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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Masih dijumpai kasus manipulasi laporan keuangan oleh Bapepam sampai 

saat ini, membuktikan bahwa distorsi informasi akuntansi merupakan potensi 

masalah bagi pengguna laporan keuangan dan masyarakat pada umumnya. Hal ini 

secara implisit disampaikan pada, 

1. Siaran Pers Tutup Tahun 2011 masih ada kasus tindak pidana pelanggaran 

pasar modal. Diantaranya adalah pelanggaran yang menyangkut keterbukaan 

emiten dan perusahaan publik. 

http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/siaran_pers_pm/2011/

pdf/Release_Tutup_Tahun_2011.pdf

 

2. Laporan Kinerja Bapepam 2010 menyebutkan, pihak Bapepam telah 

menetapkan sanksi admininstrasi berupa denda tertinggi yaitu sebesar Rp4 

miliar terhadap pelanggaran penyajian dan pengungkapan dalam laporan 

keuangan emiten . Pelanggaran salah penyajian laporan keuangan atau 

pengungkapan laporan keuangan tidak transparan.  

(http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/siaran_pers_pm/2011/

pdf/LAKIP-2010-Bapepam-LK.pdf)   

Subramanyam (2008) menjelaskan penyebab distorsi informasi akuntansi ini 

dalam tiga hal. Pertama, karena estimasi manajemen salah atau tidak lengkap. 
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Kedua, manajer menggunakan pilihan dalam kebijakan akuntansi untuk 

memanipulasi atau mempercantik laporan keuangan, disebut sebagai window 

dressing atau earning management. Ketiga, Standar akuntansi sebagai penyebab 

distorsi akuntansi ketika gagal menangkap realitas ekonomi. 

Earning management menurut Joshua (2008) dilihat tiga sudut pandang. 

White area yaitu, manajemen laba adalah mengambil keuntungan dari fleksibilitas 

dalam pilihan perlakuan akuntansi untuk sinyal informasi pribadi manajer pada 

arus kas masa depan. Grey area bahwa manajemen laba memilih perlakuan 

akuntansi yang baik oportunistik (memaksimalkan utilitas manajemen saja) atau 

efisiensi ekonomi. Black area yaitu bahwa manajemen laba adalah praktek 

menggunakan trik untuk mengurangi keterbukaan laporan keuangan. Pendapat 

Joshua (2008) ini menggambarkan kefleksibilitas pandangan mengenai earning 

management.   

Sementara sebuah telaah pustaka oleh Tatang (2000) membuat kesimpulan 

mengenai earning management. Pertama, dihubungkan dengan Positive 

Accounting Theory, aktivitas ini terjadi untuk memanaj tingkat keuntungan yang 

dilaporkan (reported income).  Kedua, ada empat cara yang dapat dilakukan oleh 

manajer untuk earning management yaitu : menggunakan accrual manajement; 

melalui perubahan prosedur akuntansi yang diperkenankan; melalui 

kebijaksanaan operasi dan investasi. Terakhir, melalui praktek-praktek earning 

management yang tidak bisa dibuktikan, walaupun ada alasan yang 

memungkinkan terjadinya hal tersebut. Selain itu, dijelaskan oleh Tatang (2000) 



3

  
bahwa temuan-temuan empiris menunjukkan hasil yang berbeda. Dengan kata 

lain bahwa earning management cukup semu untuk di definisikan.  

Batasan semu dari earning management adalah berdampak pada distorsi 

akuntansi yang menyebabkan misinterpertasi dari pengguna informasi akuntansi 

dalam laporan keuangan. Tetapi di sisi lain jika hal tersebut masih di perkenankan 

dalam standart akuntansi maka aktivitas ini masih diperbolehkan. 

Penelitian mengenai earning management di dahului oleh para peneliti yang 

membidik masalah ini, menggunakan accrual sebagai alat mendeteksi earning 

manajement. Kemudian dalam dekade terakhir para peneliti mulai mencoba alat 

pendeteksi lain, seperti deffered tax expense.  

Accrual,  secara  teknis, merupakan  perbedaan  antara  kas  dan  

laba. Accrual merupakan  komponen utama  pembentuk  laba  dan  accrual  

disusun  berdasarkan  estimasi  tertentu. Sebagai contohnya biaya  depresiasi,  

untuk  mengetahui  besarnya  biaya  ini  kita  harus  mengetahui  harga perolehan,  

umur  manfaat estimasi dan metode depresiasi yang digunakan. Harga perolehan 

memang sudah tetap namun umur manfaat dan metode depresiasi bisa diubah 

sesuai dengan kebijakan atau pertimbangan atau discretion manajemen.  

Secara umum accrual adalah produk akuntansi.  Accrual merupakan jumlah 

yang relatif tetap dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan aturan akuntansi terkait 

juga tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu perubahan accrual yang terjadi 

dianggap sebagai hal yang tidak normal (abnormal). Perubahan ini merupakan 

hasil penggunaan kebijakan (discretion) manajemen yang berlebihan dan bila 
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pada saat yang sama manajemen juga memiliki insentif  motif untuk manipulasi 

laba yang dilakukan manajemen. 

Pendukung penelitian menggunakan akrual antara lain oleh Healy(1985) yang 

mengukur akrual menggunakan total accrual, dan sebagai variable independen 

adalah pendapatan dikurangi aliran kas operational, dengan mengecualikan pos 

luar biasa.  Penelitian serupa oleh Jones (1991) yang masih menggunakan alat 

ukur total accrual sebagai sumber manipulasi. 

Penelitian yang mengacu pada model Jones (1991) adalah modifikasi Model 

Jones adalah Dechow (1995) yang mengurangkan variable marjin piutang 

pendapatan dari variable pendapatan. Secara implisi dengan berasumsi mengubah 

pengakuan pendapatan yang berasal dari penjualan kredit lebih mudah 

dibandingkan yang berasal dari  penjualan kas 

 

tunai. Model modifikasi Dechow 

(2003) mengembangkan pada discretional accrual. 

Rumusan dalam penelitian di atas kemudian di gunakan Yulianti (2004) untuk 

membandingkannya dengan kemampuan deffered tax expense dalam mendeteksi 

earning management .  Hal serupa dilakukan Muhammad (2009) dengan 

menggunakan data lebih baru. 

Pendeteksian earning management menggunakan deffered tax expense di 

kembangkan oleh Philip (2003). Menurut Philip (2003) deffered tax expense 

dapat digunakan mengukur perbedaan diskresi manajer yang mengikuti standart 

akuntansi dan yang mengikuti hukum pajak. Earning Management dengan 

motivasi pajak terjadi ketika manajer mengatur pendapatan dalam mencapai 

threshold (ambang batas). Asumsinya para manajer bisa mengatur pencatatan 
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pendapatan meningkat tanpa ada penambahan pendapatan pajak. Hal ini 

kemudian menghasilkan peningkatan deffered tax expense yang merupakan 

deteksi adanya earning management. Pendapat ini juga digunakan oleh Yulianti 

(2004); Muhammad (2009) dalam penelitian mereka mengenai pendeteksian -

earning management dengan  kondisi data yang berbeda.   

B. Perumusan Masalah 

Pengertian secara umum mengenai accrual dalam kaitannya dengan aktivitas 

earning management, yaitu kebijakan dalam manajemen laba (pengaturan 

pendapatan) yang dilakukan dengan cara mengendalikan transaksi akrual dengan 

tujuan laba terlihat tinggi dan berdampak kinerja keuangan yang baik. Kebijakan 

ini tidak mempengaruhi aliran kas dan akan mempengaruhi kualitas laba 

perusahaan. Secara normal akrual terjadi tanpa pengaruh, namun ketika ada 

tujuan untuk mengatur laba maka terjadi earning management. Dalam penelitian 

terdahulu seperti Jones (1991) dimodifikasi oleh Dechow (1995), menggunakan 

discretional accrual sebagai alat deteksi earning management. Kemudian 

penelitian oleh Dechow (2003) mengembangkan pendapat mengenai dicretional 

accrual. Hal ini dimaksudkan untuk membandingkan small profit firms to small 

loss firms

 

pada perusahaan yang mempunyai discretional accrual tinggi dan 

yang mempunyai kesamaan proporsi discretional accrual. Pendapat 

 

pendapat 

ini yang digunakan oleh Yulianti (2004) untuk kondisi di Indonesia pada tahun 

tersebut 
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Sementara itu ada fenomena laporan keuangan yang berpotensi menjadi 

penyebab aktifitas earning management. Hal ini adalah dasar atau prinsip 

penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan mempunyai dasar 

yaitu menungikuti standart akuntansi yang berlaku umum, dan standart lain 

adalah adanya keharusan perusahaan mengikuti pencatatan yang sesuai undang 

 

undang pajak.  Fenomena ini dipelajari secara klerikal pada  bagian ilmu 

akuntansi pajak, seperti penjelasan Waluyo (2010:28) 

.. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang di atur 
dalam undang 

 

undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh 
fungsi perpajakan dalam mengimplentasikan sebagai kebijakan pemerintah . 
Sisi akuntansi komersial sebagai prinsip 

 

prinsip dasar yang digunakannya 
bersifat netral (tidak memihak) terhadap produk 

 

produk yang dihasilkan 
akuntansi. Oleh karena itu, prinsip 

 

prinsip dasar akuntansi dapat digunakan 
atau berlaku bagi akuntansi pajak, hanya memang karakteristik dan tujuan 
pelaporan keuangan fiscal yang berbeda

  

Karena fenomena di atas, Philip (2003) dan para peneliti sebelumnya melihat 

kemungkinan manajer atau pengelola keuangan akan mengelola laba atau 

pendapatan untuk mencapai ambang batas tertentu (threshold) dengan asumsi 

mengelola buku pendapatan naik tanpa menaikkan pendapatan pajak. Dengan 

demikian pelaksanaan kebijakan manajerial untuk mengelola pendapatan harus 

menghasilkan perbedaan buku pajak temporary . Usaha ini menimbulkan dampak 

peningkatan deffered tax expense sehingga deffered tax expense di sini berperan 

sebagai alat deteksi earning management. Yulianti (2004) menggunakan pendapat 

Philip(2003) di atas untuk kondisi di Indonesia.  

Atas dasar itulah maka penelitian ini mencoba kembali membandingkan alat 

 

alat pendeteksi yang di sampaikan di atas pada kondisi emiten di Indonesia saat 
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ini, di mana  banyak muncul faktor external perusahaan, di antaranya adanya 

perubahan UU pajak tahun 2008 dan sebagainya.  

Dari penjelasan di atas mengenai total accrual dan deffered tax expense di atas 

dalam penelitian ini berusaha menjelaskan : 

a. Apakah deffered tax expense dapat mendeteksi earning management ? 

b. Apakah model accrual dapat mendeteksi earning management? 

c. Apakah ada perbedaan kemampuan dalam mendeteksi earning management 

antara deffered tax expense dengan model accrual ?  

C. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Penelitian secara umum untuk menguji apakah model accrual, dan 

deffered tax expense dapat mendeteksi earning management dan mana yang 

terbaik di antara keduanya dalam mendeteksi earning management   

b. Tujuan penelitian secara khusus adalah untuk melakukan pengujian empiris 

mengenai kemampuan mendeteksi laba dari dua proksi total accrual, 

diskretional accrual dan deffered tax expense. 

D. Kegunaan Penelitian 

a. Secara praktis adalah memberikan masukan pada pihak 

 

pihak yang 

berkeinginan mengetahui dan mempelajari pengukuran earning manajement 

yang sampai saat ini masih menjadi fenomena, dengan kecenderungan nilai 

dari sudut etika berkonotasi negatif 

b. Secara teori adalah bagi penyusun karya ini merupakan pembelajaran dalam 

rangka menerapkan ilmu yang diperoleh selama belajar di Magister 
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Manajemen dan bagi akademisi bisa memperoleh tambahan wawasan 

berkenaan dengan pelaporan keuangan yang menggunakan manajemen laba di 

Indonesia pada kurun waktu terdekat. Khususnya Manajemen laba dengan 

motivasi untuk menghindari penurunan laba dan untuk menghindari kerugian. 
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