktik EM untuk Yunani, yang merupakan negara

dengan tingkat EM yang sangat tinggi. Variabel dependen penelitian Ferentinou

dan Anagnostopoulou (2016) adalah IFRS dengan independen IFRS, leverage dan

ROA menyatakan IFRS berpengaruh pada penurunan tingkat EM.

Baig dan Khan (2016) meneliti penerapan IFRS pada manajemen laba

perusahaan terbatas publik di Pakistan karena tujuan dari standar pelaporan adalah

untuk membuat laporan keuangan perusahaan lebih transparan dan dapat

dibandingkan. Penelitian didasarkan pada proses pengambilan sampel yang

melibatkan 100 perusahaan, yang terdaftar di Bursa Efek Karachi Pakistan dengan

manajemen laba sebagai dependen dan IFRS sebagai independen. Hasil akhir dari

penelitian menunjukkan penurunan manajemen laba seiringnya penerapan IFRS.

Hastuti, Ghozali dan Yuyetta (2016) melakukan penelitian untuk

memeriksa dampak dari akuntansi berbasis International Financial Reporting

Standards (IFRS) pada real earnings manajement (REM) dimoderasi oleh
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struktur pengendalian internal. Penelitian ini menggunakan kualitas akuntansi

sebagai variabel dependen dan size, growth, equity share, leverage, liquidity, asset

turnover, net cashflow, auditor type, dan international listing status sebagai

variabel independen.

Bello, Abubakar dan Adeyemi (2016) melakukan penelitian untuk

meyelidiki tingkat manajemen laba yang berdampak dari adopsi IFRS pada

perusahaan non-keuangan di Nigeria. Penelitian ini menggunakan dua variabel

dependen yaitu value relevance dan accounting quality sedangkan untuk

independen variabelnya adalah size dan post-IFRS.

Rathke et al. (2016) melakukan penelitian untuk menganalisis tingkat

manajemen laba di Amerika Latin setelah pengadopsian International Financial

Reporting Standards (IFRS) dan menganalisis peran daftar silang di Amerika

Serikat. Penelitian ini menggunakan value relevance sebagai variabel dependen

dan Pit (dihitung dengan harga saham biasa tiga bulan setelah tahun fiskal

berakhir) sebagai variabel independen.

Murtini dan Lusiana (2016) melakukan penelitian untuk menguji kualitas

informasi akuntansi sebelum dan sesudah penerapan Standar Akuntansi Keuangan

(SAK) IFRS di Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel dependen value

relevance, earning manajemen dan earning smoothing sebagai variabel

independen.

Sellami dan Slimi (2016) meneliti Efek mandatory adopsi IAS/IFRS

terhadap manajemen laba: bukti empiris dari afrika selatan untuk memeriksa efek

mandatori transisi IFRS pada perusahaan di Afrika Selatan terhadap manajemen
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laba. Dependen yang digunakan berupa earning manajemen. Variabel

independennya yaitu POST-IFRS, IND.B, SIZE.B, SEP, IND. AUDC, big four

dengan variabel kontrol growth, turnover, CFO dan leverage.

Siswanti dan Hudayati (2017) melakukan penelitian untuk menemukan

bukti empiris efek konvergensi International Financial Reporting Standards

(IFRS) dan proporsi wanita dalam komite audit pada pendapatan/laba. Penelitian

ini menggunakan earning manajemen dan value relevance sebagai dependen dan

total aset dan pendapatan bersih sebagai independen.

Fourati dan Ghorbel (2017) melakukan penelitian untuk memeriksa

konsekuensi konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) di

pasar negara berkembang. Penelitian ini merupakan penelitian yang dijadikan

journal utama oleh penulis. Penelitian ini menggunakan accounting quality

sebagai variabel dependen dan size dan post-IFRS sebagai variabel independen.

2.3 Pengaruh IFRS terhadap Manajemen Laba

Proses pengkonvergensian PSAK ke PSAK berbasis IFRS di Indonesia

sendiri dimulai sejak tahun 2008 sampai dengan dimandatkannya penerapan

PSAK IFRS oleh IAI per 1 Januari 2012. Proses konvergensi IFRS menurut

Wijanarko dan Tjahjono (2016) dibagi menjadi beberapa tahap yakni:

1. Tahap Adopsi berlangsung pada 2008–2011 berupa aktivitas dimana

seluruh IFRS diadopsi ke PSAK, persiapan infrastruktur dan evaluasi

terhadap PSAK yang berlaku.
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2. Tahap Persiapan Akhir berlangsung pada 2011 dimana dalam tahap ini

penyelesaian terhadap persiapan infrastruktur telah dilakukan dan

dilanjutkan dengan penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis

IFRS.

3. Tahap Implementasi dimulai sejak 2012 dimana dilakukan aktivitas

penerapan PSAK IFRS secara bertahap dan dilakukan secara bersamaan

dengan evaluasi terhadap dampak penerapan PSAK secara komprehensif.

Penerapan standar akuntansi kerap kali mempengaruhi kebijakan

manajemen laba yang telah perusahaan tetapkan. Penelitian yang sudah dilakukan

oleh Sellami dan Fakhfakh (2014) menunjukan bahwa nilai absolut dari diskretori

akrual berpengaruh signifikan mengurangi enam tahun setelah penerapan

pengadopsian IFRS. Mereka juga menemukan hubungan negatif antara rill

manajemen laba dan mandat penerapan pengadopsian IFRS. Secara keseluruhan,

mereka menyimpulkan bahwa manajemen dipengaruhi signifikan seiringan

dengan periode setelah penerapan IFRS (Post-IFRS).

Penurunan manajemen laba setelah penerapan IFRS juga dibuktikan oleh

Jeanjean dan Stolowy (2008) yang penelitian pada tiga negara pengadopsi IFRS

pertama, yakni Australia, Prancis dan Inggris. Hasil menunjukkan di Australia dan

Inggris tidak terjadi penurunan manajemen laba. Penelitian ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Grecco et al. (2014), Besten et al. (2015) dan

Siswanti dan Hudayati (2017).

Beberapa penelitian lainnya menunjukkan hasil yang berbeda, di

antaranya hasil yang menunjukkan IFRS berpengaruh meningkatkan tingkat
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manajemen laba dibuktikan oleh (Wijanarko & Tjahjono, 2016) dan tidak adanya

pengaruh penerapan IFRS terhadap manajemen laba pada hasil penelitian Zuhair

dan Nurdiniah (2018) dan Miková (2014).

2.4 Model Penelitian

Variabel pada penelitian ini berfokus pada perusahaan non-keuangan

dengan manajemen laba sebagai variabel dependen. Pengukuran manajemen laba

yang digunakan adalah menggunakan model Kothari et al. (2005). Perbedaan

kedua model tersebut sebenarnya hanya terletak pada penambahan variabel ROA

dalam model modifikasi Kothari et al. (2005).

Variabel independen dan kontrol dalam penelitian ini terdiri dari IFRS,

ukuran perusahaan, rasio leverage, rasio pertumbuhan, arus kas operasional, rasio

perubahan saham biasa (EISSUE), tingkat perputaran aktiva, rugi perusahaan dan

auditor.

Gambar 1 Model penelitian, sumber; Peneliti, 2019.
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2.5 Perumusan Hipotesis

Perumusan hipotesis yang bersumber pada kerangka penelitian di atas

adalah sebagai berikut:

H1: Penerapan IFRS memiliki dampak signifikan negatif terhadap

manajemen laba?

H2: Rasio ukuran perusahaan memiliki dampak signifikan positif terhadap

manajemen laba?

H3: Rasio leverage memiliki dampak signifikan positif terhadap manajemen

laba?

H4: Rasio pertumbuhan memiliki dampak signifikan positif terhadap

manajemen laba?

H5: Arus kas operasional memiliki dampak signifikan negatif terhadap

manajemen laba?

H6: Rasio Perubahan pada saham biasa memiliki dampak signifikan positif

terhadap manajemen laba ?

H7: Rasio tingkat perputaran aktiva memiliki dampak signifikan positif

manajemen laba?

H8: Rugi memiliki dampak signifikan negatif terhadap manajemen laba?

H9: Audit laporan keuangan oleh auditor Big four memiliki dampak

signifikan negatif terhadap manajemen laba?

Debby Chynthia Valentin. Analisis Penerapan International Financial Reporting Standards (IFRS) Terhadap 
Manajemen Laba pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
UIB Repository©2019




