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2.1  Manajemen Laba (Earning Management) 

Model yang di pakai untuk merumuskan permasalahan antara manajemen 

(agent) dengan pemilik (principal) pada hakikatnya adalah agency theory. Teori 

keagenan ini mengemukakan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara 

manajemen dan pemilik yang berujung pada sering timbulnya konflik. 

Perselisihan kepentingan dan tujuan antara pemilik dengan pihak manajemen 

berada pada optimalisasi manfaat yang akan didapatkan oleh pemilik dengan 

hambatan manfaat dan bonus yang akan diterima oleh manajemen (Jensen & 

Meckling, 1976). 

Perusahaan yang membagi tanggung jawab antara pengelolaan dan 

kepemilikan akan rawan terhadap perselisihan keagenan. Hal ini dikarenakan 

manajer sebagai agen yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan akan 

mengetahui informasi mengenai data internal lebih dalam daripada pemilik 

perusahaan, yang di mana memberikan jalan yang dimanfaatkan oleh manajer 

untuk melakukan praktik manajemen laba yaitu memanipulasi laba untuk 

kepentingan tertentu. Akibatnya, pemilik bisa terkecoh karena data informasi yang 

diperoleh adalah data yang tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang 

sebenarnya (Lambert, 2001). 

Suatu perbuatan yang dilakukan menggunakan pilihan kebijakan 

akuntansi untuk mencapai tujuan tertentu adalah definisi dari manajemen laba. 

Contohnya yaitu memuaskan kepentingan sendiri atau menambah nilai pasar 

perusahaan (Scott, 2003). Di mana manajemen laba mengeluarkan hasil pelaporan 
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keuangan yang tidak objektif karena didalamnya manajemen ikut campur tangan 

secara intensif untuk menciptakan beberapa keuntungan personal. Pihak 

manajemen dapat ikut mengambil peran dengan melakukan perubahan tentang 

bagaimana memahami dan mendefinisikan berbagai data dan standar akuntansi 

keuangan (Healy & Wahlen, 1999).  

Manajemen laba adalah aktivitas pihak manajemen dalam hal melakukan 

peningkatan atau penurunan pada laba yang dipublikasi oleh unit tertentu yang 

mana merupakan tugas pihak manajemen dan tidak memiliki keterkaitan antara 

naik atau turunnya keuntungan masalah ekonomi dalam jangka waktu yang 

panjang (Fischer & Rosenzweig, 1995). Sebaliknya, manajemen laba bisa 

diartikan sebagai operasi atau metode yang sengaja diperbuat dalam batasan 

prinsip akuntansi yang berterima umum dengan tujuan menaikkan taraf kualitas 

yang diharap dari pelaporan laba yang dilakukan. Perataan laba, yang termuat 

dalam penafsiran dari manajemen laba tersebut merupakan cara untuk mengurangi 

keberagaman laba dalam rentang waktu tertentu, yang berorientasi pada pelaporan  

pencapaian laba yang diharapkan (Assih & Gudono 2000). 

Terdapat dua bentuk dari manajemen laba yaitu, upaya perataan laba 

(income smoothing) oleh manager untuk setiap periode dan manajemen yang 

melakukan penambahan atau pengurangan laba dalam kurun waktu tertentu. 

Perataan laba merupakan penurunan yang telah direncanakan terhadap 

ketidakstabilan pada beberapa tingkat laba agar dianggap normal bagi perusahaan 

(Barnea et al., 1976). Arti dari perataan laba yaitu daya upaya pihak manjemen 

dalam melakukan pengurangan keberagaman laba semaksimal mungkin yang 

masih diperbolehkan oleh prinsip akuntansi (Beildman, 1973). 
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2.2  Model Penelitian Terdahulu 

Teori fraud triangle telah banyak digunakan oleh para peneliti dalam 

melakukan penelitian mengenai pendeteksian manipulasi laba atau manajemen 

laba. Beberapa peneliti diantaranya adalah (Abbas, 2017; Annisya, Lindrianasari, 

& Asmaranti, 2016; Aprilia, 2017; Ardiyani & Utaminingsih, 2015; Diany & 

Ratmono, 2014; Hayati, 2016; Indarti, Siregar, & Lubis, 2016; Kumalasari, 2015; 

Kusumawardhani, 2013; Lou & Wang, 2009; Maghfiroh, Ardiyani, & Syafnita, 

2015; Manurung & Hadian, 2013; Martyanta, 2013; Prasmaulida, 2016; 

Rachmasari & Darsono, 2015; Rachmawati & Marsono, 2014; Sari, 2016; Siddiq 

& Hadinata, 2016; Sihombing & Rahardjo, 2014; Skousen, Smith, & Wright, 

2008; Sukirman & Sari, 2013; Tiffani & Marfuah, 2015; Widarti, 2015). 

Penelitian-penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda dikarenakan variabel-

variabel dan sampel yang digunakan dalam masing-masing penelitian memiliki 

perbedaan antar peneliti.  

Penelitian mengenai efektivitas penggunaan teori fraud triangle yang 

diterapkan pada SAS No. 99 mengenai kerangka faktor resiko kecurangan dalam 

mendeteksi dan memprediksi kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini 

menggunakan sampel sebanyak 86 data perusahaan yang mengalami fraud dari 

tahun 1992 sampai dengan 2001 yang diperoleh dari website LexisNexis SEC 

Filings & Reports dan COMPUSTAT. Dalam penelitian ini menggunakan 

Financial Statement Fraud sebagai variabel dependen, dan variabel 

independennya berupa Financial Stability, Personal Financial Need, External 

Pressure, Change in Auditor, Financial Targets, Nature of Industry, 

Rationalization, Ineffective Monitoring. Skousen menemukan bahwa pertumbuhan 
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aset yang cepat, peningkatan kebutuhan kas dan pembiayaan eksternal secara 

positif terkait dengan kemungkinan fraud. Kepemilikan internal versus eksternal 

dari saham dan kontrol dewan direksi juga terkait dengan peningkatan insiden 

kecurangan laporan keuangan. Ekspansi dalam jumlah anggota independen pada 

komite audit, di sisi lain, berhubungan negatif dengan terjadinya kecurangan. 

Pengujian lebih lanjut menunjukkan bahwa variabel yang signifikan juga efektif 

dalam memprediksi perusahaan sampel mana yang berada dalam kelompok 

kecurangan dengan yang tidak ada kecurangan (Skousen et al., 2008).  

Penelitian yang menguji tentang faktor-faktor resiko dari fraud triangle 

dan inti dari standard pengauditan fraud untuk menilai kemungkinan terjadinya 

kecurangan pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 97 

perusahaan dari tahun 1996 sampai dengan 2006 dari Taiwan Economic Journal 

(TEJ), Taiwan Stock Exchange (TSE), Taiwan over-the-counter market (OTC). 

Variabel dependen yang digunakan adalah Fraudulent Financial Reporting. 

Variabel independen yang digunakan adalah Pressure/Incentive, Opportunity, 

Attitude/Rationalization. Penelitian ini menggunakan Firm Size sebagai variabel 

kontrol. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaporan kecurangan 

berkorelasi positif dengan salah satu kondisi berikut: tekanan keuangan yang lebih 

besar dari perusahaan atau pengawas perusahaan, persentase yang lebih tinggi dari 

transaksi yang kompleks dalam perusahaan, lebih banyak mempertanyakan 

integritas dari seorang manajer perusahaan, atau lebih memburuknya hubungan 

antara perusahaan dengan auditornya (Lou & Wang, 2009).  

Tujuan dari penelitian yaitu untuk mendeteksi kecurangan pelaporan 

keuangan dengan melakukan pengujian faktor-faktor yang ada pada fraud 
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triangle. Penelitian ini menggunakan Ineffective monitoring, Personal Financial 

Need, Financial Stability, sebagai variabel independen, dan variabel dependen 

yaitu Financial Statement Fraud. Sampel penelitian berupa laporan keuangan 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dengan periode 2010 dan 2011. Hasil 

penelitian Kusumawardhani menunjukkan bahwa stabilitas keuangan dan 

pemantauan yang tidak efektif mempengaruhi kecurangan laporan keuangan. 

Sementara itu, kebutuhan keuangan pribadi tidak memiliki dampak signifikan 

terhadap kecurangan laporan keuangan (Kusumawardhani, 2013). 

Penelitian bertujuan untuk menyelidiki pengembangan model pendeteksi 

kecurangan secara empiris menggunakan fraud triangle dan berdasarkan pada 

kasus pelanggaran perusahaan publik di Indonesia yang terdaftar di BEI. Sampel 

sebanyak 98 perusahaan yang tediri dari 23 perusahaan terdapat kecurangan, dan 

75 perusahaan yang tidak terdapat kecurangan. Financial Statement Fraud untuk 

penelitian ini sebagai variabel dependen, dan Financial Stability, Nature of 

Industry, Financial Targets, External Pressure, Audit report sebagai variabel 

independen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari empat hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini, hanya satu variabel yang cocok dengan model 

(variabel dalam persamaan) karena memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. 

Interpretasinya adalah semakin tinggi laporan audit (rasionalisasi), akan membuat 

probabilitas perusahaan untuk melakukan kecurangan juga lebih tinggi. Laporan 

audit (rasionalisasi) terbukti memiliki kemampuan dalam membentuk model 

untuk memprediksi kecurangan dalam suatu perusahaan (Sukirman & Sari, 2013). 

Penelitian untuk mendapatkan bukti empiris dengan teori dari fraud 

triangle yang memiliki tujuan mendeteksikan ada atau tidak adanya kecurangan 
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pada laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan Fraudulent Financial 

Reports yang diproksikan melalui earning management. Variabel-variabel lain 

yang diambil dari fraud triangle adalah External Pressure, Financial Stability, 

Financial Target, Ineffective Monitoring. Sampel diambil dari website LQ45 

periode 2012 sampai 2013. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa stabilitas keuangan, target keuangan, dan pengawasan yang tidak efektif 

berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan variabel 

tekanan dari luar berpengaruh negative terhadap kecurangan laporan keuangan 

(Manurung & Hadian, 2013).  

Penelitian mengenai pengaruhnya fraud triangle pada pendeteksian 

terhadap pemanipulasian laporan keuangan yang bersampel 38 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI dari periode 2011 hingga dengan periode 2013. 

Variabel dependennya berupa Financial Statement Fraud. Variabel independen 

yang digunakan adalah Financial Stability, Financial Targets, External Pressure, 

Ineffective Monitoring, Nature of Industry, Organizational Structure, Personal 

Financial Need dan Rationalization. Hasil ini menunjukkan bahwa ACHANGE, 

ROA dan FREEC secara signifikan mempengaruhi kecurangan pelaporan 

keuangan atau manajemen laba. OSHIP, Inventory, BDOUT, CEO dan 

AUDREPORT tidak berpengaruh signifikan terhadap kecuranan pelaporan 

keuangan atau manajemen laba (Widarti, 2015). 

Penelitian yang menganalisa efek dari variable-variabel yang 

dikembangan dari model deteksi kecurangan fraud triangle, yaitu fraud diamond. 

Variabel dependen yang digunakan ialah Financial Statement Fraud yang 

diproksikan melalui earnings management. Variabel independen yang digunakan 
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ialah financial targets yang diproksikan melalui ROA, Financial Stability yang 

diproksikan dengan ACHANGE, External Pressure yang diukur dengan rasio 

LEV, Nature of industry yang diukur dengan RECEIVABLE, innefective 

monitoring yang diproksi dengan BDOUT, Change in Auditor yang menggunakan 

ΔCPA sebagai pengukurannya, dan rationalization yang diukur dengan perubahan 

total rasio akrual. Sampel sejumlah 51 perusahaan manufaktur yang terdaftar 

dalam BEI dari 2010 sampai 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

stabilitas keuangan yang diproksi oleh perubahan rasio total aset, variabel tekanan 

eksternal yang diproksikan oleh rasio leverage, sifat industri yang diproksikan 

oleh perubahan rasio piutang dan variabel rasionalisasi yang diproksi oleh 

perubahan total rasio akrual terbukti mempengaruhi kecurangan laporan 

keuangan. Penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa variabel-variabel target 

keuangan yang diproksikan oleh ROA (Return On Asset), variabel pemantauan 

yang tidak efektif yang diproksi oleh rasio dewan independen, perubahan auditor, 

dan kemampuan yang diproksi oleh perubahan direksi memiliki pengaruh pada 

kecurangan laporan keuangan (Sihombing & Rahardjo, 2014). 

Penelitian menganalisa faktor-faktor dari fraud triangle yang dapat 

mendeteksi adanya manipulasi pada pelaporan keuangan. Variabel kecurangan 

pelaporan keuangan (fraudulent financial reporting) sebagai dependen. Variabel 

independennya antara lain kepemilikan asing, kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya, target keuangan, efektivitas pengawasan, multijabat 

dewan direksi, transaksi pihak istimewa, dan pergantian auditor. Total sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 50 perusahaan yang bergerak di sektor non 

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008-2012. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya faktor multijabat dewan direksi 

(CROSSDIR) dan pergantian auditor (CPA) yang memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Sedangkan faktor lain, kepemilikan 

asing (FOROWN), kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya 

(LEV), target keuangan (ROA), pemantauan efektif (IND), transaksi pihak 

istimewa (RPT) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan 

pelaporan keuangan. Implikasi dari penelitian ini memberi penekanan bahwa 

perusahaan yang mengalami kecurangan pelaporan memiliki beberapa jabatan 

direktur yang tinggi dan perubahan auditor pada periode tersebut. Hal ini penting 

untuk diketahui, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan yang 

curang untuk meminimalkan kecurangan yang terjadi. Sehingga informasi yang 

digunakan untuk pengambilan keputusan menjadi relevan (Rachmawati & 

Marsono, 2014). 

Penelitian yang dilakukan dengan bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

variable independen External Pressure, Nature of Industry, Rasionalisasi, dan 

Kualitas Audit terhadap variable dependen Financial Statement Fraud. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010 sampai dengan 2012, yaitu sebanyak 

29 perusahaan. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan hasil bahwa external 

pressure, nature of industry, rationalization, dan audit quality tidak berpengaruh 

terhadap financial statement fraud (Ardiyani & Utaminingsih, 2015).  

Penelitian yang menguji pengaruh karakteristik perusahaan (leverage, 

ROA, dan perubahan total aset) dan karakteristik auditor eksternal (audit firm 

tenure dan status KAP) terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Sampel yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah data berpasangan yang terdiri dari 48 

perusahaan yang melakukan kecurangan pelaporan keuangan dan 48 perusahaan 

yang tidak melakukan kecurangan pelaporan keuangan dengan harapan dapat 

memberikan keseimbangan sampel penelitian. Data perusahaan yang melakukan 

kecurangan pelaporan keuangan diperoleh dari press release laporan Bapepam 

tahun 2005-2010 yang berisi daftar perusahaan yang dikenai sanksi oleh Bapepam 

karena melakukan berbagai jenis pelanggaran. Data perusahaan yang tidak 

melakukan kecurangan pelaporan keuangan diambil secara acak (random 

sampling) perusahaan-perusahaan dari berbagai jenis industri yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2005-2010, kecuali dari sektor perbankan dan 

keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage, perubahan total aset, 

masa jabatan audit perusahaan, dan status KAP tidak berpengaruh pada 

kecurangan pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan Return on 

Assets (ROA) berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan pelaporan 

keuangan (Kumalasari, 2015). 

Penelitian dengan tujuan untuk menguji pengaruh fraud triangle dalam 

menjelaskan fenomena kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini terdiri dari 

tujuh variabel independen yang diadopsi dari penelitian (Skousen, Smith, dan 

Wright 2009). Empat variabel dari elemen pressure (financial stability, personal 

financial need, external pressure,dan financial target). Dua variabel dari elemen 

opportunity (nature of the industry dan effective monitoring) dan satu variabel dari 

elemen rationalization. Berdasarkan analisis regresi logistik dari 36 perusahaan 

yang melakukan penipuan dan 54 perusahaan yang tidak melakukan penipuan 

selama tahun 2011 hingga 2013 menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif antara 
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stabilitas keuangan (ACHANGE) dan tekanan eksternal (LEV) terhadap 

kecurangan laporan keuangan, sementara pemantauan yang efektif (IND) 

memiliki efek negatif pada kecurangan laporan keuangan. Hasil ini memberikan 

dukungan kepada teori segitiga penipuan dalam menjelaskan fenomena 

kecurangan laporan keuangan (Tiffani & Marfuah, 2015). 

Penelitian dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis 

keefektivan fraud triangle dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. 

Variabel independen yang digunakan adalah Financial Stability (ACHANGE), 

Personal Financial Need (OSHIP), External Pressure (FREEC), dan Ineffective 

Monitoring (BDOUT). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Financial 

Statement Fraud yang di proksi dengan manajemen laba. Penelitian ini 

menggunakan 34 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011 

dan 2012 sebagai sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan 

eksternal (FREEC) mempengaruhi kecurangan laporan keuangan. Sementara itu, 

tekanan stabilitas keuangan (ACHANGE), kebutuhan keuangan pribadi (OSHIP) 

dan pemantauan yang tidak efektif (BDOUT) tidak memiliki dampak signifikan 

terhadap kecurangan laporan keuangan (Maghfiroh et al., 2015). 

Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mendorong kecurangan laporan keuangan dengan analisis Fraud Diamond. 

Penelitian ini menganalisis pengaruh variabel stabilitas keuangan, tekanan 

eksternal, target keuangan, sifat industri, opini audit, dan kemampuan untuk 

mengganti direksi terhadap variabel kecurangan laporan keuangan. Total sampel 

yang digunakan adalah  27 perusahaan real estate yang listing di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2010-2014. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan 
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bahwa variabel stabilitas keuangan yang diukur dengan rasio perubahan total aset 

menunjukkan pengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian 

ini tidak menemukan pengaruh dari tekanan eksternal variabel yang diukur 

dengan rasio leverage, target keuangan yang diukur dengan return on asset, sifat 

industri yang diukur dengan rasio perubahan persediaan, opini audit yang diukur 

dengan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa 

mengklarifikasi, dan capablity diukur dengan perubahan direksi pada kecurangan 

laporan keuangan (Annisya et al., 2016). 

Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pendeteksian laporan 

keuangan dengan menggunakan variabel  Leverage, Financial Stability pressure, 

dan Financial Targets. Penelitian ini melakukan studi empiris pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk tahun laporan 

2012 sampai dengan 2014. Total sampel yang digunakan adalah sebanyak 20 

perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel 

Leverage, Financial stability pressure, dan Financial Targets berpengaruh secara 

signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan yang diproksi dengan 

Manajemen Laba Riil. Sementara secara parsial Financial stability pressure, dan 

Financial Targets berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan 

(Indarti et al., 2016). 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor risiko 

kecurangan dalam fraud triangle untuk manajemen laba. Teori segitiga penipuan 

oleh (Cressey, 1953) menyatakan bahwa tiga kondisi diterapkan untuk risiko 

penipuan, yaitu tekanan, peluang dan rasionalisasi. Menguji kemungkinan 

manajemen laba, studi mengusulkan variabel sebagai ukuran proksi untuk tiga 
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komponen segitiga penipuan, seperti yang ditunjukkan dalam SAS No. 99 yaitu 

kebutuhan keuangan pribadi, dan tekanan eksternal sebagai ukuran komponen 

tekanan, efektivitas pengendalian sebagai ukuran komponen peluang, dan 

komponen rasionalisasi. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI untuk periode 2011 hingga 2013. Metode 

purposive sampling digunakan untuk memperoleh data dari 147 perusahaan 

manufaktur. Jenis data bersifat sekunder. Hipotesis diuji menggunakan regresi 

linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tekanan eksternal 

proksi dengan leverage dan rasionalisasi variabel yang diproksikan dengan KAP 

memiliki hubungan positif yang signifikan dengan manajemen laba. Variabel 

kebutuhan keuangan pribadi yang diproksikan oleh rasio kepemilikan saham oleh 

orang dalam dan efektivitas pemantauan yang diproksi oleh proporsi dewan 

independen tidak berpengaruh pada manajemen laba (Rachmasari & Darsono, 

2015). 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang 

mempengaruhi (determinan) kecurangan laporan keuangan. Deteksi penipuan 

laporan keuangan menggunakan teori Fraud Triangle. Berdasarkan teori Fraud 

Triangle ada tiga variabel yang dihipotesiskan mempengaruhi kecurangan yaitu 

tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Penelitian ini menggunakan data dari 27 

perusahaan yang melakukan kecurangan laporan keuangan dan 27 perusahaan 

lainnya yang berlawanan. Data dapat dikumpulkan dari laporan tahunan yang 

diterbitkan oleh situs web IDX. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis 

regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan positif yang 

signifikan antara tekanan dan peluang dengan kecurangan laporan keuangan. 
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Meskipun rasionalisasi belum dapat dibuktikan dengan kecurangan laporan 

keuangan (Diany & Ratmono, 2014). 

 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang 

keefektifan dari fraud triangle yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi dalam 

mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan teori segitiga penipuan 

Cressey yang diadopsi dalam SAS 99, para peneliti mengembangkan variabel 

yang dapat digunakan untuk mengukur ukuran komponen tekanan dan peluang. 

Variabel dari segitiga penipuan yang digunakan adalah tekanan yang terdiri dari 

stabilitas keuangan yang diproksikan oleh pertumbuhan aset (AGROW), tekanan 

eksternal diproksikan oleh leverage (LEV), kepemilikan manajerial diproksikan 

dengan ada atau tidak adanya kepemilikan saham oleh orang dalam (OSHIP), dan 

target keuangan proksi oleh laba atas aset (ROA), dan peluang yang terdiri dari 

pemantauan efektif yang ditunjukkan oleh proporsi komisaris independen (IND). 

Data tentang indikasi kecurangan laporan keuangan dalam penelitian ini diperoleh 

dari laporan tahunan dan siaran pers Bapepam selama 2002 - 2006 sebagai 

variabel dependen. Jumlah sampel sebanyak 62 perusahaan, yang terdiri dari 31 

perusahaan yang melanggar Bapepam mengandung unsur kecurangan serta sanksi, 

dan 31 perusahaan yang tidak melakukan kecurangan laporan keuangan 

(berdasarkan jenis industri dan total aset yang sama). Pengujian hipotesis 

menggunakan metode regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

stabilitas keuangan diproksikan dengan pertumbuhan aset dan target keuangan 

yang diproksikan oleh ROA secara signifikan terkait dengan kemungkinan 

kecurangan laporan keuangan. Sedangkan tekanan eksternal, kepemilikan 

manajerial, dan pemantauan tidak efektif tidak berpengaruh signifikan terhadap 
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kemungkinan kecurangan laporan keuangan, dan ukuran perusahaan tidak dapat 

digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini (Martyanta, 2013). 

 Penghasilan dapat menjadi tujuan bagi perusahaan yang ingin 

melakukan penipuan keuangan. Penelitian ini dikemukakan untuk menunjukkan 

pelaporan laba yang curang dan hubungannya dengan stabilitas keuangan 

perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2010-2013. Data yang terdiri 

dari laporan keuangan diproses menggunakan statistik deskriptif, dan hipotesis 

diuji menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa 22 

laporan keuangan diindikasikan terjadi penipuan laba. Dari semua laporan 

keuangan, 68 persen menderita kesulitan keuangan. Studi ini menunjukkan bahwa 

perusahaan dengan stabilitas keuangan yang membaik cenderung menahan diri 

dari melakukan penipuan laba. Studi ini juga menemukan bahwa perusahaan yang 

mengalami kesulitan keuangan memiliki insentif yang lebih besar untuk 

melakukan penipuan (Abbas, 2017). 

 Laporan keuangan akan menjadi lebih berkualitas dalam presentasinya 

jika presentasi didasarkan pada elemen kualitatif, antara lain: mudah dimengerti, 

dapat diandalkan, sebanding, dan relevan. Laporan keuangan disajikan kepada 

yang berkepentingan, seperti: manajemen, karyawan, investor (pemegang saham), 

kreditur, pemasok, pelanggan, dan pemerintah. Pelaporan keuangan yang curang 

adalah upaya yang disengaja oleh perusahaan untuk menipu dan menyesatkan 

pengguna laporan keuangan, terutama investor dan kreditor, untuk menyajikan 

dan memanipulasi materi nilai laporan keuangan. Manipulasi mendapatkan 

keuntungan (manipulasi laba) untuk keinginan perusahaan agar saham tetap 
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menarik bagi investor. Teori segitiga penipuan yang diungkapkan oleh Cressey 

kemudian dikembangkan oleh (Wolfe & Hermanson, 2009) dengan teori. Teori 

diamond fraud terdiri dari empat faktor risiko penipuan yaitu tekanan, peluang, 

rasionalisasi dan kapabilitas. Teori penipuan diamond dapat digunakan dalam 

memprediksi penipuan dalam diproksikan dengan manajemen laba (Siddiq & 

Hadinata, 2016). 

 Manajemen laba adalah campur tangan manajemen dimana manajer 

menambah atau mengurangi pendapatan dalam proses penyusunan laporan 

keuangan eksternal. Manajemen laba didorong oleh keinginan manajemen untuk 

memaksimalkan fungsinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

dari stabilitas keuangan, kepemilikan manajerial dan pemantauan manajemen laba 

yang tidak efektif. Manajemen laba dalam penelitian ini adalah diukur 

menggunakan nilai absolut dari akrual diskresioner (DA). Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010 

hingga 2013.  Berdasarkan metode purposive sampling, jumlah sampel dalam 

penelitian ini adalah 90 perusahaan. Hipotesis diuji dengan menggunakan regresi 

berganda. Hasil penelitian ini dengan uji simultan menunjukkan bahwa variabel 

stabilitas keuangan, kepemilikan manajerial, monitoring yang tidak efektif 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Namun hasil penelitian ini 

dengan uji parsial menunjukkan bahwa stabilitas keuangan yang diproksikan oleh 

rasio perubahan total aset, kepemilikan manajerial, dan juga monitoring yang 

tidak efektif yang diproksi oleh rasio dewan independen tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap manajemen laba (Hayati, 2016). 
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 Laporan keuangan umumnya bertujuan untuk memberikan informasi 

tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan. Motivasi untuk mendapatkan kepercayaan dari pengguna, 

terutama investor, pemegang saham dan kreditur, menyebabkan seseorang 

melakukan penipuan dalam pelaporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeteksi dan memprediksi kecurangan laporan keuangan berdasarkan 

perspektif fraud triangle yang diadopsi oleh SAS No. 99. Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah kecurangan laporan keuangan yang diproksikan oleh 

manajemen laba, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah 

tekanan stabilitas keuangan, kebutuhan keuangan pribadi, pemantauan tidak 

efektif, pemantauan efektif, tekanan eksternal, dan target keuangan. Populasi 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012 - 2014. Sampel dipilih menggunakan metode purposive 

sampling dan diperoleh 150 perusahaan dari total populasi 162 perusahaan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tekanan stabilitas keuangan dan tekanan eksternal 

memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. 

Sementara itu, kebutuhan keuangan pribadi, pemantauan yang tidak efektif, 

pemantauan yang efektif, dan target keuangan tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan (Prasmaulida, 2016). 

 Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui efek analisis dari 

penipuan pentagon terhadap kecurangan pelaporan keuangan menggunakan model 

Beneish untuk menerapkan ASEAN CG Scorecard. Penipuan Pentagon diukur 

dengan arogansi, kompetensi tekanan dan kesempatan, serta rasionalisasi. 

Perusahaan yang berpredikat 50 ASEAN CG Scorecard dan perusahaan terdaftar 
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di BEI tahun 2011-2015 adalah yang dijadikan sampel penelitian. Penelitian 

menggunakan IBM SPSS 21.0 untuk menguji hipotesis dan berbagai jurnal yang 

berkaitan dengan topik penelitian sebagai referensi, baik yang terdapat di 

perpustakaan maupun sumber resmi internet. Hasil penelitian ini yaitu hanya 

stabilitas keuangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaporan 

keuangan kecurangan yang diproksikan oleh model Beneish. Sementara itu, 

variabel lain tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan 

keuangan kecurangan (Aprilia, 2017).    

 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang 

efektifitas fraud triangle yaitu tekanan, peluang dan rasionalisasi dalam 

mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Variabel dari segitiga penipuan yang 

digunakan adalah tekanan dengan proksi stabilitas keuangan (ACHANGE), 

tekanan eksternal (LEVERAGE), dan target keuangan (ROA), peluang dengan 

proksi pemantauan tidak efektif (BDOUT), dan rasionalisasi (TATA). Dalam 

penelitian ini untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan menggunakan 

manajemen laba yang diproksi dengan akrual diskresioner sebagai variabel 

dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2012-2014. Jumlah sampel penelitian ini adalah 35 

perusahaan perbankan dengan pengamatan tiga tahun. Analisis data dilakukan 

dengan uji asumsi klasik dan uji hipotesis menggunakan regresi linier. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa stabilitas keuangan (ACHANGE), tekanan 

eksternal (LEVERAGE), rasionalisasi (TATA) mempengaruhi kecurangan 

laporan keuangan, sementara target keuangan (ROA), pemantauan tidak efektif 
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(BDOUT) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan laporan 

keuangan (Sari, 2016). 

Penelitian tentang pengaruh pengadopsian IFRS pada manajemen laba 

telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Beberapa peneliti diantaranya 

adalah (Al-Ghazzawi & Alsoboa, 2016; Besten, Georgakopoulos, Vasileiou, & 

Ereiotis, 2015; Callao & Jarne, 2010; Doukakis, 2014; Hastuti, Ghozali, & 

Yuyetta, 2016; Lyu, Yuen, Zhang, & Zhang, 2014; Nouri & Abaoub, 2014; 

Nundini & Lastanti, 2014; Pelucio-Grecco, Geron, Grecco, & Lima, 2014; Rudra 

& Bhattacharjee, 2012; Sanjaya & Ulupui, 2016; M. Sellami & Fakhfakh, 2014; 

Y. M. Sellami & Slimi, 2016; Wang & Campbell, 2012; Wulandari, Juliati, & 

Adiati, 2017; Zeghal, Chtourou, & Fourati, 2012; Zéghal, Chtourou, & Sellami, 

2011). Penelitian-penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda dikarenakan 

variabel-variabel dan sampel yang digunakan dalam masing-masing penelitian 

memiliki perbedaan antar peneliti. 

Pengujian mengenai apakah adopsi IFRS di Uni Eropa menambah atau 

mengurangi cakupan praktik akuntansi diskresioner dengan membandingkan 

akrual diskresioner pada periode yang berjalan dengan setelah perubahan 

peraturan. Penelitian dilakukan pada perusahaan non keuangan di 11 pasar saham 

Uni Eropa dari periode 2003-2006 dan mendapat 1408 sampel perusahaan yang 

dapat digunakan.  Penelitian menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan, financial lev, proteksi investor, dan penegakkan hukum. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba 

telah meningkat sejak adopsi IFRS di Eropa, seperti akrual diskresioner yang 

meningkat pada periode setelah implementasi. Variabel yang menjelaskan 
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akuntansi diskresi adalah sama yaitu pengadopsian sebelum dan sesudah IFRS 

(ukuran bisnis, leverage, investor perlindungan dan penegakan hukum). Hasil ini 

menunjukkan bahwa variasi dalam manajemen laba di bawah standar 

internasional mungkin akan menciptakan beberapa ruang untuk manipulasi bila 

dibandingkan dengan standar lokal (Callao & Jarne, 2010). 

Adopsi IAS/IFRS oleh perusahaan di Perancis berdampak pada 

menurunnya manajemen laba. Selain itu ada 6 faktor tambahan yang dirasa 

memiliki hubungan dengan manajemen laba juga termasuk dalam pertimbangan 

yaitu  independence and the efficiency of the board of directors, the separation of 

roles of CEO and Chairman of the board, the existence of an independent audit 

committee, the existence of block shareholders, the quality of the external audit 

and the listing on foreign financial markets. Berdasarkan sampel dari 353 

perusahaan yang terdaftar di Perancis yang berkaitan dengan periode 2003-2006, 

hasil yang didapat menunjukkan bahwa penerapan wajib IAS/IFRS dikaitkan 

dengan penurunan tingkat manajemen laba. Selain itu, independensi dan efisiensi 

dewan direksi, keberadaan komite audit independen, keberadaan pemegang 

saham, kualitas audit eksternal dan pencatatan di pasar keuangan luar negeri 

merupakan faktor penting untuk penegakan IAS/IFRS di Perancis. Adopsi wajib 

IAS/IFRS telah menurunkan tingkat manajemen laba untuk perusahaan dengan 

tata kelola perusahaan yang baik dan mereka yang bergantung pada pasar 

keuangan asing (Zéghal et al., 2011). 

Studi tentang penerapan IFRS terhadap manajemen laba dengan 

menggunakan sampel perusahaan di India. Variabel independen dalam penelitian 

ini yaitu pengadopsian IFRS menggunakan proksi dummy. Selain itu juga 
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terdapat beberapa variabel kontrol yang lain yaitu financial leverage, ukuran 

perusahaan, rasio market-to-book, dan persentase kepemilikan saham oleh 

investor luar negeri. Hasil studinya bertentangan dengan sebagian besar temuan 

sebelumnya yang didasarkan pada negara-negara maju dengan menunjukkan 

bahwa perusahaan yang mengadopsi standar internasional yaitu, Standar 

Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS lebih mungkin untuk memuluskan 

pendapatan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengadopsi IFRS. 

Temuan ini dapat mendorong regulator untuk berpikir tentang efektivitas IFRS 

dalam mengurangi kesempatan melakukan manajemen laba dalam negara 

ekonomi yang sedang berkembang seperti India, terutama ketika standar akuntansi 

di India sedang mengalami perubahan substansial dengan konvergensi IFRS 

secara bertahap (Rudra & Bhattacharjee, 2012). 

Pengujian efek dari keharusan pengadopsian IFRS  pada manajemen laba 

dengan basis accrual dan real. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 

15.206 observasi dari 22 negara Eropa pada periode 2000-2010. Variabel kontrol 

yang digunakan adalah arus kas operasional, biaya produksi, pengauditan oleh 

KAP Big 4, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, kepemilikan pemegang 

saham, financial lev, dan ROE. Variabel independennya yaitu adopsi IFRS 

diproksi dengan dummy. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa adopsi IFRS 

yang diwajibkan tidak memiliki dampak yang signifikan baik secara nyata atau 

berdasarkan basis akrual praktik manajemen laba. Analisis tambahan pada sub-

sampel perusahaan dengan insentif manajemen laba yang relatif kuat mendukung 

peran dominan untuk insentif pelaporan tingkat perusahaan terhadap standar 

akuntansi dalam membentuk kualitas pelaporan keuangan (Doukakis, 2014). 
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Evaluasi apakah perubahan pada praktik akuntansi berdampak dalam 

mengurangi praktik manajemen laba pada perusahaan non-keuangan di Brazil. 

Proksi yang digunakan untuk mengukur variabel dependen manajemen laba dalam 

penelitian ini adalah discretionary accruals. Selain pengadopsian IFRS, variabel 

independen yang dipakai adalah restrictive effect of the audit, GCG, dan 

regulatory environment. Hasil dari evaluasi penelitian ini menemukan bahwa efek 

yang paling membatasi adalah lingkungan peraturan. Selain itu juga menemukan 

bahwa transisi ke IFRS memiliki efek membatasi pada manajemen laba di Brasil 

setelah implementasi lengkapnya (Pelucio-Grecco et al., 2014). 

Memastikan efek dari konvergensi IFRS dan mekanisme Corporate 

Governance  yang diproksi dengan proportion of independent commissioner, 

managerial ownership, dan institutional ownership. Variabel dependennya adalah 

earning management. Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur tahun 

2010 sampai 2011 yaitu sebanyak 102 perusahaan yang didapat dengan metode 

sampling purposive sampling. Aplikasi statistic yang digunakan untuk 

hipotesisnya adalah SPSS 20.  Hasil dari pengujiannya menunjukkan bahwa 

konvergensi IFRS dan proporsi komisaris independen tidak mempengaruhi 

manajemen laba. Kepemilikan manajerial memiliki efek negatif yang signifikan 

pada manajemen laba dan kepemilikan institusional memiliki efek positif pada 

manajemen laba (Nundini & Lastanti, 2014). 

Pengaruh dari konvergensi IFRS terhadap manajemen laba dan menguji 

perbedaan tingkat manajemen laba sebelum dan sesudah konvergensi IFRS total. 

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 4 

tahun (2010-2013). Jumlah sampel yang didapat dari metode purposive sampling 
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adalah 85 perushaan. Variabel utama yang digunakan dalam studi ini adalah IFRS 

sebagai independen dan manajemen laba sebagai dependen. Metode analisis yang 

digunakan adalah regresi berganda dengan model yang dikembangkan oleh Jones 

(1991) dan analisis perbandingan t-test. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

tidak adanya perbedaan antara laba pada periode sebelum dan sesudah 

konvergensi. Hasil analisis uji beda juga mengungkapkan bahwa tidak ada 

perbedaan tingkat manajemen laba antara periode sebelum dan sesudah 

konvergensi. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konvergensi 

IFRS tidak menjamin penurunan manajemen laba perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI (Wulandari et al., 2017). 

Ada kemungkinan praktik manajemen laba antara sebelum dan sesudah 

pengadopsian IFRS terdapat perbedaan. Penelitian ini dilakukan pada jenis 

perusahaan manufaktur yang datanya diperoleh dari laporan tahunan perusahaan 

yang terdaftar di BEI periode 2010-2013 dengan metode purposive sampling 

sehingga diperoleh sampel sebanyak 62 perusahaan. Sanjaya dan Ulupui juga 

ingin meneliti apakah ada perbedaan manajemen laba pada perusahaan 

manufaktur yang tegolong besar dan kecil. Penelitian ini merupakan comparative 

research yang dilakukan dengan menggunakan uji Willcoxon. Penelitian ini 

mendapat hasil yaitu bahwa ada perbedaan praktik manajemen laba yang 

signifikan antara sebelum dan setelah mengadopsi International Financial 

Reporting Standard (IFRS) serta adanya perbedaan manajemen laba antara 

perusahaan manufaktur yang tergolong besar dan kecil (Sanjaya & Ulupui, 2016). 

Penelitian yang menyelidiki praktik manajemen laba di Perusahaan 

Industri di Yordania (JIC) setelah adopsi wajib dari perbaikan IAS. Model 

Cindy Harman, Analisis Pengaruh Teori Fraud Triangle dan Dampak Pengadopsian Ifrs 
Terhadap Manajemen Laba, 2018 
UIB Repository©2018



33 
 

 Universitas Internasional Batam 

 

modifikasi Jones digunakan untuk mengukur manajaemen laba.Uji binomial dan 

korelasi Pearson digunakan untuk menguji hipotesis. Penelitian menemukan 

bahwa JIC melakukan manajemen laba untuk periode 2005-2013 sebesar 50%. 

Ditemukan juga bahwa manajemen laba menurun pada saat krisis keuangan pada 

tahun 2008-2010 yang terjadi di JIC. Secara keseluruhan, hasil menunjukkan 

bahwa IAS tidak mencegah manajemen laba di perusahaan-perusahaan ini (Al-

Ghazzawi & Alsoboa, 2016). 

 Pengadopsian IFRS yang meliputi seluruh dunia mempengaruhi banyak 

negara sebagaimana telah menyebar secara luas. Sejak tahun 2007 Amerika 

Serikat mengizinkan emiten asing untuk secara sukarela mengadopsi IFRS. 

Penelitian ini menginvestasi efek dari pengadopsian IFRS pada kualitas laba 

setelah pengadopsian IFRS secara sukarela diperbolehkan untuk para emiten asing 

di Amerika. Lebih detailnya, akrual diskresioner dan pendapatan kecil yang 

positif diuji sebagai sampel dari emiten asing di Amerika yang terdaftar dan 

dilaporkan pada SEC, dibandingkan periode sebelum yaitu dari 2002-2006 dengan 

periode sesudah dari 2008-2011. Hasil dari analisis regresi menunjukkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan statistic pada akrual diskresioner di periode sebelum 

IFRS dan periode sesudah IFRS, sehingga kualitas laba tetap sama. Untuk 

pendapatan kecil yang positif, ditemukan bahwa ketika emiten asing memasukkan 

IFRS, terdapat peningkatan pada kualitas manajemen (Besten et al., 2015).     

 Manajemen laba telah menjadi fenomena yang dikenal luas untuk  

mengelola laba yang dilaporkan dalam rangka memenuhi target. (Scott, 1997) 

mendefinisikan manajemen laba sebagai pilihan manajemen atas kebijakan 

akuntansi, atau aktivitas nyata yang mempengaruhi laba sehingga beberapa tujuan 
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dari pelaporan laba yang spesifik dapat diperoleh. Perspektif laporan keuangan 

menyatakan bahwa seorang manajer menggunakan manajemen laba untuk 

mencocokkan perkiraan analis keuangan dengan tujuan untuk menghindari 

persepsi dan reaksi negatif, yang pada masanya membawa dampak pada harga 

saham. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Standar Akuntansi 

Keuangan Internasional (IFRS) berdasarkan standar akuntansi pada manajemen 

laba riil (REM) dimoderasi oleh struktur pengendalian internal. Sampel untuk 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2010-2014. Studi penelitian menemukan bahwa penerapan standar 

akuntansi berbasis IFRS memiliki efek positif pada REM dan tata kelola 

perusahaan yang baik yang dibuktikan oleh struktur pengendalian internal 

memperlemah efek positif dari adopsi standar akuntansi berbasis IFRS pada REM 

(Hastuti et al., 2016). 

 Penelitian ini mempelajari hubungan antara adopsi IFRS dan aktivitas 

nyata manipulasi, juga menyelidiki apakah IFRS mengurangi manajemen laba dan 

meningkatkan kualitas informasi akuntansi. Ketika Cina melangkah ke era adopsi 

IFRS (International Financial Reporting Standard), adalah hal yang penting 

untuk fokus pada masalah ini dan implementasinya karena kondisi pasar negara 

yang berkembang. Penelitian ini menemukan bahwa penghasilan riil manajemen 

terutama didorong oleh biaya produksi abnormal, dan lebih banyak perusahaan 

memanipulasi laba melalui transaksi operasional setelah adopsi IFRS. Temuan 

dari penelitian menunjukkan bahwa aktivitas nyata manipulasi berhubungan 

positif dengan implementasi IFRS, dan asosiasi semacam itu lebih kuat untuk 
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perusahaan real estate, terutama dalam kasus arus kas operasi yang abnormal (Lyu 

et al., 2014). 

 Penelitian ini mengkaji dampak penerapan wajib standar akuntansi 

internasional pada income smoothing dan manajemen laba. Menggunakan indeks 

perusahaan yang simple di Perancis yang dapat diperdagangkan di CAC untuk 

jangka waktu sepuluh tahun (2000-2009), ditemukan bukti yang meyakinkan 

bahwa implementasi IFRS berkontribusi pada pengurangan perataan laba dan 

manajemen laba dibandingkan dengan standar akuntansi lokal, bahkan selama 

krisis ekonomi yang terjadi baru-baru ini. Tindakan manipulasi laba yang sedikit 

menjamin keandalan tingkat informasi yang lebih tinggi (Nouri & Abaoub, 2014). 

 Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah adopsi 

wajib IFRS dalam perusahaan yang terdaftar di Perancis memberikan kualitas laba 

yang lebih tinggi. Lebih tepatnya, mempelajari dampak penerapan wajib IFRS 

pada dua pendekatan manajemen laba yaitu, manajemen laba berbasis real dan 

akrual. Penelitian ini berfokus pada sampel dari 1.488 observasi tahun perusahaan, 

124 perusahaan yang diambil dari 250 perusahaan yang terdaftar di Perancis 

selama periode 1999 hingga 2011. Data panel digunakan untuk analisis penelitian. 

Secara khusus, metode estimator FGLS dilakukan dalam model regresi penelitian 

ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai absolut dari akrual diskresioner 

secara signifikan berkurang setelah adopsi IFRS wajib selama 6 tahun. Penelitian 

juga menemukan hubungan negatif antara manajemen laba riil dan adopsi IFRS 

wajib. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kualitas laba meningkat pada 

periode pasca-IFRS dalam konteks Negara Perancis (M. Sellami & Fakhfakh, 

2014). 
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 Penelitian ini meneliti efek dari transisi wajib IFRS di perusahaan Afrika 

Selatan pada manajemen laba, atribut penting dari kualitas akuntansi. Secara 

khusus, studi ini menguji apakah penerapan wajib IFRS dikaitkan dengan 

pengurangan manajemen laba, dan daripada itu peningkatan pada kualitas 

akuntansi. Selain itu, penelitian ini berfokus pada pengaruh faktor tata kelola 

perusahaan pada manajemen laba. Manajemen laba dinilai oleh besarnya akrual 

diskresioner dan kualitas akrual. Penelitian ini membandingkan manajemen laba 

pada periode adopsi IFRS sebelum wajib; 2002-2004 dan periode setelah adopsi 

IFRS; 2010-2012. Studi ini berfokus pada sampel dari 276 observasi tahun 

perusahaan, 46 perusahaan yang diambil dari 413 perusahaan yang terdaftar di 

Afrika Selatan. Sebuah model regresi diterapkan untuk menguji hubungan antara 

adopsi wajib IFRS, mekanisme tata kelola perusahaan, dan akrual diskresioner 

untuk mengendalikan beberapa faktor lain yang menjelaskan manajemen laba. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa adopsi wajib IFRS oleh perusahaan di 

Afrika Selatan dikaitkan dengan manajemen laba yang lebih rendah. Hasil ini 

menunjukkan bahwa transisi wajib ke IFRS berkontribusi pada peningkatan 

kualitas informasi akuntansi. Lebih lanjut, hasil menunjukkan bahwa persentase 

independen di luar direksi, pemisahan peran CEO dan ketua dewan dan ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh signifikan dalam mengurangi akrual diskresioner 

(Y. M. Sellami & Slimi, 2016). 

 Penelitian ini menggunakan 1.329 data perusahaan di China yang 

terdaftar dari 1998 hingga 2009 untuk menyelidiki bagaimana IFRS, kepemilikan 

negara, dan dewan direksi (BOD) mempengaruhi manajemen laba. Dari hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan negara pada tingkat tertentu 
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menghambat manajemen laba di lingkungan China saat ini. Namun, implementasi 

IFRS tampaknya tidak menghalangi manajemen laba. Ketika kepemilikan negara 

tidak terjadi, meningkatkan jumlah BOD independen tampaknya menjadi praktik 

yang baik untuk mencegah manajemen laba, meskipun BOD non-independen 

tidak membuat perbedaan apa-apa (Wang & Campbell, 2012). 

 Penelitian ini membahas pertanyaan apakah adopsi wajib Standar 

Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) dikaitkan dengan kualitas akuntansi 

yang lebih tinggi. Lebih khususnya, menyelidiki apakah penerapan IFRS di 15 

negara-negara Uni Eropa (UE) dikaitkan dengan manajemen laba yang lebih 

sedikit dan ketepatan waktu yang lebih tinggi, konservatisme bersyarat, dan 

relevansi nilai angka akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

beberapa peningkatan dalam kualitas akuntansi antara periode adopsi sebelum dan 

sesudah IFRS. Secara khusus, penelitian menemukan bahwa perusahaan 

menunjukkan peningkatan atribut berbasis akuntansi, tetapi penurunan berbasis 

pasar setelah adopsi IFRS pada tahun 2005. Menariknya, temuan ini lebih terlihat 

nyata untuk perusahaan-perusahaan di negara dimana jarak antara GAAP nasional 

yang sudah ada dengan IFRS penting. Selain itu, tidak dapat mengidentifikasi 

perubahan apa pun dalam perusahaan yang melakukan konvergensi GAAP lokal 

mereka menuju IFRS sebelum transisi wajib (Zeghal et al., 2012). 

 

2.3  Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba 

2.3.1  Pengaruh Financial Stability terhadap Manajemen Laba 

Menurut SAS No. 99, manajer menghadapi tekanan untuk melakukan 

kecurangan laporan keuangan ketika stabilitas keuangan dan/atau profitabilitas 
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yang terancam oleh keadaaan ekonomi, industri, atau situasi entitas yang 

beroperasi (Skousen et al., 2008). Dalam kasus dimana perusahaan mengalami 

pertumbuhan yang berada di bawah rata-rata industri, manajemen akan 

memanipulasi laporan keuangan untuk meningkatkan prospek perusahaan 

(Skousen et al., 2008).  

Semakin tinggi total aset yang dimiliki perusahaan menunjukkan 

kekayaan yang dimiliki semakin banyak. Penelitian yang dilakukan oleh (Skousen 

et al., 2008) membuktikan bahwa pertumbuhan aset yang cepat secara positif 

berpengaruh kemungkinan terjadinya kecurangan.  

2.3.2  Pengaruh External Pressure terhadap Manajemen Laba 

External Pressure merupakan kemampuan untuk memenuhi pertukaran- 

persyaratan pencatatan, membayar hutang, atau memenuhi utang perjanjian diakui 

secara luas yang berasal dari pihak eksternal. Tekanan eksternal dalam perusahaan 

misalnya berupa hutang. Hutang tersebut digunakan untuk melakukan suatu 

ekspansi yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara signifikan (Skousen 

et al., 2008).  

External Pressure diproksi dengan menggunakan leverage ratio, yaitu 

rasio total hutang dibagi dengan total aset. Leverage adalah besarnya hutang yang 

digunakan untuk membiayai operasional suatu perusahaan. Semakin besar tingkat 

leverage suatu perusahaan, maka kemungkinan terjadinya financial statement 

fraud atau kecurangan laporan keuangan akan tinggi (Skousen et al., 2008).  

Tekanan eksternal berupa risiko kredit yang tinggi sebagai akibat 

tingginya pinjaman atau utang perusahaan kepada pihak kreditur, dapat 

mengakibatkan manajer perusahaan melakukan manipulasi keuangan, guna 
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meyakinkan pihak kreditur. Hal tersebut terjadi dikarenakan perusahaan memiliki 

kemampuan dalam membayar utang – utangnya maka nilai leverage menjadi lebih 

rendah, sehingga tidak menjadi tekanan bagi manajer, namun pihak manajer 

perusahaan mendapatkan tekanan untuk mencari tambahan modal lain, selain 

dengan perjanjian utang. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Widarti, 2015). 

2.3.3  Pengaruh Personal Financial Need terhadap Manajemen Laba 

Personal financial need merupakan suatu kondisi dimana keuangan 

perusahaan turut dipengaruhi oleh kondisi keuangan para eksekutif perusahaan.  

Personal financial need dapat dilihat dari ada tidaknya kepemilikan saham oleh 

orang dalam (OSHIP). Dengan adanya sebagian saham yang dimiliki oleh 

eksekutif perusahaan akan mempengaruhi kebijakan manajemen yang dibuat 

dalam mengungkapkan kinerja keuangan perusahaan (Widarti, 2015). 

Perusahaan tidak memperoleh keuntungan sehingga tidak mendapat 

pembagian dividen bagi manajemen yang memiliki kepemilikan saham manager 

diatas 5% dan para pemegang saham, belum tentu manajemen akan melakukan 

manipulasi laba pada laporan keuangannya (Widarti, 2015).  

2.3.4  Pengaruh Financial Target terhadap Manajemen Laba 

Pihak manajer berusaha untuk meningkatkan kinerjanya guna mencapai 

berbagai target perusahaan, salah satunya adalah target keuangan. Financial 

targets adalah tekanan berlebihan pada manajemen untuk mencapai target 

keuangan yang dipatok oleh direksi atau manajemen. Dalam menjalankan 

kinerjanya, manajer perusahaan dituntut untuk melakukan performa terbaik dalam 

pencapaian target yang telah direncanakan. ROA sering digunakan dalam menilai 
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kinerja manajer dan menentukan bonus, kenaikan upah, dan lain-lain. Oleh karena 

itu, ROA dijadikan peluang oleh manajer untuk menampilkan performa sebaik 

mungkin dengan melakukan manipulasi agar dianggap mampu untuk mencapai 

target keuangan yang ditetapkan sebelumnya (Skousen et al., 2008). 

Return on total aset (ROA) adalah ukuran kinerja operasional secara luas 

digunakan untuk menunjukkan seberapa efisien aset telah digunakan. Oleh karena 

itu, ROA digunakan sebagai proksi variabel financial targets. Semakin tinggi 

ROA maka semakin baik kinerja manajemen, yang artinya keseluruhan operasi 

perusahaan telah efektif. Hanya saja, dalam meningkatan kinerjanya dengan 

menargetkan ROA lebih tinggi memungkinkan manajemen melakukan 

kecurangan laporan keuangan berupa manajemen laba (Skousen et al., 2008). 

2.3.5 Pengaruh Nature of Industry terhadap Manajemen Laba 

Nature of industry merupakan salah satu faktor resiko yang berkaitan 

dengan salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yang 

didalamnya mencakup lingkungan ekonomi dan peraturan dalam industri yang 

menjadi tempat beoperasinya entitas. Nature of industry dapat diproksikan dengan 

persediaan (inventory) (Ardiyani & Utaminingsih, 2015).  

Persediaan merupakan aktiva lancar yang rentan dengan pencurian dan 

kecurangan karena persediaan dalam suatu perusahaan biasanya dalam jumlah 

yang besar serta mempunyai pengaruh yang besar terhadap neraca dan 

perhitungan laba rugi. Selain itu persediaan merupakan akun liquid yang mudah 

untuk diuangkan. Penilaian estimasi seperti persediaan yang sudah usang dan 

piutang tak tertagih memungkinkan manajemen untuk melakukan manipulasi, 

seperti memanipulasi umur ekonomis aset. Akun persediaan dan piutang dapat 
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digunakan untuk mengidentifikasi manipulasi laporan keuangan (Ardiyani & 

Utaminingsih, 2015).  

2.3.6  Pengaruh Ineffective Monitoring terhadap Manajemen Laba 

Terjadinya praktik kecurangan atau fraud merupakan salah satu dampak 

dari pengawasan atau monitoring yang lemah sehingga memberi kesempatan 

kepada agen atau manajer untuk berperilaku menyimpang dengan melakukan 

manajemen laba (Andayani, 2010). Ineffective monitoring merupakaan keadaan 

dimana perusahaan tidak memiliki unit pengawas yang efektif memantau kinerja 

perusahaan. Praktik kecurangan atau Fraud dapat diminimalkan salah satunya 

dengan mekanisme pengawasan yang baik. Dewan komisaris independen 

dipercaya dapat meningkatkan efektivitas pengawasan perusahaan. Dewan 

komisaris bertugas untuk menjamin terlaksananya strategi perusahaan, mengawasi 

manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya 

akuntabilitas (Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2003). 

Hasil penelitian membuktikan bahwa kecurangan lebih sering terjadi 

pada perusahaan yang lebih sedikit memiliki anggota dewan komisaris eksternal. 

Sehingga penelitian ini tidak menguatkan bukti bahwa rasio dewan komisaris 

independen berpengaruh terhadap Financial Statement Fraud (Skousen et al., 

2008).  

2.3.7  Pengaruh Rationalization (Rasionalisasi) terhadap Manajemen Laba 

Rasionalisasi merupakan sikap pembenaran yang dilakukan oleh 

karyawan, manager ataupun dewan komisaris. Rasionalisasi menjadi elemen penting 

dalam terjadinya fraud, di mana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya. 

Rasionalisasi merupakan bagian fraud triangle yang paling sulit untuk diukur (Skousen et 

al., 2008). Sikap atau karakter adalah apa yang menyebabkan satu atau lebih individu 
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untuk secara rasional melakukan fraud. Bagi mereka yang umumnya tidak jujur maka 

akan lebih mudah merasionalisasi kecurangan. Pelaku fraud selalu mencari pembenaran 

rasional untuk membenarkan perbuatannya. Menurut SAS No.99 rasionalisasi pada 

perusahaan dapat diukur dengan siklus pergantian auditor, opini audit yang didapat 

perusahaan tersebut serta keadaan total akrual dibagi dengan total aktiva.  

2.3.8  Pengaruh Pengadopsian IFRS terhadap Manajemen Laba 

Tujuan penggunaan IFRS adalah untuk meningkatkan kualitas akuntansi 

perusahaan. Penelitian tentang efek adopsi IFRS menemukan bahwa penerapan 

IFRS dapat meningkatkan kualitas akuntansi dan laba. Selain itu penggunaan 

praktik akuntansi yang sama di berbagai negara akan memudahkan investor dalam 

mendeteksi manajemen laba. Standar IFRS yang berbasis prinsip, lebih pada 

penggunaan nilai wajar, dan pengungkapan yang lebih banyak dan rinci dapat 

mengurangi manajemen laba (Zeghal et al., 2012). Hasil penelitian yang meneliti 

kualitas akuntansi sebelum dan sesudah dikenalkannya IFRS menunjukkan bahwa 

setelah diperkenalkannya IFRS, tingkat manajemen laba menjadi lebih rendah, 

relevansi nilai menjadi lebih tinggi, dan pengakuan kerugian menjadi semakin 

tepat waktu, dibanding dengan masa sebelum transisi di mana akuntansi masih 

berdasarkan local GAAP. Dengan adanya IFRS semakin sedikit metode akuntansi 

yang diterapkan sehingga dapat meminimalisasi praktik kecurangan akuntansi 

(Barth et al., 2008).  

 

2.4  Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan pada pemaparan yang disampaikan di atas, maka hubungan 

antar variabel yang terdapat pada penelitian ini dapat dinyatakan ke dalam suatu 

model penelitian. Variabel dependen yang ada pada penelitian ini yaitu 
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manajemen laba dan variabel independen yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, 

dan pengadopsian IFRS. Berikut ini merupakan skema atau kerangka konseptual 

penelitian dan hipotesis yang menggambarkan hubungan antar variabel.  

 

Gambar 2.1  Tampilan Model Penelitian, sumber: (Tiffani & Marfuah, 2015; 

Zéghal et al., 2011) 

Berdasarkan model penelitian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut ini: 

H1:  Financial Stability berpengaruh signifikan positif terhadap kemungkinan 

terjadinya manajemen laba. 

H2:  External Pressure berpengaruh signifikan positif terhadap kemungkinan 

terjadinya manajemen laba. 
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H3:  Personal Financial Need berpengaruh signifikan positif terhadap 

kemungkinan terjadinya manajemen laba. 

H4:  Financial Target berpengaruh signifikan positif terhadap kemungkinan 

terjadinya manajemen laba. 

H5:  Nature of Industry berpengaruh signifikan positif terhadap kemungkinan 

terjadinya manajemen laba. 

H6:  Ineffective Monitoring berpengaruh signifikan positif terhadap 

kemungkinan terjadinya manajemen laba. 

H7:  Rationalization berpengaruh signifikan positif terhadap kemungkinan 

terjadinya manajemen laba. 

H8:  Pengadopsian IFRS berpengaruh signifikan negatif terhadap 

kemungkinan terjadinya manajemen laba. 
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