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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Terdahulu

       Penelitian yang meneliti tentang analisis manajemen laba merujuk pada 

beberapa penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh  Padmantyo 

(2010) yang berjudul “Analisis Manajemen Laba pada Laporan Keuangan 

Perbankan Syariah (Studi pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat 

Indonesia)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisa indikasi dari manajemen laba pada laporan keuangan Bank 

Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. Peneliti menggunakan total 

akrual dari Healy. Hasil dari penelitian ini adalah total akrual yang positif 

selama empat tahun dan negatif selama setahun. Hal ini berarti terdapat 

manajemen laba pada laporan keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank 

Muamalat selama empat tahun. 

      Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dkk,. (2013) dengan judul 

“Manajemen Laba oleh Perusahaan Pengakuisisi Sebelum Merger Dan Akuisisi 

di Indonesia”. Model Jones dipakai untuk membuktikan adanya manajemen 

laba melalui pendekatan akrual. Indikasi adanya manajemen laba ditunjukkan 

bila median variabel perubahan operating earning, operating cash flow, total 

accrual dan discretionary accrual lebih besar dari nol. Uji ranking tanda 

Wilcoxon menguji bahwa median variabel-variabel tersebut secara signifikan 

berbeda dari nol. Selain itu penelitian ini juga menggunakan index Eckel untuk 

mengklasifikasi perusahaan yang melakukan manajemen laba, dalam bentuk 
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perataan laba. Perusahaan digolongkan kedalam perata laba bila nilai index 

Eckel kurang dari 1. Pembuktian manajemen laba melalui kedua model ini 

memberikan hasil yang berbeda. Pengujian dengan model Jones tidak 

memberikan bukti terhadap hipotesis bahwa perusahaan pengakuisisi 

melakukan manajemen laba sebelum merger dan akuisisi. Sedangkan pengujian 

dengan Index Eckel menguatkan bukti adanya manajemen laba melalui 

tindakan perataan laba. Banyaknya nilai discretionary accruals yang negatif 

memberikan kemungkinan bahwa bentuk manajemen laba tidak dititik beratkan 

pada income increasing discretionary accrual, tetapi lebih kepada tindakan 

perataan laba. Bukti adanya perataan laba tersebut memberikan kemungkinan 

bahwa perusahaan pengakuisisi ingin menunjukkan power perusahaan agar 

menarik perusahaan target, atau supaya harga saham perusahaan pengakuisisi 

meningkat sehingga dapat mengurangi pengeluaran untuk membeli perusahaan 

target. 

     Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Faradila (2013) yang 

berjudul “Analisis Manajemen Laba pada Perbankan Syariah”. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data 

dokumentasi. Hasil penellitian yaitu pada bank syariah melakukan manajemen 

laba dalam laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan hasil Discretionary 

Accrual selama dua tahun yang bernilai positif dan negatif. Nilai Discretionary 

Accrual yang telah dianalisis dalam 11 bank syariah tersebut masih berkisar 

dibawah angka 0 (nol). Hal ini berarti bank syariah melakukan manajemen laba 

dengan cara menurunkan laba. 
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        Persamaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu yaitu terletak pada 

variabel yang digunakan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan yang 

sekarang yaitu terletak pada tahun penelitian dan objek yang diteliti. 

B. Tinjauan Teori 

1. Laporan Laba/Rugi 

        Menurut Belkaoui (2006), Laba akuntansi secara operasional 

didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang 

timbul dari transaksi periode tersebut dan biaya historis yang sepadan 

dengannya. Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dari ikhtisar 

keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba 

umumnya dipandang sebagai suatu dasar yaitu: (1) Pembuatan kebijakan 

dividen dan penahanan laba suatu perusahaan; (2) Laba pada umumnya 

dipandang sebagai suatu investasi dan pedoman pengambilan keputusan; (3) 

Laba dipandang sebagai suatu peralatan prediktif yang membantu dalam 

peramalan laba mendatang dan peristiwa ekonomi yang akan datang. 

        Perhitungan laba rugi memberikan informasi kepada pembacanya 

tentang hasil operasi perusahaan tertentu. Syam, (2013:28) menyatakan di 

dalam laporan ini akan ditunjukkan pendapatan/penghasilan, biaya (beban) 

untuk memperoleh penghasilan dan laba atau rugi sebagai selisih antara 

pendapatan dan biaya. 

2. Teori Agensi 

     Sulistiawan, dkk., (2011:30) menyatakan teori ini menyatakan bahwa 

setiap individu memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan dan 
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keinginannya secara maksimal. Secara konsep, teori ini menjelaskan 

hubungan atau kontrak antara pemegang saham (principal) dan manajer 

atau pengelola perusahaan (agent). Dalam kontrak tersebut, manajer secara 

moral bertanggung jawab memaksimalkan kesejahteraan mereka melalui 

pencapaian pribadi untuk mengoptimalkan kesejahteraan mereka melalui 

pencapaian bonus yang dijanjikan oleh pemegang saham. 

Manajer sebagai pihak yang menguasai informasi lebih banyak 

dibandingkan pihak lain, akan berperilaku oportunistik, yaitu 

mendahulukan kepentingannya sendiri. Kewajiban manajer sebagai 

pengelola perusahaan dalam mengungkapkan semua informasi mengenai 

apa yang dilakukan dan dialaminya ke dalam laporan keuangan 

dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi. Menurut 

Sulistyanto,(2008) laporan keuangan yang menginformasikan nilai dan 

kondisi fundamental perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadi. 

Sehingga dapat menyebabkan asimetri informasi, yang memungkinkan 

manajemen mempunyai kesempatan bahkan leluasa melakukan rekayasa 

laba. Hal ini dilakukan untuk menyembunyikan, menunda pengungkapan, 

atau mengubah informasi fundamental menjadi informasi palsu pada saat 

perusahaan akan melakukan transaksi tertentu. 

3. Manajemen Laba 

a. Pengertian Manajemen Laba 

       Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk menambah atau 

mengurangi laba saat ini atas usaha yang dijalankannya pada periode 
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tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu. Sasarannya adalah laporan keuangan 

perusahaan.  

      Menurut Healy dan Wallen (1999) manajemen laba terjadi ketika 

manajer menggunakan judgement dalam laporan keuangan dan penyusunan 

transaksi untuk mengubah laporan keuangan, sehingga menyesatkan 

stakeholders tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi 

hasil yang berhubungan dengan kontrak yang tergantung pada angka 

akuntansi. 

     Manajemen laba ini akan mempengaruhi nilai-nilai dalam laporan 

keuangan, mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai 

angka laba pada laporan keuangan dari hasil pengplahan tersebut. Oleh 

sebab itu, manajemen laba dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan 

apabila digunakan untuk mengambil keputusan, karena manajemen laba 

merupakan suatu bentuk manipulasi atas laporan keuangan yang menjadi 

sasaran komunikasi antara manajer dan pihak eksternal perusahaan.  

      Kondisi tersebut diprediksi dapat menimbulkan masalah karena 

manajemen sebagai pihak yang memberikan informasi tentang kinerja 

perusahaan dievaluasi dan dihargai berdasarkan laporan yang dibuatnya 

sendiri. Laba yang disusun berdasarkan akrual akan memberikan 

kesempatan kepada manajemen untuk memaksimalkan utilitasnya melalui 

kebijakan akrual. Hal ini terjadi karena adanya kebebasan manajer untuk 

memilih metode akuntansi dalam memperlakukan transaksi bisnis dalam 

perusahaan. Dengan kebebasan tersebut, manajemen perusahaan dapat 
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menggunakan kondisi tersebut untuk alasan tertentu yang bersifat 

opportunistic.  

b. Alasan Manajemen Laba 

     Faradila, (2013) menyatakan beberapa alasan manajer melakukan 

praktik manajemen laba, diantaranya:  

(1) Manajemen laba dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham 

terhadap manajer. Manajemen laba berhubungan erat dengan tingkat 

perolehan laba atau prestasi usaha suatu organisasi, hal ini karena 

tingkat keuntungan atau laba dikaitkan dengan prestasi manajemen dan 

juga besar kecilnya bonus yang akan diterima oleh manajer;  

(2) Manajemen laba dapat memperbaiki hubungan dengan pihak kreditor. 

Perusahaan yang terancam default yaitu tidak dapat memenuhi 

kewajiban pembayaran utang pada waktu yang telah ditentukan, 

perusahaan tersebut berusaha menghindarinya dengan membuat 

kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan maupun laba. Dengan 

demikian akan memberikan posisi bargaining yang relatif baik dalam 

negosiasi atau penjadwalan ulang utang antara pihak kreditor dengan 

perusahaan;  

(3) Manajemen laba dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya, 

terutama pada perusahaan go public. 

c. Motivasi Manajemen Laba 

       Tindakan para manajer perusahaan yang menyusun laporan keuangan 

dengan menaikkan (menurunkan) laba perusahaan dinilai merugikan para 
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pengguna laporan keuangan. Praktik manajemen laba dapat membuat para 

investor mengambil keputusan investasi yang salah. Manajer perusahaan 

memiliki motivasi-motivasi tertentu dalam memanipulasi data keuangan 

perusahaan. Sulistiawan,dkk (2011:31) menemukan beberapa motivasi 

terjadinya manajemen laba, yaitu: 

1) Motivasi Bonus 

      Sebuah perjanjian bisnis, pemegang saham akan memberikan sebuah 

insentif dan bonus sebagai feedback atau evalusi atas kinerja manajer 

dalam menjalankan operasional perusahaan. Insentif ini diberikan dalam 

jumlah reltif tetap dan rutin. Sementara, bonus yang relative lebih besar 

nilainya hanya akan diberikan ketika kinerja manajer berada di area 

pencapaian bonus yang telah di tetapkan oleh pemegang saham. Kinerja 

manajemen salah satunya diukur dari pencapaian laba usaha. Pengukuran 

kinerja berdasarkan laba dan skema bonus tersebut memotivasi para 

manajer untuk memberikan performa terbaiknya sehingga tidak menutup 

kemungkinan mereka melakukan tindakan manajemen laba agar dapat 

menampilkan kinerja yang baik mendapatkan bonus yang maksimal. 

2) Motivasi Utang 

        Selain melakukan kontrak bisnis dengan pemegang saham,untuk 

kepentingan ekspansi perusahaan, manajer seringkali melakukan 

beberapa kontrak bisnis dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah 

kreditor. Agar kreditor mau menginvestasikan dananya diperusahaanya, 

tentunya manajer harus menunjukkan kinerja yang baik dalam 
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perusahaanya dan untuk memperoleh hasil yang maksimal, yaitu 

pinjaman dalam jumlah yang besar, perilaku kreatif dari manajer untuk 

menampilkan kinerja yang baik dalam laporan keuangannya pun 

seringkali muncul. 

        Fenomena ini juga sebenarnya tidak hanya dilakukan perusahaan 

besar, tetapi juga oleh perusahaan kecil, bahkan individu. Ketika 

seseorang individu mencari pinjaman ke bank, orang tersebut berupaya 

keras menyajikan jumlah penghasilan yang cenderung lebih besar dari 

penghasilan yang sebenarnya. 

     Selain untuk mendapatkan pinjaman, kasus seperti itu juga berlaku 

untuk menjaga perjanjian utang. Jika suatu perusahaan mendapatkan 

dana dari kreditor, perusahaan berkewajiban menjaga rasio 

keuangannya agar berada pada batas bawah tertentu. Jika hal ini 

dilanggar, perjanjian utang dibatalkan.  

3) Motivasi Pajak 

      Tindakan manajemen laba tidak hanya terjadi pada perusahaan go 

public dan selalu untuk kepentingan harga saham, tetapi juga untuk 

kepentingan perpajakan. Kepentingan ini didominasi oleh perusahaan 

yang belum go public. Perusahaan yang belum go public cenderung 

melaporkan dan menginginkan untuk menyajikan laporan laba fiskal 

yang lebih rendah dari nilai yang sebenarnya. Kecenderungan ini 

memotivasi manajer untuk bertindak kreatif untuk melakukan tikdakan 

manajemen laba agar seolah-olah laba fiskal yang dilaporkan memang 
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lebih rendah tanpa melanggar aturan dan kebijakan akuntansi 

perpajakan. 

4) Motivasi Penjualan Saham 

      Motivasi ini banyak digunakan oleh perusahaan yang akan go public 

ataupun sudah go public. Perusahaan yang akan go public akan 

melakukan penawaran saham perdananya ke publik atau lebih dikenal 

dengan istilah Initial Public Offerings (IPO) untuk memperoleh 

tambahan modal usaha dari investor. Demikian pula dengan perusahaan 

yang sudah go public, untuk kelanjuta dan ekspansi usahanya, 

perusahaan akan menjual sahamnya kepublik baik melalui penawaran 

kedua, penawaran ketiga, dan seterusnya (Seosoned Equity Offerings – 

SEO), melalui penjualan saham kepada pemilik dana kepada pemilik 

lama (right issue), maupun melakukan akuisisi perusahaan. 

       Proses penjualan saham perusahaan ke publik akan direspons 

positif oleh pasar ketika perusaa penerbit saham (emiten) dapat 

“menjual” kinerja yang baik. Salah satu ukuran kinerja yang dilihat oleh 

calon investor adalah penyajian laba pada laporan keuangan perusahaan. 

Kondisi ini seringkali memotivasi manajer untuk berperilaku kreatif 

yakni melakukan manajemen laba dengan berusaha menampilkan 

kinerja keuangan yang lebih baik dari biasanya.  

5) Motivasi Pergantian Direksi 

      Praktik manajemen laba biasanya terjadi pada sekitar periode 

pergantian direksi atau chief executive officer (CEO). Menjelang 
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berakhirnya masa jabatan, direksi cenderung bertindak kreatif dengan 

memaksimalkan laba agar performa kerjanya tetap terlihat baik pada 

tahun terakhir ia menjabat. Perilaku ini ditunjukkan dengan terjadinya 

peningkatan laba yang cukup signifikan pada periode menjelang 

berakhirnya masa jabatan. Motivasi utama yang mendorong perilaku 

kreatif tersebut adalah untuk memperoleh bonus yang maksimal pada 

akhir masa jabatannya. 

6) Motivasi Politis 

      Motivasi ini biasanya terjadi pada perusahaaan besar yang bidang 

usahanya banyak menyentuh masyarakat luas, seperti perusahaan-

perusahaan industry strategis perminyakan, gas, listrik, dan air. Demi 

menjaga subsidi. Perusahaan-perusahaan tersebut cenderung menjaga 

posisi keuangannya dalam keadaan tertentu sehingga prestasi atau 

kinerjanya tidak terlalu baik.  

       Aspek politis ini, manajer cnderung melakukan kreativitas 

akuntansi untuk menyajikan laba yang lebih rendah dari nilai yang 

sebenarnya, terutama periode kemakmuran tinggi. Hal ini dilakukan 

untuk mengurangi visibilitas perusahaan sehingga tidak manarik 

perhatian pemerintah, media, atau konsumen yang dapat menyebabkan 

meningkatnya biaya politis perusahaan. Rendahnya biaya politis akan 

menguntungkan manajemen. 
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d. Pola Manajemen Laba 

      Menurut Sulistiawan (2011:40) manajemen laba dilakukan dengan pola 

sebagai berikut: 

1) Taking a Bath 

       Pola ini dilakukan dengan menjadikan laba periode tahun berjalan 

lebih rendah dari laba sebenarnya, secara praktis, pola ini relatif sering 

dilakukan dengan motivasi perpajakan dan politis. Agar nilai pajak yang 

dibayarkan tidak terlalu tinggi, manajer cenderung menurunkan laba 

periode tahun berjalan, baik melalui penghapusan asset tetap maupun 

melalui pengakuan biaya-biaya periode mendatang ke periode tahun 

berjalan. 

2) Income Minimization 

        Hal ini juga dilakukan untuk motivasi politis. Agar tidak menjadi 

pusat perhatian yang akan menimbulkan biaya politis yang sangat 

tinggi, manajer sering kali memilih untuk melaporkan laba yang rendah 

dari laba yang seharusnya dilaporkan. Contoh motivasi politis ini biasa 

terjadi pada instansi yang mengharapkan mendapatkan bantuan dari 

pemerintah atau sumber dan lainya. Demi menjaga konsistensi subsidi, 

atau risiko diprivitasisasi, manajer cenderung menurunkan laba karena 

khawatir jika kinerja baik, sahamnya akan dijual atau tidak mendapat 

bantuan. 
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3) Income Maximization 

       Pola ini merupakan kebalikan dari pola income minimization. 

Menurut pola ini, manajemen laba dilakukan dengan cara menjadikan 

laba tahun berjalan lebih tinggi dari laba sebenarnya. Teknik yang 

dilakukanpun beragam. Mulai dari menunda pelaporan biaya-biaya 

periode tahun berjlan ke periode mendatang, pemilihan metode 

akuntansi yang dapat memaksimalkan laba, sampai dengan 

meningkatkan jumlah penjualan dan produksi. Pola ini biasanya banyak 

digunakan oleh perusahaan yang akan melakukan IPO agar mendapat 

kepercayaan dari kreditor. Hampir semua perusahaan go public 

meningkatkan laba  dengan tujuan menjaga kinerja saham mereka. 

4) Income Smooting 

       Pola ini dilakukan dengan mengurangi fluktuasi laba sehingga laba 

yang dilaporkan relative stabil. Untuk investor dan kreditur yang 

memiliki sifat risk adverse, kestabilan laba merupakan hal penting 

dalam pengambilan keputusan. Dalam dunia keuangan, fluktuasi harga 

saham atau fluktuasi laba merupakan indikator risiko. Demi menjaga 

agar laba tidak fluktuatif, stabilitas harus dijaga. Stabilitas laba ini dapat 

diperoleh dari mengombinasikan dua pola tersebut, yaitu 

meminimalkan atau memaksimalkan laba. Namun, tentunya harus 

mengikuti tren laba yang akan dilaporkan agar terlihat stabil. 
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d. Teknik Manajemen Laba 

     Teknik-teknik yang dapat dilakukan dalam manajemen laba seperti 

diuraikan Faradila (2013) antara lain sebagai berikut: 

1) Mengubah metode depresiasi 

        Perusahaan dapat mengurangi beban depresiasi untuk menaikkan 

laba periode berjalan, misalnya dengan mengubah metode saldo 

menurun berganda ke metode garis lurus. 

2) Mengubah umur harta 

Perusahaan dapat memperkecil beban depresiasi dan amortisasi 

untuk menaikkan laba periode berjalan dengan memperpanjang umur 

harta. 

3) Mengubah nilai sisa harta 

Perusahaan dapat memperkecil beban depresiasi untuk 

menaikkan laba periode berjalan dengan memperbesar nilai sisa harta. 

4) Menetapkan cadangan utang tak tertagih 

Perusahaan dapat memperkecil biaya piutang tak tertagih untuk 

menaikkan laba periode berjalan dengan menetapkan cadangan 

piutang tak tertagih yang kecil. 

5) Menetapkan cadangan kewajiban jaminan garansi 

Dengan menetapkan kecil cadangan kewajiban jaminan garansi, 

perusahaan dapat memperkecil biaya jaminan garansi unntuk 

menaikkan laba periode berjalan. 
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6) Menetukan adanya kerusakan harta 

Perusahaan dapat membebankan kerugian pada periode berjalan 

untuk menyimpan laba periode berjalan sebagai simpanan laba 

periode-periode mendatang atau menangguhkan beban periode 

sebelumnya. 

7) Mengestimasi tahap penyelesaian kontrak dengan metode persentase 

penyelesaian 

Dengan menetapkan persentase penyelesaian yang besar, 

perusahaan dapat mengakui pendapatan lebih besar untuk menaikkan 

laba periode berjalan. 

8) Mempertimbangkan jumlah persediaan yang dihapus 

     Dengan menurunkan jumlah persediaan yang seharusnya 

dihapuskan, perusahaan dapat mengurangi beban tahun ini untuk 

menaikkan laba periode berjalan. 

9) Mengakui pendapatan atas pengiriman barang ke kantor perwakilan 

Dengan mengakui pendapatan atas pengiriman barang ke 

kantor perwakilan yang sebenarnya belum terjual, perusahaan 

mengakui pendapatan lebih besar untuk menaikkan laba periode 

berjalan. 

10) Tidak menutup periode akuntansi 

Dengan tetap membuka periode akuntansi, perusahaan masih 

tetap dapat mencatat penjualan periode berikutnya untuk menaikkan 
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laba periode berjalan. Teknik ini biasanya dilakukan dengan 

memundurkan tanggal pada komputer. 

11) Mengakui seluruh penjualan yang pengirimannya tidak sekaligus 

Dengan mengakui penjualan barang yang belum dikirim, 

perusahaan mengakui pendapatan lebih besar untuk menaikkan laba 

periode berjalan. 

12) Menilai terlalu tinggi persediaan akhir 

Dengan menilai terlalu tinggi persediaan, perusahaan dapat 

mengurangi harga pokok penjualan untuk menaikkan laba periode 

berjalan. 

13) Memalsukan umur piutang 

Perusahaan dapat mengurangi beban piutang tak tertagih tahun 

ini untuk menaikkan laba periode berjalan. 

e. Manajemen Laba Akrual 

     Manajemen laba dapat terjadi karena penyusunan laporan keuangan 

menggunakan dasar akrual. Sistem akuntansi akrual sebagaimana yang 

ada pada prinsip akuntansi yang diterima umum memberikan 

kesempatan kepada manajer untuk rnembuat pertimbangan akuntansi 

yang akan memberi pengaruh kepada pendapatan yang dilaporkan. 

Menurut Gumanti, (2000) dalam hal ini pendapatan dapat dimanipulasi 

melalui discretionary accruals. Sulistyanto., (2008) menyatakan akrual 

merupakan selisih antara kas masuk bersih dari hasil operasi perusahaan 

dengan laba yang dilaporkan dalam laporan laba-rugi, yang bisa bersifat 
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discretionary accruals dan non-discretionary accruals. Gumanti (2000) 

menjelaskan transaksi akrual bisa berwujud sebagai berikut:  

 1) transaksi yang bersifat nondiscretionary accruals, yaitu apabila 

transaksi telah dicatat dengan metode tertentu maka manajemen 

diharapkan konsisten dengan metode tersebut dan  

2) transaksi yang bersifat discretionary accruals, yaitu metode yang 

memberikan kebebasan kepada manajemen untuk menentukan jumlah 

transaksi akrual secara fleksibel. Manajer cenderung memilih 

kebijakan manajemen laba dengan mengendalikan transaksi akrual 

yaitu kebijakan akuntansi yang memberikan keleluasaan pada 

manajemen untuk membuat pertimbangan akuntansi yang akan 

memberi pengaruh pada pendapatan yang dilaporkan.  

     Manajemen laba akrual dapat diukur dengan discretionary accruals 

modified Jones models (1991). Perhitungan akrual abnormal diawali 

dengan perhitungan total akrual. Total akrual adalah selisih antara laba 

dan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. Dalam Koyuimirsa 

(2011) total akrual dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: (1) 

bagian akrual yang memang sewajarnya ada dalam proses penyusunan 

laporan keuangan, disebut normal accruals atau nondiscretionary 

accruals, dan (2) bagian akrual yang merupakan manipulasi data 

akuntansi yang disebut dengan abnormal accruals atau discretionary 

accruals. 

 


