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ABSTRACT

PSAK will be full convergence with International Financial Reporting Standards

(IFRS) in 2012. This research examines whether application of IFRS is associated with

higher accounting quality in Banks which is measured by earning management and value

relevance. Our samples are Indonesian Banks that are listing in Indonesia Stock Exchange

between 2008 and 2011.

The research method has two models. The first model is earning management which

are measured by the coefficient of Small Positive Net Income (SPOS) and the correlation

between accrual and cashflow. The second one is value relevance which is based on the

explanatory power from a regression of stock price on net income and equity book value.

The results show that the differences in accounting quality between the two groups of

banks in the period before the banks adopt PSAK convergence do not significance with the

post adoption period. Nevertheless, this paper finds that banks applying PSAK convergence

generally evidence less earning management and more value relevance than do the banks in

pre adoption.

Keywords : PSAK convergence, IFRS, Accounting Quality, Earning management, Value

Relevance.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

International Financial Reporting Standards (IFRS) sudah diadopsi oleh banyak 

negara dengan tingkat pengadosian yang berbeda – berbeda.  Banyak negara yang sudah 

mengadospi IFRS secara penuh, ada pula yang menggunakan local Generally Accepted 

Accounting Principles (GAAP) dan mengklaim bahwa lokal GAAP tersebut sudah 

“berdasarkan” atau “sama dengan” atau „konvergen dengan” IFRS. Tingkat konvergensi 

IFRS suatu negara menunjukan seberapa besar IFRS telah diadopsi di negara tersebut. 

Konvergensi lokal GAAP terhadap IFRS dapat meningkatan komparabilitas laporan 

keuangan antar negara dengan meminimalisasi perbedaan lokal GAAP (Wardhani, 

2010). 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ( PSAK ) mulai tahun 2008 secara bertahap 

telah berubah mengikuti Standar Pelaporan Keuangan Internasional ( International 

Financial Reporting Standar / IFRS ) dan Standar Akuntansi Internasional ( 

International Accounting Standar / IAS ) , dimana pada tahun 2012 PSAK akan 

sepenuhnya konvergensi dengan IFRS. Konvergensi IFRS adalah salah satu kesepakatan 

pemerintah Indonesia  pada tanggal 15 November 2008 sebagai  anggota G20 yang 

memiliki prinsip berikut : (1) Strengthening Transparency and Accountability , (2) 

Endhacing Sound Regulation, (3) Promoting Integrity in Financial Markets, (4) 
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Reinforcing Internatioanal Cooperation, (5) Reforming International Financial 

Institution. 

Selain itu konvergensi PSAK dengan IFRS juga untuk memenuhi kepentingan global 

yaitu agar dapat meningkatkan daya informasi dari laporan keuangan perusahaan – 

perusahaan di Indonesia.  

Pengembangan kualitas struktur laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh standar 

akuntansi yang berkualitas. Prinsip – prinsip yang harus ada pada standar akuntansi yang 

berkualitas antara lain adalah netral, konsisten, sebanding, relevan, dapat diandalakan, 

dan berguna sebagai pengambil keputusan oleh investor, kreditur dan pihak lainnya ( 

SEC, 2000 ) 

IFRS sebelumnya lebih dikenal dengan sebagai International Accounting Standard 

(IAS) yang dibentuk oleh International Accounting Standard Commitee (IASC) pada 

tahun 1973 oleh asosiasi – asosiasi profesi dari negara – negara Australia , Kanada, 

Prancis, Jerman, Jepang, Meksiko, Belanda, dan Inggris. Komite ini kemudian 

menyepakati standar akuntansi internasioanl yang dikenal sebagai IAS, dimana IAS 

adalah asal muasalnya munculnya IFRS. IFRS adalah kumpulan dari standar akuntansi 

yang dikembangkan oleh Badan Standar Akuntansi Internasional ( IASB ) yang menjadi 

standar global untuk penyusunan laporan keuangan publik. Standar Pelaporan Keuangan 

Internasional terdiri dari International Financial Reporting Standard (IFRS) dan 

International Accounting Standard (IAS). 

Tujuan dari International Accounting Standards Committee (IASC) dan International 

Accounting Standards Board (IASB) adalah mengembangkan suatu standar pelaporan 

keuangan internasional yang berkualitas tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, IASC 
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dan IASB mengeluarkan principle – based standards , dan mengambil langkah untuk 

menghilangkan beberapa alternative akuntansi sehingga diharapkan pengukuran 

akuntansi akan memberikan penggambaran yang lebih baik mengenai posisi dan kinerja 

ekonomi.  

Secara umum, manfaat IFRS antara lain adalah untuk memudahkan pemahaman atas 

laporan keuangan dengan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan yang dikenal secara 

internasional, meningkatkan arus investasi global melalui transparansi, menurunkan 

biaya modal dengan membuka peluang  fund raising  melalui pasar modal secara global, 

dan meningkatkan kualitas laporan keuangan salah satunya dengan cara mengurangi 

kesempatan untuk melakukan earning management ( Penelitian dan Pelatihan 

Ekonomika dan Bisnis / P2EB, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM ). 

Pengadopsian Standar Akuntansi Internasional memberikan dampak pada berbagai 

aspek keuangan perusahaan seperti reaksi harga,  biaya modal, dan kualitas akuntansi ( 

Wardhani, 2010 ). Kualitas akuntansi akan meningkat jika kebijakan – kebijakan yang 

dibuat oleh standards setters membatasi kesempatan manajemen untuk menentukan 

jumlah akuntansi seperti earning management ( Barth,et al , 2007 ) 

Salah satu manfaat yang dikemukakan oleh peneliti sebelumnya ( Barth,et al , 2007) 

adalah perbaikan kualitas akuntansi dengan diterapkan standar akuntansi IFRS. Pada 

penelitian ini dilakukan perbandingan kualitas akuntansi perusahaan ketika 

menggunakan standar akuntansi domestik dan sesudah menggunakan IFRS di berbagai 

negara dengan representasi sample dari Swiss, Jerman, dan Cina yang lebih menonjol. 

Untuk mengukur kualitas akuntansi, penelitian ini mengukur tingkat perubahan dalam 

earning management, timely loss recognition, dan value relevance. Dalam 

kesimpulannya, penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan IFRS menghasilkan 
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kualitas akuntansi yang lebih baik apabila dibandingkan ketika perusahaan menggunakan 

standar akuntansi domestik.  

Manfaat pengadopsian IFRS yang lainnya adalah mengharmonisasikan praktek 

akuntansi antar negara yang mengadopsinya, yang nantinya akan memberikan dampak 

positif seperti laporan keuangan lebih mudah dibandingkan satu sama lain, biaya 

transaksi yang lebih rendah, dan IFRS juga membantu para investor untuk membuat 

keputusan serta memprediksi kinerja perusahaan dimasa yang akan datang ( Latridis, 

2010 ). Dimana standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, Filiphina, dan Thailand 

menyebutkan bahwa investor dan kreditor merupakan pengguna laporan keuangan yang 

paling penting (  Craig, 1996 ) 

Meskipun demikian, ada dua alasan kemungkinan bahwa kualitas akuntansi tidak 

meningkat setelah diadopsinya IFRS. Pertama adalah kemungkinan bahwa standar IFRS 

mungkin lebih rendah dibandingkan dengan standar domestik. Sebagai contoh adalah, 

keterbatasan manajemen dalam memilih alternatif akuntansi yang akan digunakan 

sehingga akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk melaporkan perhitungan 

akuntansi yang lebih merefleksikan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Kedua adalah 

IFRS berdasarkan principle – based yang berarti kurangnya panduan pelaksaan yang 

rinci seperti pengakuan pendapatan. Keterbatasan panduan ini akan memperbesar 

kebijaksanaan manajemen yang berarti sangat berpotensi adanya praktek manajemen 

laba dan jika hal ini terjadi maka mengindikasikan bahwa kualitas akuntansi rendah  

(Barth,et al, 2007). 

Berdasarkan uraian diatas, hasil penelitian sebelumnya menunjukan bahwa 

konvergensi IFRS memberikan dampak positif maupun negatif. Maka penelitian serupa 

juga menarik dilakukan di Indonesia, yang pada tahun 2012 Indonesia konvergen 
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terhadap IFRS, dan tahun 2008 – 2011 merupakan tahapan adopsi PSAK yang 

dikonvergensi pada IFRS. 

Maka penelitian ini akan meneliti mengenai pengaruh PSAK yang sudah konvergensi 

dengan IFRS terhadap kualitas akuntansi pada perusahaan di Indonesia. Pada penelitian 

ini objek yang diteliti adalah Perbankan Indonesia yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia periode 2008 – 2011. PSAK konvergensi IFRS yang akan diambil untuk 

penelitian ini adalah PSAK 50 ( Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan ) 

dan PSAK 55 ( instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran ). Dimana tahun 2008 

dan 2009 sebagai tahun acuan ketika PSAK 50 ( Revisi 2006 ) dan PSAK 55 ( Revisi 

2006 ) belum diimpelemtasikan dan tahun 2010 dan 2011 sebagai tahun acuan ketika 

PSAK 50 ( Revisi 2006 ) dan PSAK 55 ( Revisi 2006 ) sudah diimplementasikan 

khususnya pada Perbankan Indonesia, dimana PSAK tersebut telah berlaku efektif 

tanggal 1 Januari 2010. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul “ Analisis 

Dampak PSAK Konvergen Terhadap Kualitas Akuntansi  Pada Perbankan Indonesia 

periode 2008 – 2011” 

1.2 MASALAH PENELITIAN 

1.2.1 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan atas latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, 

maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut : 

1. Apakah konvergensi PSAK terhadap IFRS memberikan dampak pada kualitas 

akuntansi  perbankan di Indonesia yang listing di Bursa Efek Indonesia 

periode 2008 – 2011 ? 
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1.2.2 PEMBATASAN MASALAH 

Batasan – batasan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Dampak Implementasi Konvergensi PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 

(revisi 2006) terhadap kualitas akuntansi pada Perbankan di Indonesia 

2. Perbankan yang akan diteliti adalah yang listing pada BEI periode 2008 – 

2011. Penulis akan membandingkan kualitas akuntansi pada perbankan 

sebelum dan sesudah PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2006) yang 

telah konvergensi pada IFRS diimplementasikan (Tanggal efektif 

implementasi 1 Januari 2010) 

3. Kualitas akuntansi akan diukur dari manajemen laba dan value relevance 

(diukur berdasarkan market). 

1.3 TUJUAN PENELITIAN  

Mengetahui dampak konvergensi PSAK pada IFRS terhadap kualitas akuntansi 

Perbankan Indonesia yang listing di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008 – 

2011. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi :  

1. Manfaat akademis :  

a.   Memperoleh pengetahuan tentang dampak konvergensi PSAK pada IFRS 

terhadap kualitas akuntansi khususnya pada Perbankan Indonesia . 
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b.   Menjadi dasar bagi peneliti selajutnya yang berkaitan dengan PSAK 50 dan 

PSAK 55 ( Revisi 2006) khususnya pada kualitas akuntansi suatu perusahaan. 

2. Perbankan di Indonesia, sebagai bahan referensi penerapan PSAK konvergensi 

IFRS terhadap kualitas akuntansi perbankan. 

1.5  SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, dengan sistematika sebagai 

berikut :  

Bab I :Pendahuluan 

Pada bagian ini dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II  : Landasan Teori 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang digunakan untuk membahas masalah yang 

diangkat dalam peneltian ini. Mencakup teori – teori dan penelitian terdahulu yang 

mendukung perumusan hipotesis serta analisis hasil – hasil penelitian lainnya.   

Bab III : Metode Penelitian 

Bab ini berisi deskripsi tentang bagaiman penelitian akan dilaksanakan secara 

operasional. Menguraikan tentang variable penelitian penelitian dan definisi operasional 

variabel, populasi dan sampel penelitian , jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data dan metode analisis. 
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Bab IV : Analisis dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis yang dibuat dan penyajian hasil dari 

pengujian tersebut, serta pembahasan tentang analisis yang dikaitkan dengan teori yang 

berlaku.  

Bab V : Penutup 

Membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab 

sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi peneliti sejenis berikutnya, dan juga 

impilkasi penelitian terhadap praktek yang ada.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kualitas Akuntansi 

Akuntansi dikatakan berkualitas jika bisa berguna bagi para pemakainya dalam 

mengambil keputusan. Maka dari itu, kualitas akuntansi memiliki karakteristik seperti 

dibawah ini ( Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juni 2009 ) 

a. Dapat Dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Dalam hal ini, pengguna 

diasumsikan memiliki kemampuan yang memadai dalam membaca dan mencerna 

informasi yang ada di laporan keuangan. Namun demikian, informasi kompleks yang 

seharusnya dimasukan dalam laporan keuangan tidak dapat dapat dikeluarkan hanya atas 

dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh 

pengguna tertentu. 

b. Relevan 

Informasi akuntansi yang relevan bisa memberikan perbedaan pada pengambilan 

keputusan dengan memberikan prediksi mengenai masa lalu, sekarang, dan masa  depan 

atau mengkoreksi ekspektasi di masa lalu. Informasi yang relevant dapat membatu para 

pengguna untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, 

menegaskan, atau mengoreksi , hasil evaluasi pengguna di masa lalu. Peran informasi 

dalam peramalan  (predictive) dan penegasan (confirmatory) berkaitan satu sama lain. 

Misalnya, informasi struktur dan besarnya aset yang dimiliki bermanfaat bagi pengguna 
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ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan 

peluang dan bereaksi  terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama juga 

berperan dalam memberikan penegasan  (confirmatory role)  terhadap prediksi yang lalu, 

misalnya, tentang bagaimana struktur keuangan perusahaan diharapkan tersusun atau 

tentang hasil dari operasi yang direncanakan. Informasi posisi keuangan dan kinerja di 

masa lalu sering kali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan 

kinerja masa depan dan hal – hal  lain yang menarik perhatian pengguna seperti upah  

dan deviden. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam bentuk 

ramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan  untuk membuat 

prediksi dapat ditingkatkan dengan menampilkan informasi tentang transaksi dan 

peristiwa masa lalu. Relevansi informasi dipengaruhi hakikat dan materialitasnya. Dalam 

beberapa kasus, hakikat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya. 

Misalnya, pelaporan  suatu segmen baru dapat memengaruhi penilaian resiko dan 

peluang yang dihadapi perusahaan tanpa mempertimbangkan materialitas dari hasil yang 

dicapai segmen baru tersebut dalam periode pelaporan. Dalam kasus lain, baik hakikat 

maupun materialitas dipandang penting, misalnya jumlah serta kategori persediaan yang 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

 Materialitas 

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan 

dalam  mencatat informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna 

yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas bergantung pada besarnya pos 

atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian mencantumkan 

(omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement).  
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c. Keandalan 

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki 

kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan , kesalahan material, dan 

dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang jujur dari yang seharusnya 

disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan, 

tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan 

informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Maka dari itu suatu informasi 

bisa diandalkan jika mengandung penyajian jujur, substansi mengungguli bentuk, 

nertalitas, pertimbangan sehat, dan kelengkapan. 

Penyajian Jujur 

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi 

serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat 

diharapkan untuk disajikan. Sebagai contoh,  neraca harus menggambarkan dengan jujur 

transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan 

pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan. 

Subtansi Mengungguli Bentuk 

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta 

peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan 

disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk 

hukumnya.  
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Netralitas 

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pengguna, dan tidak 

bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk 

menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan 

merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan. 

Pertimbangan Sehat 

Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa 

dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, perkiraan masa 

manfaat dan peralatan. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan 

hakikat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (prudence) dalam 

penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati – hatian 

pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau 

penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan 

terlalu rendah. 

Kelengkapan 

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam 

batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (ommision) 

mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak 

dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi. 

d. Dapat Dibandingkan 

Laporan keuangan perusahaan antarperiode harus dapat diperbandingkan untuk 

mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus 
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dapat memperbandingkan laporan keuangan antarperusahaan untuk mengevaluasi posisi 

keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, 

pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang 

serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antarperiode 

perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda. Implikasi penting dari 

karakterisitk kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pengguna harus mendapat 

informasi tentang kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pengguna harus 

dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang 

diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah perusahaan 

dari satu periode ke periode dan dalam perusahaaan yang berbeda. Ketaatan pada standar 

akuntansi keuangan , termasuk pengungkapan kebijkan akuntansi yang digunakan oleh 

perusahaaan,membantu pencapaian daya banding. 

Scott (2012) menyatakan bahwa untuk mendapatkan kualitas akuntansi yang 

baik, suatu standar harus diimplementasikan dengan baik. Baik tidaknya pengaplikasian 

standar akuntansi tersebut bergantung pada masing – masing negara. Lebih lanjut lagi, 

investor sebagai primary stakeholder akan menghadapi exposure yang besar dalam 

mengestimasi resiko yang akan dihadapi jika sistem hukum, pasar modal, dan securities 

regulator tidak memperkuat pengalipkasian standar akuntansi dimana standar akuntansi 

ini nantinya berguna untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. 

2.2  Manajemen Laba 

Menurut Scoot (2010),  manajemen laba dapat dilihat dari dua perspektif yaitu 

dari laporan keuangan dan contracting perspective. Dari perspektif laporan keuangan , 

manajer menggunakan laporan keuangan untuk menyamakan ekspektasi investor 

mengenai analisa laba perusahaan dimasa yang akan datang  (analiysts earning forecast) 
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sehingga terhindar dari rusaknya reputasi dan adanya penurunan harga saham akibat dari 

reaksi negatif pasar yang akan menyebabkan kegagalan dalam menarik investor ke 

perusahaan . Sedangkan dari sisi contracting perspective , manajemen laba digunakan 

untuk melindungi perusahaan dari konsekuensi yang diakibatkan dari kejadian tidak 

terduga ketika adanya kontrak yang berat dan tidak lengkap. 

Jika terlalu banyak manajemen laba di suatu perusahaan, maka akan mengurangi 

kegunaan dari laporan keuangan untuk para investor. Selain itu, manajer juga melakukan 

manajemen laba dengan motivasi untuk mendapatkan tambahan bonus. Apapun 

alasannya, secara nyata dapat dilihat manajer memiliki kepentingan yang dalam 

melakukan manajemen laba. Dengan memberikan kebebasan kepada manajer untuk 

memilih kebijkan akuntansi ( sebagai contoh : GAAP ) , secara alamiah dapat 

diekspektasikan bahwa manajer akan memilih kebijakan akuntansi yang akan membantu 

mereka untuk mencapai tujuannya.  

Barth, Landsman, dan Lang (2007), mengukur manajemen laba dengan 

menggunakan 4 metrik. 3 metrik berhubungan dengan income smoothing dan 1 

berhubungan dengan bagaimana manajer mencapai targetnya. Metrik pertama  

berdasarkan variabilitas perubahan laba bersih dibagi dengan total aset dimana semakin 

kecil variasi perubahan  laba bersih maka semakin kecil pula income smoothing. Metrik 

kedua adalah berdasarkan rasio rata – rata variabilitas perubahan laba bersih (∆NI), 

variabilitas perubahan operating cash flow (∆CF), jika perusahaan menggunakan dasar 

akrual untuk mengatur laba, maka variabilitas perubahan laba bersih seharusnya lebih 

rendah dibandingkan dengan operating cash flow. Metrik ketiga adalah korelasi 

Spearman antara akrual dan cash flow dan metrik keempat adalah koefisien small 

positive net income.  
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 Dechow, Sloan, dan Sweeney (1994) mengukur manajemen laba dengan 

mengukur total akrual dari suatu perusahaan. Model peneltian yang dia gunakan adalah  

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

Dimana : ∆CA  = Perubahan aset lancar 

∆CL  = Perubahan kewajiban lancar 

∆Cash  = Perubahan kas dan setara kas 

∆STD = Perubahan hutang termasuk didalamnya kewajiban lancar 

 Dep.    = Beban depresiasi dan amortisasi 

 A =  Total aset 

2.2.1  Jenis – jenis Manajemen Laba : 

a. Taking a bath 

Dalam bentuk jika manajemen harus melaporkan kerugian, maka manajemen 

akan melaporkan dalam jumlah besar. Dengan tindakan ini manajemen berharap 

dapat meningkatkan laba yang akan datang dan kesalahan kerugian piutang 

perusahaan dapat dilimpahkan ke manajemen lama, jika terjadi pergantian 

manajer. 

b. Income minimization 

Dalam bentuk ini manajer akan menurunkan laba untuk tujuan tertentu, misalnya 

untuk tujuan penghematan kewajiban pajak yang harus dibayar perusahaan 
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kepada pemerintah. Karena semakin rendah laba yang dilaporkan perusahaan 

semakin rendah pula pajak yang harus dibayarkan. 

c. Income maximization 

Dalam bentuk ini manajer akan berusaha menaikan laba untuk tujuan tertentu, 

misalnya : menjelang IPO manajer akan meningkatkan laba dengan harapan 

mendapatkan reaksi yang positif dari pasar. 

d. Income smoothing 

Income smoothing dilakukan dengan meratakan laba yang dilaporkan, dengan 

tujuan pelaporan eksternal, terutama bagi investor, karena umumnya investor 

menyukai laba yang relatif stabil. 

2.2.2  Motivasi Manajemen Laba 

Scott (2000) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemenlaba, yaitu 

 1. Bonus Purposes 

 Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak 

 secara oportunistik untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan 

 laba saat ini.  

2. Political Motivation 

 Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada 

 perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan 

 karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan 

 peraturan yang  lebih ketat. 
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3. Taxation Motivation 

 Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling 

 nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan untuk penghematan 

 pajak pendapatan.  

4. Pergantian CEO 

 CEO yang mendekati masa pensiunakan cenderung menaikan pendapatan untuk 

 meningkatkan bonus mereka. Dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan 

 memaksimalkan pendapatanagar tidak diberhentikan.  

5. Initial Public Offering (IPO) 

 Perusahaan yang akan go public belum memiliki nilai pasar, dan menyebabkan 

 manajer perusahaan yang akan go public melakukan manajemen laba dengan 

 harapan dapat menaikan harga saham perusahaan.  

6. Pentingnya Memberi Informasi Kepada Investor 

 Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor 

 sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa 

 perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik.  

2.3  Value Relevance 

(Scoot, 2010) Value relevance berkaitan erat dengan kualitas laba, dimana value 

relevance menggunakan perubahan harga saham untuk mengukur informasi  mana pada 

laporan keuangan yang bisa membantu investor untuk memprediksi nilai perusahaan 

dimasa yang akan datang. Jadi suatu laporan keuangan dikatakan memiliki value 
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relevance yang baik jika laporan keuangan tersebut mengandung informasi yang berguna 

untuk mengambil keputusan.  

Barth, Landsman, dan Lang (2007) mengukur value relevance dengan metrik 

yang didasarkan pada regresi harga saham pada laba bersih dan nilai buku equity. Untuk 

mendapatkan pengukuran harga yang tidak dipengaruhi oleh rata – rata industri dan antar 

negara, maka penelitian tersebut meregres harga saham  pada industri tersebut. Lalu 

meregres residual dari hasil regresi P* pada nilai buku equity per saham  dan laba bersih 

per saham. Lalu metrik kedua dan ketiga adalah meregresi laba bersih per saham pada 

annual stock return. 

Capkun et al (2008) mengukur value relevance dengan menggunakan model 

valuasi yang berhubungan dengan nilai buku pada common equity dan laba. Penelitian 

ini menggunakan model nilai pasar pada waktu t untuk nilai buku dan laba yang 

dipublikasikan perusahaan dengan menggunakan lokal GAAP dan IFRS.  

2.4  Sejarah Konvergensi 

2.4.1  Sejarah Konvergensi Di Dunia (www.ifrs.com) 

 Konvergensi internasional standar akuntansi sebenarnya telah ada sejak akhir 

tahun 1950, konvergensi ini sebagai bentuk respon dari pasca perang dunia kedua untuk 

mengintegrasikan ekonomi dan peningkatan modal keluar antar negara. Tujuan utama 

dari konvergensi adalah harmonisasi, yaitu mengurangi perbedaan prinsip akuntansi 

yang digunakan pada pasar modal dunia. Pada tahun 1990-an , tujuan dari konvergensi 

adalah menciptakan suatu standar akuntansi berkualitas tinggi yang dapat digunakan di 

pasar modal. 
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 International Accounting Standards (IAS) pertama kali dipublikasikan oleh 

International Accounting Standards Commitee ( IASC ) pada tahun 1975 , dimana IASC 

dibentuk pada tahun 1973. Sejak saat itu standar akuntansi terus berevolusi , termasuk 

mereorganisasi IASC menjadi International Accounting Standards Board (IASB) . Untuk 

mengimplementasikan kualitas sebagai inti dari IAS, pada tahun 2000 International 

Organization of Securities Commisions ( IOSCO )  merekomendasikan bahwa para 

foreign issuers diperbolehkan menggunakan IAS dalam melakukan  cross- border 

offerings. Sejak tahun 2005, hampir semua perusahaan publik yang listing di Eropa dan 

negara lainnya diharuskan untuk menyiapkan laporan keuangan  dengan menggunakan 

International Financial Reporting Standards ( IFRS ). Sebagat tambahan, Financial 

Accounting Standards Board ( FASB ) memiliki proyek untuk mengkonvergensi antara 

IFRS dan US GAAP. Pada tahun 2009, Jepang dan Cina juga mengkonvergensi standar 

mereka dengan IFRS. Dan yang paling terbaru adalah pada tahun 2010, Securities and 

Exchange Commision (SEC) mengeluarkan statement mendukung konvergensi dan 

secara langsung mempelajari bagaimana IFRS diimplemantasikan pada perusahaan di 

U.S. 

Tujuan dari IASC dan IASB adalah untuk mengembangkan suatu standar 

akuntansi yang memiliki kualitas tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, IASC dan 

IASB mengeluarkan principles – based standards dan mengambil langkah untuk 

menghilangkan beberapa alternatif akuntansi dan mensyaratkan pengukuran akuntansi 

yang dapat  menggambarkan  posisi dan kinerja ekonomi secara tepat. Membatasi 

alternatif dapat meningkatkan kualitas akuntansi karena membatasi kesempatan 

manajemen dalam menentukan accounting amounts. 
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 Berikut ini adalah kronologis kejadian – kejadian penting dalam konvergensi 

standar akuntansi internasional (www.ifrs.com) : 

Tahun 1960 : Langkah awal perkembangan standar internasional . Kepentingan 

pada akuntansi internasional dimulai pada akhir tahun 1950 dan pada awal 1960 pasca 

perang dunia kedua untuk mengintegrasikan ekonomi dan adanya peningkatan modal  

keluar antar negara. 

Tahun 1962 : 8th International Congress of Accountants . The American Institute of 

Certified Public Accountants (AICPA) menjadi tuan rumah pada kongres tersebut. 

Diskusi fokus pada ekonomi dunia yang dihubungkan dengan akuntansi. Banyak 

partisipan kongres yang mendesak untuk dibuatkan standar akuntansi, audit, dan 

pelaporan yang berbasis internasional.  

Tahun 1962 : AICPA mengaktifkan kembali komitenya untuk hubungan 

internasional. Tujuan komite ini adalah membuat suatu program untuk meningkatkan 

kerjasama dunia dalam hal akuntansi dan bertukar informasi serta ide. Pada tahun 1964 , 

komite menyelesaikan tinjauan mengenai mengenai standar akuntansi internasional, 

yang dipublikasikan sebagai Professional Accounting in 25 Countries.  

Tahun 1966 : Dibentuknya grup diskusi mengenai akuntansi internasional. AICPA 

dan rekanannya yang berasal dari Canada dan United Kingdom membentuk grup diskusi 

yang membahas mengenai perbedaan standar mereka. Grup ini aktif sekitar 10 tahun dan 

menghasilkan pembelajaran mengenai perbedaan pada 20 area akuntansi yang 

didalamnya termasuk kesimpulan . 

Tahun 1967 : Buku akuntansi internasional pertama kali di publikasikan.  

International Accounting adalah buku mengenai akuntansi internasional yang pertama 
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kali di terbitkan dan ditulis oleh Professor Gerhard G. Mueller yang setelah itu menjadi 

anggota FASB. 

Tahun 1973 : The International Accounting Standards Commitee (IASC) didirikan. 

IASC didirikan oleh AICPA dan rekanannya yang berasal dari negara – negara lain. 

Misinya adalah untuk memformulasikan dan mempublikasikan standar audit dan laporan 

keuangan sekaligus mempromosikannya kepada dunia. Sampai tahun 2002, hanya 

sedikit negara yang memutuskan untuk menggunakan standar IASC. 

Tahun 1979 : Ketika FASB meninjau kembali standar akuntansi pada mata uang asing, 

lembaga tersebut memutuskan untuk mengikutsertakan Dewan Standar Akuntansi dari 

UK, Canada dan IASC. Ini adalah salah satu langkah awal FASB secara formal dan 

internasional dalam mengembangkan standar. 

Tahun 1987 : IASC mengeluarkan 25 standar yang didalamnya terdapat berbagai issue. 

Karena standar sangat mendasari  praktek akuntansi di dunia, IASC sering mengizinkan 

perlakuan akuntansi alternatif untuk transaksi yang sama. IASB memutuskan untuk 

mengerjakan comparability dan improvement projecy untuk mengurangi alternatif 

akuntansi dan membuat standar lebih perspektif dibandingkan deskriptif. 

Tahun 1988 :  Pada akhir tahun 1980-an , kebutuhan akan standar internasional untuk 

memfasilitasi modal keluar antar negara telah menghasilkan kepentingan dunia pada 

level yang tinggi. FASB memutuskan bahwa kebutuhan akan standar internasional cukup 

kuat untuk menjamin terfokus aktivitas pada bagiannya. 

Tahun 1999 : FASB mempublikasikan visinya untuk Standar Akuntansi Internasional 

di masa yang akan datang. Di dalam visinya, suatu sistem akuntansi harus memiliki satu 
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set standar akuntansi yang berkualitas tinggi yang didirikan oleh satu standard setter 

internasional yang independen.  

Tahun 2000 :  Penggunaan standar internasional meningkat dengan cepat, FASB dan 

IASB setuju untuk bekerja sama. US mulai mempelajari pengadopsian standar 

internasional. 

Tahun 2001 : IASC diangkat menjadi IASB. Struktur dan operasional IASB dihasilkan 

dari usaha pihak – pihak yang dibentuk tahun 1998. IASB dibangun oleh dewan 

independen yang ditunjuk oleh IASC Foundation.  

Tahun 2002 : European Union (EU) mengharuskan semua perusahaan yang listing 

menyusun laporan keuangannya menggunakan IFRS pada tahun 2005, dan pasar modal 

Eropa merrupakan pasar modal pertama yang menggunakan IFRS. Lalu pada bulan 

September, FASB dan IASB bekerja sama untuk mengkonvergensi US GAAP dan IFRS. 

Tahun 2003 : Mengikuti Sarbanes – Oxley Act tahun 2002 , SEC mengeluarkan 

kebijakan yang menegaskan bahwa FASB adalah pembuat standar akuntansi untuk 

sektor private di US. Kebijakan tersebut juga menyatakan SEC mengharapkan FASB 

untuk mengadopsi standar internasioanal yang berkualitas tinggi untuk melindungi 

investor. 

Tahun 2006 : Pada Febuari 2006, FASB dan IASB mengeluarkan Memorandum Of 

Understanding (MOU) yang mendeksripsikan mengenai progress yang mereka harapkan 

dalam mencapai konvergensi pada tahun 2008. Di dalam MOU, kedua dewan tersebut 

menegaskan mengenai tujuan mereka dalam mengembangkan standar akuntansi yang 

berkualitas tinggi. Dalam rangka menghapus perbedaan antar standar yang sangat 
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dibutuhkan dalam kemajuan , dewan harus mengembangkan standar baru yang dapat 

meningkatkan kualitas informasi keuangan. 

Tahun 2007 : SEC mengeluarkan Concept Release on Allowing U.S Issuers to Prepare 

Financial Statement in Accordance with IFRS. Konsep ini membolehkan perusahaan 

publik US untuk memilih IFRS dalam membuat laporan keuangannya. Pada akhir 2007, 

FASB dan IASB mengeluarkan standar konvergen mengenai business combination. 

Tahun 2010 : SEC mengeluarkan pernyataan dukungan terhadap konvergensi standar 

akuntansi global.Pada April 2010 , FASB dan IASB mempublikasikan laporan progres 

proyek mereka dalam hal meningkatkan dan mencapai konverhensi US. GAAP dan 

IFRS. Setelah itu pada Juni 2010, FASB dan IASB setuju untuk memproritaskan proyek 

pengembangan yang bersifat mendesak dan adanya fase publikasi exposure draft 

memungkinkan para stakeholders untuk memberikan kritik yang penting dalam 

meningkatkan kualitas standar.  

Tahun 2011 : FAF dan FASB mengeluarkan surat kepada IFRS Foundation yang berisi 

review mengenai komentar publik terhadap misi dan proses IFRS. 

2.4.2  Sejarah Konvergensi di Indonesia (Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan 

Bisnis / P2EB, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM ) 

Pada periode 1973 – 1984 , Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah membentuk Komite 

Prinsip – prinsip Akuntansi Indonesia untuk menetapkan standar – standar akuntansi, 

yang kemudian dikenal dengan Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (PAI). 

Pada periode 1984 – 1994 , Komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 

dan kemudian menerbitkan Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 (PAI 1984). Menjelang 
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akhir 1994, Komite standar akuntansi memulai suatu revisi besar atas prinsip – prinsip 

akuntansi Indonesia dengan mengumumkan pernyataan – pernyataan standar akuntansi 

tambahan dan menerbitkan interpretasi atas standar tersebut. Revisi tersebut 

menghasilkan 35 pernyataan standar akuntansi keuangan, yang sebagian besar harmonis 

dengan IAS yang dileuarkan oleh IASB.  

 Pada Periode 2006 – 2008, merupakan konvergensi IFRS Tahap 1, sejak tahun 

1995 sampai tahun 2010, buku  Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terus direvisi secara 

berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru. 

Proses revisi dilakukan sebanyak 6 kali yakni pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 199, 1 

April 2002, 1 Oktober 2004, 1 Juni 2006, 1 September 2007, dan versi 1 Juli 2009. Pada 

tahun 2006, pada kongres IAI di Jakarta ditetapkan bahwa konvergensi penuh IFRS akan 

diselesaikan pada tahun 2008. Target ketika itu adalah taat penuh dengan semua standar 

IFRS pada tahun 2008. Namun dalam perjalannanya ternyata tidak mudah. Sampai akhir 

tahun 2008 jumlah IFRS yang diadopsi baru mencapai 10 standar IFRS dari total 33 

standar. 
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Berikut ini adalah Roadmap konvergensi IFRS di Indonesia : 

Gambar 2.1 Roadmap Konvergensi IFRS di Indonesia 

 

Sumber : (Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis / P2EB, Fakultas 

Ekonomika dan Bisnis UGM ) 

2.5  Manfaat Konvergensi 

International Financial Reporting Standar (IFRS) dibuat sebagai bentuk dari 

pemenuhan kebutuhan investor karena arus investasi semakin mengglobal. Maka dari itu 

dibutuhkan suatu standar akuntansi internasional untuk membuat laporan keuangan 

sehingga bisa memudahkan investor dalam membandingkan antara laporan keuangan 

yang satu dengan yang lainnya, berikut ini merupakan beberapa manfaat konvergensi 

IFRS : 
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a. Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan Standar 

Akuntansi Keuangan yang dikenal secara internasional (enhance comparability). 

b. Meningkatkan arus investasi global melalui transparansi. 

c. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang fund raising melalui pasar 

modal secara global. 

d. Menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan. 

e. Meningkatkan kualitas laporan keuangan , dengan antara lain, mengurangi 

kesempatan untuk melakukan earning management 

1.Reklasifikasi antar kelompok surat berharga (securities) dibatasi cenderung 

dilarang. 

2. Dilarangnya reklasifikasi dari dan ke FVTPL 

3.Dihilangkannya extraordinary items. 

2.6  Penelitian Terdahulu 

2.6.1 Dampak Konvergensi IFRS Terhadap Kualitas Akuntansi 

Beberapa penelitian terdahulu meneliti dampak kualitas akuntansi setelah 

diaplikasikannya standar akuntansi internasional , antara lain Barth et al (2007) , 

Soderstrom et al (2007 ),  Goodwin et al  (2007), Christensen (2008),  Chen et al (2010), 

dan Fauzan Rasidy ( 2011 ). 

 Dalam penelitian Barth et al (2007), ditemukan bahwa implementasi standar 

akuntansi internasional meningkatkan  kualitas akuntansi. Hal ini ditunjukan oleh  374 

perusahaan dari  21 negara yang menjadi sampel penelitian tersebut, bahwa setelah 
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negara – negara tersebut mengimplemantasikan IAS adanya penurunan earning 

management, more timely loss recognition, dan lebih tingginya value relevance. Hal 

tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kualitas akuntansi. 

 Selanjutnya penelitian Soderstrom et al  (2007) menemukan bahwa adanya 

dampak positif dari pengimplemantasian IFRS secara sukarela. Penelitian ini 

menyatakan bahwa kualitas akuntansi meningkat saat pengadopsian IFRS dipengaruhi 

oleh 3 faktor yaitu ; 1) kualitas standar, 2) sistem politik dan akuntansi suatu negara, 3) 

insentif laporan keuangan. Insentif laporan keuangan terdiri dari perkembangan pasar 

keuangan, struktur modal, struktur kepemilikan, dan sistem pajak. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Goodwin et al (2007) pada 1065 perusahaan di 

Australia tidak menemukan bukti bahwa IFRS memberikan kualitas akuntansi yang lebih 

tinggi dbandingkan dengan lokal GAAP. 

 Penelitian Christensen et al (2008) membandingkan kualitas akuntansi yang 

dipengaruhi oleh pengadopsian IFRS pada 2 kelompok perusahaan : 1) perusahaan yang 

mendapatkan insentif dalam mengadopsi IFRS (sukarela)  dan 2) perusahaan yang tidak 

mendapatkan insentif dan dipaksa untuk mengadopsinya (mandatory). Tujuan penelitian 

tersebut adalah untuk menguji apakah IFRS meningkatkan kualitas akuntansi. Dan 

seperti penelitian terdahulu, ditemukan bahwa adanya penurunan manajemen laba, dan 

peningkatan pengakuan kerugian secara tepat waktu  saat mengadopsi IFRS. Penelitian 

tersebut juga menemukan bahwa tidak adanya peningkatan kualitas akuntansi bagi 

perusahaan yang menolak menggunakan IFRS.  
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 Chen et al (2010) menemukan bahwa adanya kenaikan kualitas akuntansi setelah 

diadopsinya IFRS. Penelitian ini membandingkan kualitas akuntansi pada perusahaan 

publik di 15 negara Eropa sebelum dan sesudah pengadopsian IFRS di tahun 2005.  

 Iskandar (2011) meneliti mengenai kualitas akuntansi pada perusahaan 

manufaktur di Indonesia dengan mengambil 91 sampel perusahaan manufaktur yang 

terdaftar dalam BEI. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa kualitas akuntansi pada 

perusahaan manufaktur di Indonesia mengalami peningkatan setelah diberlakukannya 

PSAK 13, 14 , 16 dan 30 yang konvergen dengan IFRS.  

2.6.2 Dampak  Konvergensi IFRS Terhadap Manajemen Laba  

Penelitian Barth et al (2007) menemukan bahwa adanya penurunan manajemen 

laba pada perusahaan yang mengadopsi IAS dibandingkan ketika perusahaan tidak 

menggunakan standar  internasional tersebut. Pada peneltian tersebut, Barth et al 

menggunakan  sampel  327 perusahaan  dari  21 negara yang mengadopsi IAS periode 

1990 – 2003. 

Latridis (2010) dalam  penelitiannya menemukan bahwa adanya penurunan 

manajemen  laba pada perusahaan – perusahaan di United Kingdom ( UK) setelah 

diberlakukannya International Financial Reporting Standard (IFRS) dibandingkan 

ketika perusahaan menggunakan UK GAAP. Sampel yang digunakan pada penelitian ini 

berjumlah 241 perusahaan. Penurunan manajemen laba tersebut mengindikasikan adanya 

peningkatan kualitas akuntansi dan dapat membantu investor dalam mengolah informasi 

dan pengambilan keputusan yang lebih baik. 

Penelitian Zeghal et al ( 2011 ) pada 353 perusahaan di Perancis yang terdaftar di 

periode 2003 – 2006 menemukan bahwa adopsi IFRS / IAS mengurangi manajemen laba 
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di perusahaan tersebut. Faktor – faktor yang mendukung pelaksanaan adopsi IFRS di 

Perancis antara lain adalah tingkat independensi dan efisiensi Dewan Direksi dan Komite 

Audit, serta kualitas audit eksternal. Sebagai tambahan, penelitian ini menemukan bahwa 

adopsi IFRS dapat menurunkan manajemen laba pada perusahaan jika perusahaan 

tersebut memiliki good corporate governance yang baik.  

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Iskandar (2011)  pada 91 perusahaan 

manufaktur di Indonesia dengan melihat apakah kualitas akuntansi setelah 

diberlakukannya PSAK Konvergen (PSAK 13, 14, 16 dan 30) meningkat dengan melihat 

manajemen labanya. Dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa adanya penurunan 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur ketika diberlakukannya PSAK Konvergen 

dibandingkan sebelumnya. 

2.6.3  Dampak Konvergensi IFRS Terhadap Value Relevance 

Peneltian Bartov et al (2005) membandingkan value relvance perusahaan – 

perusahaan di Jerman pada saat perusahaan tersebut menggunakan International 

Accounting Standard, US GAPP, dan lokal GAAP. Penelitian tersebut menemukan 

bahwa pada saat perusahaan menggunakan IAS, value relevance- nya meningkat 

dibandingkan  ketika perusahaan menggunakan lokal GAAP tetapi tidak ada perbedaan 

value relevance ketika perusahaan menggunakan IAS dan US GAAP. 

Dengan menggunakan sampel sebanyak 3.907 perusahaan di Eropa pada periode 

2003-2005, Platikanova dan Nobes (2006) meneliti mengenai apakah pengadopsian 

IFRS di Eropa meningkatkan value relevance bagi para pengguna laporan keuangan 

perusahaan tersebut dengan cara melihat perubahan bid – ask spread  sebelum dan 

sesudah adopsi IFRS. Dan dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa adanya 
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penurunan bid – ask spread pada perusahaan – perusahaan tersebut saat diberlakukannya 

IFRS, karena IFRS mensyaratkan pengungkapan yang sebanyak – sebanyaknya pada 

laporan keuangan. 

Pada tahun 2007, Hung dan Subramanyam  meneliti seberapa besarnya 

perbedaan value relenvance pada perusahaan – perusahaan di Jerman ketika lokal GAAP 

Jerman dan IFRS di berlakukannya, dan mereka menemukan bahwa tidak ada perbedaan 

value relevance pada perusahaan – perusahaan di Jerman pada saat perusahaan tersebut 

menggunakan lokal GAAP maupun setelah menggunakan IFRS. Pada tahun yang sama, 

Barth et al melakukan penelitian terhadap 327 perusahaan dari 21 negara yang 

mengadopsi IAS, tetapi memberikan hasil yang berbeda. Barth et al menemukan bahwa 

value relevance pada perusahaan - perusahaan tersebut meningkat setelah perusahaan 

tersebut mengadopsi IAS dibandingkan ketika sebelum mengadopsinya.   

Hasil penelitian ini diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh  Gjerde 

et al (2008), dimana sampel dalam peneltian tersebut adalah 154 perusahaan yang listing 

di pasar modal  Norwegia dan membandingkan value relevance perusahaan – perusahaan 

tersebut ketika menggunakan Nasional GAAP ( NGAAP) dengan IFRS. Gjerde et al 

menemukan bahwa value relevance saat diberlakukannya IFRS tidak lebih tinggi ketika 

perusahaan menggunakan NGAAP. 

Pada tahun 2010 , Latridis meneliti mengenai dampak kualitas akuntansi setelah 

diimplementasikannya IFRS tanggal 1 Januari 2005 pada 241 perusahaan di UK, dan 

menemukan adanya kenaikan value relevance pada perusahaan tersebut ketika 

diberlakukannya IFRS dibandingkan ketika perusahaan tersebut menggunakan UK 

GAAP.  
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Dari peneltian – penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa pengadopsian 

Internasional Financial Reporting Standard  ( IFRS ) memberikan dampak yang berbeda 

– berbeda bagi masing – masing negara. Ada negara yang kualitas akuntansinya 

meningkat setelah diberlakukannya IFRS seperti Swiss,  China , Jerman, Austria, Turki, 

Greece dan Singapore. Sebaliknya di negara lainnya, seperti di Norwegia, tidak ada 

peningkatan kualitas akuntansi setelah diberlakukannya IFRS.  

2.7 Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Hipotesis 

2.8.1 Dampak Penerapan PSAK Konvergen Terhadap Manajemen Laba  

Dari hasil penelitian – penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa setelah 

diberlakukannya International Financial Reporting Standard ( IFRS ), adanya penurunan 

manajemen laba pada perusahaan – perusahaan di berbagai negara yang mengadopsinya. 

Hal ini sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa IFRS dapat menurunkan 

manajemen laba dengan mengatur beberapa perlakuan akuntansi yang rentan terhadap 

PSAK 
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hal tersebut seperti penghapusannya extraordinary item dengan alasan setiap perusahaan 

pasti menghadapi resiko. Lalu dilarangnya reklasifikasi antar kelompok surat beharga. 

Dengan melihat hasil penelitian sebelumnya dan teori yang ada, maka hipotesisnya 

sebagai berikut : 

Hipotesis 1   : Penerapan PSAK Konvergen menurunkan manajemen laba pada 

Perbankan di Indonesia. 

2.8.2 Dampak Penerapan PSAK Konvergen Terhadap Value Relevance 

 Seperti yang telah dituangkan dalam (Statement Of Financial Accounting 

Concepts No.2) , bahwa kualitas akuntansi dilihat dari seberapa besar  manfaatnya bagi 

para pengguna dalam mengambil keputusan, maka dari itu standar akuntansi yang 

dipakai dalam  penyusunan laporan keuangan sangatlah penting peranannya. Manajemen 

laba dan value relevance merupakan indikator penting dalam menilai apakah kualitas 

akuntansi dalam lingkup suatu perusahaan sudah baik atau belum. Menilik dari hasil 

penelitian sebelumnya bahwa setelah konvergen IFRS, pengaruh terhadap value 

relevance di berbagai negara berbeda – beda, ada yang meningkat adapula yang tidak 

mengalami perubahan. Tetapi dari hasil penelitian – penelitian tersebut dapat dilihat 

bahwa jumlah negara yang mengalami peningkatan value relenvance setelah konvergen 

IFRS lebih banyak dibandingkan dengan negara yang tidak merasakan dampaknya. 

Selain itu dari teori yang ada, dapat disimpulkan bahwa sejatinya IFRS dapat 

meningkatkan value relevance karena IFRS mensyaratkan pengungkapan informasi yang 

sebanyak – banyaknya sehingga bisa memberikan informasi yang lebih bermanfaat bagi 

penggunanya dalam pengambilan keputusan. Maka dari itu, hipotesa kedua dari 

penelitian ini adalah : 
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Hipotesis 2 : Penerapan PSAK Konvergen meningkatkan value relevance pada 

Perbankan di Indonesia.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Sumber Data, Sampel dan Cara Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan di dalam peneltian ini merupakan data kuantitatif yang 

berupa data sekunder. Untuk melihat kualitas akuntansi sebelum dan setelah PSAK 

konvergen maka variabel yag digunakan adalah manajemen laba dan value relevance.  

 Data laporan tahunan perbankan yang dipergunakan di dalam penelitian ini, 

diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan www. idx.go.id dari tahun 2008 – 2011. 

Dimana data yang akan digunakan didapat dari laporan keuangan perbankan berupa 

neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Sedangkan data yang diperoleh dari 

catatan atas laporan keuangan adalah berupa akuntan publik yang mengaudit bank 

tersebut. Data lainnya adalah harga pasar saham dari masing – masing bank yang 

diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Objek dalam penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling yaitu : 

1. Objek yang diteliti adalah perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia. 

2. Bank yang diteliti adalah bank yang beroperasi selama periode 2008 – 2011. 

3. Bank yang diteliti mempublikasikan laporan tahunan. 

4. Bank yang diteliti konsisten listing di Bursa Efek Indonesia pada periode 

2008 sampai dengan 2011, tidak mengalami delisting atau baru listing di 

pertengahan periode tersebut. 
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Untuk keperluan analisis data. Sampel akan dikelompokan menjadi 2 kelompok 

yaitu sampel perbankan sebelum menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK 

No. 55 (Revisi 2006) periode 2008 dan 2009, dan sampel perbankan setelah menerapkan 

PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) periode 2010 dan 2011. 

3.2  Variabel dan Operasionalisasi  Variabel Penelitian 

3.2.1 Manajemen Laba (Model 1) 

3.2.1.1 Variabel Independent 

 Dalam penelitian ini, variabel independent untuk manajemen laba adalah SPOS 

(Small Positive Net Income). Jika koefisien SPOS yang didapat adalah negatif, maka 

mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba lebih  sering pada saat 

sebelum diimplikasikannya PSAK konvergen dibanding setelah perusahaan tersebut 

menerapkan PSAK Konvergen. 

3.2.1.2 Variabel Dependent 

 Dalam penelitian  ini, variabel dependent untuk manajemen laba adalah POST, 

dimana variabel sama dengan 1 jika observasi berada ketika PSAK 50 dan 55 (Revisi 

2006) belum diterapkan dan variabel sama dengan 0 jika observasi berada ketika PSAK 

50 dan 55 (Revisi 2006) telah diterapkan. 
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3.2.1.3 Variabel Kontrol 

Pengukuran manajemen laba yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 

 

 

  

 Model yang digunakan untuk mengukur manajemen laba adalah korelasi 

spearman antara nilai akrual dengan arus kas dari operasi. Sedangkan untuk menguji 

hipotesa pertama, menggunakan small positive net income (SPOS). Perusahaan yang 

terindikasi melakukan manajemen laba akan memiliki korelasi yang lebih negatif antara 

akrual dengan arus kas, dan  koefisien negatif SPOS mengindikasikan bahwa perusahaan 

melakukan manajemen laba lebih sering pada saat sebelum diberlakukannya PSAK 

konvergen dibandingkan saat perusahaan telah mengimplikasikan PSAK Konvergen  

Korelasi spearman antara arus kas dari kegiatan operasi dan akrual didapatkan 

dari persamaan 3.1 dan 3.2 : 

   (3.1) 

CFi            =  Rasio arus kas dari aktivitas operasi dengan total aset. 

SIZEi   =  Natural logaritma market value of equity pada akhir tahun.   

CFi = α0 + α1SIZEi + α2GROWTHi + α3EISSUEi + α4LEVi +  

 α5DISSUEi + α6TURNi  + α7AUDi + εi 

 

 Small Positive Net 

Income (SPOS) 

 Korelasi Spearman 

Antara Nilai Akrual 

dengan Arus Kas dari 

Operasi 

 DISSUE 

 CF 

 TURN 

 LEV 

 SIZE 

 GROWTH 
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GROWTHi =  Persentase perubahan pendapatan bunga. 

EISSUEi  =  Persentase perubahan common stock. 

LEVi  =  Total kewajiban dibagi nilai buku equity akhir tahun. 

DISSUEi = Persentase perubahan total liabilities. 

TURNi = Pendapatan bunga dibagi total aset akhir tahun. 

AUDi  = Variabel indikator yang sama dengan 1 jika auditor perusahaan tersebut    

 adalah PWC, KPMG, E&Y atau D&T dan sama dengan 0 untuk auditor 

 selain keempat KAP tersebut. 

 

                                                                                                                                       (3.2) 

ACCi  =  Rasio laba dikurangi dengan arus kas dari aktivitas operasi, dibagi 

  dengan total aset. 

SIZEi  = Natural logaritma market value of equity pada akhir tahun 

GROWTHi = Persentase perubahan pendapatan bunga 

EISSUEi  = Persentase perubahan saham biasa 

LEVi  = Total kewajiban dibagi nilai buku equity akhir tahun 

DISSUEi = Persentase perubahan total liabilities 

TURNi = Pendapatan bunga dibagi total aset akhir tahun 

CFi  = Rasio arus kas dari aktivitas operasi dengan total aset. 

ACCi = α0 + α1SIZEi + α2GROWTHi + α3EISSUEi + α4LEVi + α5DISSUEi +    

    α6TURNi  + α7AUDi + εi 
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AUDi  = Variabel indikator yang sama dengan 1 jika auditor perusahaan tersebut  

 adalah PWC, KPMG, E&Y atau D&T dan 0 untuk auditor selain keempat 

 KAP tersebut. 

3.2.1.4  Model Penelitian 1 

 Untuk menjawab hipotesis 1, penelitian ini menggunakan  Small Positive Net 

Income dengan menggunakan persamaan berikut ini. 

Model  Penelitian 1 

 

  

POSTi  = Variabel Indikator yang sama dengan 1 untuk sampel sebelum 

  menerapkan PSAK 50 (Revisi 2006) dan 55 (Revisi 2006) (pre adaption), 

  dan 0 untuk sampel setelah menerapkan PSAK 50 (Revisi 2006) dan 

  55 (Revisi 2006) (post adaption) . 

SPOSi  = Variabel indikator yang sama dengan 1 jika rasio laba bersih dengan 

  total aset berada diantara 0 dan 0,01 , dan 0 untuk diluar range tersebut. 

SIZEi   = Natural logaritma market value of equity pada akhir tahun. 

GROWTHi = Persentase perubahan pendapatan bunga. 

EISSUEi = Persentase perubahan saham biasa. 

LEVi  = Total kewajiban dibagi nilai buku equity akhir tahun. 

DISSUEi = Persentase perubahan total kewajiban. 

Post (0,1)i  =  α0 + α1SPOSi + α2SIZEi  + α3GROWTHi  + α4EISSUEi  + α5LEVi+              

α6DISSUEi + α7TURNi  + α8CFi + α9AUDi+ Ɛi 
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TURNi = Pendapatan bunga dibagi total aset akhir tahun. 

CFi  = Rasio arus kas dari aktivitas operasi dengan total aset. 

AUDi  = Variabel indikator yang sama dengan 1 jika auditor perusahaan tersebut  

 adalah PWC, KPMG, E&Y atau D&T dan 0 untuk auditor selain keempat 

 KAP tersebut.  

3.2.2 Value Relevance (Model 2) 

 Untuk pengukuran Value Relevance menggunakan metrik yang didasarkan pada 

explanatory power laba bersih dan nilai buku equity terhadap harga saham ( P ), dimana 

P adalah harga saham pada akhir bulan ke 6 setelah akhir tahun. Regresi P menggunakan 

persamaan sebagai berikut :   

Model Penelitian 2 

 

Pi  = Harga saham pada akhir bulan ke – 6 setelah akhir tahun. 

BVEPSi = Equity Book Value Per Share 

NIPSi  = Net Income Per Share 

3.3 Metode Pengolahan Data  

3.3.1 Manajemen Laba (Model Penelitian 1) 

3.3.1.1 Statistik Deskriptif 

Pi= β0 + β1BVEPSi + β2NIPSi + εi 
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 Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk 

tabulasi sehingga mudah dipahami dan diintrepretasikan. Deskriptif sifatnya 

menggambarkan atau mendeskripsikan suatu kondisi. Statitistik deskriptif berfungsi 

memelajari tata cara pengumpulan, pencatatan, penyusunan, dan penyajian data peneltian 

dalam bentuk tabel frekuensi atau grafik, dan selanjutnya dilakukan pengukuran nilai – 

nilai statistiknya (Wijaya, 2012). 

3.3.1.2 Korelasi Spearman 

Korelasi spearman digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel jika 

data yang digunakan sekurang – kurangnya memiliki skala ordinal. Analisis korelasi 

spearman ini merupakan jenis analisis korelasi yang didasarkan pada ranking yang 

paling banyak digunakan. Dasar pemikiran analisis korelasi ini adalah jika sebuah nilai 

dalam satu variabel memiliki kesesuaian dengan ranking nilai pada variabel yang lain 

maka kedua variabel tersebut saling berkorelasi. Jika rangking nilai – nilai pada variabel 

lainnya, maka kedua variabel tersebut memliki korelasi sempurna (sebesar 1). 

 Koefisien korelasi Rank Spearman  Ρxy  merupakan koefisien korelasi yang 

nialainya senantiasa berkisar -1 sampai dengan 1. Jika koefisien korelasi semakin 

mendekati angka satu berarti korelasi tersebut semakin kuat. Jika koefisien korelasi 

tersebut mendekati angka 0 berarti korelasi tersebut semakin lemah.  

 Langkah – langkah untuk mendapatkan korelasi spearman antara akrual dan arus 

kas dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut : 

1. Mencari nilai residual dari persamaan 3.1 . Persamaan 3.1 digunakan sebanyak 2 kali, 

yang pertama untuk mencari nilai residual sebelum PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) 

ANALISIS DAMPAK..., UTARI PUJI RAHAYU, Ak.-IBS, 2012



 41 

diterapkan ( periode 2008 – 2009), dan nilai residual setelah PSAK 50 dan 55 (revisi 

2006) diterapkan ( periode 2010 – 2011). 

2. Mencari nilai residual dari persamaan 3.2 . Persamaan 3.2 digunakan sebanyak 2 kali, 

yang pertama untuk mencari nilai residual sebelum PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) 

diterapkan ( periode 2008 – 2009), dan nilai residual setelah PSAK 50 dan 55 (revisi 

2006) diterapkan ( periode 2010 – 2011). 

3. Mencari korelasi spearman antara hasil residual persamaan 3.1 dan 3.2. Dalam 

penelitian ini ada 2 korelasi spearman, yang pertama adalah korelasi spearman antara 

residual akrual dan arus kas dari aktivitas operasi pada saat PSAK 50 dan 55 ( revisi 

2006) belum diterapkan. Korelasi spearman yang kedua berasal dari residual akrual dan 

arus kas dari aktivitas operasi pada saat PSAK 50 dan 55 ( revisi 2006) telah diterapkan. 

4. Membandingkan hasil kedua korelasi spearman tersebut. Nilai korelasi spearman 

negatif yang lebih kecil mengindikasikan bahwa adanya penurunan praktek manajemen 

laba. 

3.3.1.3 Uji asumsi klasik 

 Sebelum pengujian hipotesis, terlebih dahulu adalah menganalisa apakah terdapat 

penyimpangan asumsi klasik pada model yang digunakan dalam penelitian ini.  

A. Multikolineritas  

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditunjukan untuk menguji apakah pada 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen). 

Model uji regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinieritas. Dalam 

menentukan ada tidaknya multikolinieritas, dapat digunakan cara sebagai berikut : 
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1. Nilai variance inflation factor (VIF) adalah faktor inflasi penyimpangan baku 

 kuadrat. 

2. Nilai Eigen value 

 Variabel bebas mengalami multikolinieritas jika VIF > 10 dan nilai Eigen Value 

sejumlah satu atau lebih variabel bebas yang mendekati nol. 

 Variabel bebas tidak mengalami multikolinieritas jika VIF < 10 dan nilai Eigen 

value sejumlah satu atau lebih variabel bebas tidak mendekati 0. 

B. Autokorelasi 

Tujuan uji autokorelasi adalah menguji tentang ada tidaknya korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 pada persamaan regresi linear. 

Apabila terjadi korelasi maka menunjukan adanya problem autokorelasi. Model regresi 

yang baik adalah model regresi yang bebas auto korelasi. Salah satu ukuran dalam 

menentukan ada tidaknya masalah auto-korelasi dengan uji Durbin-Watson, dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1. Tidak terjadi autokorelasi jika (4-dl) < dw <dl; 

2. Terjadi autokorelasi positif jika dw < dl, koefisien korelasinya lebih besar 

dari 0; 

3. Terjadi autokorelasi negatif jika dw > (4 –dl), koefisien korelasinya lebih 

kecil dari 0; dan 

4. Jika dw terletak antara (4-du) dan (4-dl), hasilnya tidak dapat 

disimpulkan. 
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c. Heterokedastisitas 

 Heterokedastisitas menunjukan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua 

pengamatan. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut Homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas 

atau tidak terjadi heterokedastisitas karena data cross section memiliki data yang 

mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). 

 Salah satu cara untuk melihat adanya problem heterokedastisitas adalah dengan 

metode Glejser. Uji heterokedastisitas dengan metode Glesjer dilakukan dengan 

meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya. Jika terdapat 

pengaruh variabel bebas yang signifikan terhadap nilai mutlak residualnya, maka dalam 

model terdapat heterokedastisitas. Persamaan dalam uji Glesjer adalah sebagai berikut : 

 Ui = α + ßXi + υi 

Keterangan :  

Ui = Nilai residual mutlak 

Xi = Variabel bebas 

Jika  ß signifikan, maka terdapat pengaruh variabel bebas terhadap nilai residual 

mutlak sehingga dinyatakan bahwa terdapat gejala heterokedastisitas. Demikian 

pula sebaliknya.  

Jika nilai probabilitas > α , maka dapat dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas. 

Jika nilai probabilitas < α , maka dapat dikatakan terjadi heterokedastisitas. 
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D. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal. Analisis data 

mensyaratkan data berdistribusi normal untuk menghindari bias dalam analisis data. Data 

outlier (tidak normal) harus dibuang karena menimbulkan bias dalam interpretasi dan 

memengaruhi data lainnya. Alat yang bisa digunakan dalam menguji normalitas adalah 

Kolmogrov Smirnov dengan pedoman pengambilan keputusan : 

1. Jika signifikansi < α , distribusi adalah tidak normal  

2. Jika signifikasi  > α , distribusi adalah normal 

3.3.1.4 Uji Statistik Inferential 

i. Uji Koefisien determinasi  

Koefisien determinasi merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap 

variabel tergantungnya. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi 

kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel 

tergantungnya. 

ii. Uji parsial (Uji t) 

 Nilai t hitung digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial (per variabel) 

terhadap variabel tergantungnya. Apakah variabel tersebut memiliki pengaruh yang 

berarti terhadap variabel tergantungya atau tidak.  
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H01 : Penerapan PSAK Konvergen tidak menurunkan manajemen laba pada 

Perbankan di Indonesia. 

Ha1 :   Penerapan PSAK Konvergen menurunkan manajemen laba pada Perbankan di 

Indonesia. 

Dimana: H01, ≤ 0 

  Ha1, > 0 

Jika probablilitas > α , maka H0 diterima 

Jika probabilitas < α, maka H0 ditolak 

3.3.2 Value Relevance (Model 2) 

3.3.2.1 Chow Test 

 Chow test adalah alat untuk menguji kesamaan koefisien. Jika hasil observasi 

yang sedang kita teliti dapat dikelompokan menjadi dua atau tiga lebih kelompok, maka 

pertanyaan yang timbul adalah apakah kedua atau lebih kelompok tadi merupakan 

subyek proses ekonomi yang sama. Perhitungan chow test dilakukan dengan 

menggunakan F hitung dengan rumus  

F =   (SSRr – SSRu) / k 

          (SSRu) / (n1 + n2 – 2k) 

Dimana : 

SSRr = Sum of squared residual – restricted regression (total observasi) 

SSRu = Sum of squared residual – unrestricted regression (kelompok) 
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n = jumlah observasi 

k = jumlah parameter yang diestimasi dalam hal ini 2 

Jika F hitung > F tabel , maka H02 ditolak. 

Jika F hitung < F tabel, maka H02 diterima. 

Langkah – langkah melakukan chow test : 

1. Melakukan regresi dengan model 3.4 untuk seluruh total observasi (periode tahun 

2008 – 2010) 

2. Melakukan regresi dengan model 3.4 untuk periode 2008 – 2009 

3. Melakukan regresi dengan model 3.4 untuk periode 2010 

4. Menghitung F hitung 

5. Membandingkan F hitung dengan F tabel 

Dimana,  

H02 : Penerapan PSAK Konvergen tidak meningkatkan value relevance pada 

Perbankan di Indonesia. 

H12 : Penerapan PSAK Konvergen meningkatkan value relevance pada Perbankan di 

Indonesia. 

Dimana : H01, ≤ 0 

  Ha1, > 0 
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Jika F hitung > F tabel,  H02 diterima 

Jika F hitung < F tabel, H02 ditolak 

3.3.2.2 Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen diukur oleh 

koefisien determinasi (R
2
). Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu 

(1). Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendeteksi satu berarti variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data 

silang (cross section) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing – 

masing pengamatan (Imam Ghozali, 2009). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan hal – hal yang berkaitan dengan hasil pengolahan 

data dan pembahasan dari hasil pengolahan data tersebut. Adapun pembahasan yang 

dimaksud meliputi : deskripsi hasil penelitian, pengujian asumsi klasi, korelasi 

spearman, chow test, pembahasan dan iterpretasi hasil penelitian.  

4.1 Manajemen Laba ( Model Penelitian 1 ) 

4.1.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

Jumlah Populasi dan Sampel (Tabel 4.1) 

Kriteria Sampel Model Penelitian 1 

Bank yang listing di Bursa Efek Indonesia 33 

Tidak mempublikasikan laporan keuangan tahun 2011 (1) 

Bank yang tidak konsisten listing di Bursa Efek Indonesia ( 7 ) 

Jumlah Sampel 25 

Sumber : IDX , data diolah 

Penelitian menggunakan 4 tahun amatan (2008 – 2010), dimana tahun 2008 – 

2009 sebagai dasar tahun pengamatan ketika perbankan belum menerapkan PSAK 50 

dan PSAK 55 (Revisi 2006), sedangkan tahun 2010 – 2011 sebagai dasar tahun 

pengamatan ketika perbankan telah menerapkan PSAK 50 dan PSAK 55 (Revisi 2006). 

Jadi total  observasi pada model penelitian pertama adalah 100 sampel. . 
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4.1.2 Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran umum dari variabel – 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis deskriptif digunakan dalam 

masing – masing model yang digunakan dalam peneltian. Dari tabel dibawah ini dapat 

dilihat nilai minimum dan nilai maksimum masing – masing variabel. Rata – rata yang 

digunakan merupakan rata – rata tertimbang dari keseluruhan nilai untuk setiap variabel 

penelitian.  

Statistik deskriptif – Seluruh Sampel Model Penelitian 1 (Tabel 4.2) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

POST 98 0 1 .51 .502 

SPOS 98 .00 1.00 .3776 .48727 

SIZE 98 25.06 33.78 29.1160 2.15810 

GROWTH 98 -5.43 1.13 .1234 .59526 

EISSUE 98 -1.00 42.95 .5074 4.33536 

LEV 98 3.03 15.62 8.9642 2.77959 

DISSUE 98 -3.07 .62 .1495 .36233 

TURN 98 .01 8.05 .1867 .81200 

CF 98 -.25 .15 .0027 .07686 

AUD 98 0 1 .67 .471 

Valid N (listwise) 98     

Sumber : Data Diolah 

 Tabel 4.2 merupakan statistik deskriptif untuk persamaan 3.3, dimana periode 

yang digunakan adalah 2008 – 2011. Total observasi sebanyak 100 sampel, dengan 

standar deviasi 2 dan terdapat data outlier sebanyak 2, sehingga total observasi menjadi 

98 sampel. 

 Variabel Post memiliki nilai minimum dan maksimum masing – masing sebesar 

0 dan 1. Rata – rata dari variabel post adalah 0.51 dengan standar deviasi 0.502. Standar 
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deviasi yang terlihat lebih kecil dibandingkan dengan rata –ratanya, sehingga dapat 

dikatakan bahwa nilai post tidak begitu bervariasi untuk setiap observasinya. 

 Variabel SPOS memiliki nilai minimum dan maksimum masing – masing sebesar 

0 dan 1. Rata – rata dari variabel SPOS adalah 0.3776 dengan standar deviasi 0.48727. 

Standar deviasi yang terlihat lebih besar dibandingkan dengan rata – ratanya, sehingga 

dapat dikatakan bahwa nilai SPOS bervariasi untuk setiap observasinya. 

 Variabel Size memiliki nilai minimun dan maksimum masing – masing sebesar 

25.06 dan 33.78. Rata – rata dari variabel size adalah 29.1160 dengan standar deviasi 

2.15810. Standar deviasi yang terlihat lebih kecil dibandingkan dengan rata- ratanya, 

sehingga dapat dikatakan nilai size tidak begitu bervariasi untuk setiap observasinya. 

 Variabel growth memiliki nilai minimum dan maksimum masing – maisng 

sebesar -5.43 dan 1.13. Rata –rata dari variabel growth adalah 0.1234 dengan standar 

deviasi 0.59526. Standar deviasi terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan rata – ratanya, 

sehingga dapat dikatakan nilai growth bervariasi untuk setiap observasinya. 

 Variabel eissue memiliki nilai minimum dan maksimum masing – masing sebesar 

-1 dan 42.95. Rata – rata dari variabel eissue adalah 0.5074 dengan standar deviasi 

sebesar 4.33536. Standar deviasi terlihat lebih kecil dibandingkan dengan rata – ratanya, 

sehingga dapat dikatakan nilai eissue tidak begitu bervariasi untuk setiap observasinya. 

 Variabel Lev memiliki nilai minimum dan maksimum masing – masing sebesar 

3.03 dan 15.62. Rata – rata dari variabel lev adalah 8.9642 dengan standar deviasi 

sebesar 2.77959. Standar deviasi terlihat lebih kecil dibandingkan dengan rata – ratanya, 

sehingga dapat dikatakan nilai lev tidak begitu bervariasi untuk setiap observasinya. 
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 Variabel Turn memiliki nilai minimum dan maksimum masing – masing sebesar 

0.01 dan 8.05. Rata –rata dari variabel turn adalah 0.1867 dengan standar deviasi sebesar 

0.81200. Standar deviasi terlihat lebih besar dibandingkan dengan rata – ratanya, 

sehingga dapat dikatakan nilai turn bervariasi untuk setiap observasinya. 

 Variabel Arus Kas dari aktivitas operasi memiliki nilai minimum dan maksimum 

masing – masing sebesar -0.25 dan 0.15. Rata – rata dari variabel arus kas adalah 0.0027 

dengan standar deviasi sebesar 0.07686. Standar deviasi terlihat lebih besar 

dibandingkan dengan rata – ratanya, sehingga dapat dikatakan nilai arus kas dari 

aktivitas operasi bervariasi untuk setiap observasinya. 

 Variabel Auditor memiliki nilai minimum dan maksimum masing – masing 

sebesar 0 dan 1. Rata – rata dari variabel auditor adalah 0.67 dengan standar deviasi 

sebesar 0.471. Standar deviasi terlihat lebih kecil dibandingkan dengan rata- ratanya, 

sehingga dapat dikatakan nilai auditor tidak begitu bervariasi untuk setiap observasinya. 

Statistik deskriptif Sebelum Penerapan PSAK Konvergen (Tabel 4.3) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Accrual 50 -.1326 .2624 .021718 .0784509 

Cashflow 50 -.2483 .1545 -.010850 .0783660 

Size 50 25.06 33.78 28.8488 2.20798 

Growth 50 -5.4300 1.1300 .113292 .8257476 

Eissue 50 -.9987 .9370 .086462 .2746352 

Lev 50 3.81 15.02 9.2678 2.70170 

Dissue 50 -3.07 .96 .0952 .49794 

Turn 50 .01 1.29 .1224 .17122 

Auditor 50 0 1 .64 .485 

Valid N (listwise) 50     

Sumber : Data diolah 
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 Tabel 4.3 merupakan statistik deskriptif untuk model yang digunakan dalam 

mencari korelasi antara akrual dan arus kas dari aktivitas operasi periode 2008 – 2009. 

Variabel akrual memiliki nilai minimum dan maksimum masing – masing sebesar -

0.1326 dan 0.2624. Rata – rata dari variabel akrual adalah 0.021718 dengan standar 

deviasi sebesar 0.0784509. Standar deviasi terlihat lebih besar dari rata – ratanya, 

sehingga dapat dikatakan bahwa nilai akrual bervariasi untuk setiap observasi. 

 Variabel arus kas dari aktivitas operasi memiliki nilai minimum dan maksimum 

masing – masing sebesar  -0.2483 dan 0.1545. Rata – rata dari variabel arus kas dari 

aktivitas operasi -0.10850 dengan standar deviasi sebesar 0.0783660. Standar deviasi 

terlihat lebih besar dari rata –ratanya, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai arus kas dari 

aktivitas operasi bervariasi untuk setiap observasi. 

 Variabel size memiliki nilai minimum dan maksimum masing – masing sebesar 

25.06 dan 33.78. Rata – rata dari variabel size adalah sebesar 28.8488 dengan standar 

seviasi 2.20798. Standar deviasi terlihat lebih kecil dibandingkan dengan rata – ratanya, 

sehingga dapat dikatakan bahwa nilai size tidak begitu bervariasi untuk setiap observasi. 

 Variabel growth memiliki nilai minimum dan maksimum masing – masing 

sebesar -5.4300 dan 1.1300. Rata – rata dari variabel growth adalah sebesar 0.113292 

dengan standar deviasi 0.8257476. Standar deviasi terlihat lebih besar dibandingkan rata 

– rata, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai growth bervariasi untuk observasinya. 

 Variabel eissue memilki nilai minimum dan maksimum masing – masing sebesar 

-0.9987 dan 0.9370. Rata – rata dari variabel eissue adalah sebesar 0.086462 dengan 

standar deviasi 0.2746352. Standar deviasi terlihat lebih besar dibandingkan rata – rata, 

sehingga dapat dikatakan bahwa nilai eissue bervariasi untuk setiap observasinya. 

ANALISIS DAMPAK..., UTARI PUJI RAHAYU, Ak.-IBS, 2012



 53 

 Variabel Lev memiliki nilai minimum dan maksimum masing – masing sebesar 

3.81 dan 15.02. Rata –rata dari variabel lev adalah sebesar 9.2678 dengan standar deviasi 

2.70170. Standar deviasi terlihat lebih kecil dibandingkan dengan rata – rata, sehingga 

dapat dikatakan bahwa nilai lev tidak begitu bervariasi untuk setiap observasinya. 

 Variabel Dissue memiliki nilai minimum dan maksimum masing – masing 

sebesar -3.07 dan 0.96. Rata – rata variabel dissue adalah 0.0952 dengan standar deviasi 

0.49794. Standar deviasi terlihat lebih besar dibandingkan dengan rata – rata, sehingga 

dapat dikatakan bahwa nilai dissue bervariasi untuk setiap observasinya. 

 Variabel Turn memiliki nilai minimum dan maksimum masing – masing sebesar 

0.01 dan 1.29. Rata – rata variabel turn adalah 0.1224 dengan standar deviasi 0.17122. 

Standar deviasi terlihat lebih besar dibandingkan dengan rata – rata, sehingga dapat 

dikatakan bahwa nilai turn bervariasi untuk setiap observasinya. 

 Variabel Auditor memiliki nilai minimum dan maksimum masing – masing 

sebesar 0 dan 1. Rata – rata variabel adalah 0.64 dengan dtandar deviasi 0.485, sehingga 

dapat dikatakan bahwa nilai auditor tidak begitu bervariasi intuk setiap observasinya. 
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  Statistik deskriptif Setelah Penerapan PSAK Konvergen (Tabel 4.4) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Accrual 50 -.1382 .1766 .004308 .0734395 

Cashflow 50 -.1749 .1476 .015460 .0722726 

Size 50 26.51 32.90 29.3236 2.09476 

Growth 50 -.1252 .6091 .146252 .1524141 

Eissue 50 -.0056 42.9460 .926570 6.0646797 

Lev 50 3.03 15.62 8.6178 2.82746 

Dissue 50 .00 .62 .2306 .14620 

Turn 50 .03 8.05 .2482 1.12611 

Auditor 50 0 1 .70 .463 

Valid N (listwise) 50     

Sumber : Data diolah  

 Tampilan 4.4 merupakan statistik deskriptif untuk model yang digunakan dalam 

mencari korelasi antara akrual dan arus kas dari aktivitas operasi periode 2010 – 2011. 

Variabel akrual memiliki nilai minimum dan maksimum masing – masing sebesar -

0.1382 dan 1.766. Rata – rata dari variabel akrual adalah 0.004308 dengan standar 

deviasi sebesar 0.0734395. Standar deviasi terlihat lebih besar dari rata – ratanya, 

sehingga dapat dikatakan bahwa nilai akrual bervariasi untuk setiap observasi. 

 Variabel arus kas dari aktivitas operasi memiliki nilai minimum dan maksimum 

masing – masing sebesar -0.1749 dan 0.1476. Rata – rata dari variabel arus kas dari 

aktivitas operasi adalah sebesar 0.015460 dengan standar deviasi sebesar 0.0722726. 

Standar deviasi terlihat lebih besar dari rata – ratanya, sehingga dapat dikatakan bahwa 

nilai arus dari aktivitas operasi bervariasi untuk setiap observasi. 

 Variabel size memiliki nilai minimum dan maksimum sebesar 26.51 dan 32.90. 

Rata –rata dari variabel size adalah sebesar 29.3236 dengan standar deviasi sebesar 
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2.09476. Standar deviasi terlihat lebih kecil dari rata – ratanya, sehingga dapat dikatakan 

bahwa nilai size tidak begitu bervariasi untuk setiap observasinya. 

 Variabel growth memiliki nilai minimum dan maksimum sebesar -0.1252 dan 

0.6091. Rata – rata dari variabel growth adalah sebesar 0.146252 dengan standar deviasi 

0.1524141. Standar deviasi terlihat lebih besar dari rata – ratanya, sehingga dapat 

dikatakan bahwa nilai growth bervariasi untuk setiap observasinya. 

 Variabel eissue memiliki nilai minimum dan maksimum sebesar -0.0056 dan 

42.9460. Rata – rata dari variabel eissue adalah 0.926570 dengan standar deviasi 

6.0646797. Standar deviasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan rata – ratanya 

menjelaskan bahwa nilai eissue sangat bervariasi untuk setiap observasinya. 

 Variabel dissue memiliki nilai minimum dan maksimum sebesar 0.00 dan 0.62. 

Rata – rata dari variabel dissue adalah 0.2306 dengan standar deviasi 0.14620. Standar 

deviasi terlihat lebih kecil dibandingkan rata – ratanya, sehingga dapat dikatakan bahwa 

nilai dissue tidak begitu bervariasi untuk setiap observasinya. 

 Variabel turn memiliki nilai minimun dan maksimum sebesar 0.03 dan 8.05. Rata 

– rata dari variabel turn adalah 0.2482 dengan standar deviasi 1.12611. Standar deviasi 

yang terlihat lebih besar dibandingkan rata – ratanya, sehingga dapat dikatakan bahwa 

nilai turn bervariasi untuk setiap observasinya. 

 Variabel auditor memiliki nilai minimum dan maksimum sebesar 0 dan 1. Rata – 

rata dari variabel auditor adalah 0.70 dengan standar deviasi 0.463. Standar deviasi yang 

terlihat lebih kecil dibandingkan dengan rata –ratanya, sehingga dapat dikatakan bahwa 

nilai auditor tidak begitu bervariasi untuk setiap observasinya. 

ANALISIS DAMPAK..., UTARI PUJI RAHAYU, Ak.-IBS, 2012



 56 

Independent Sample Test (Tabel 4.5) 

PSAK Konvergen Mean F Sig t Sig. (2 tailed) 

CF         Sebelum 

              Sesudah                     

-0.0109 

  0.0155 

0.006 0.0939 -1,745 0.084 

ACC      Sebelum 

              Sesudah 

  0.0217 

  0.0043 

0.020 0.889 1.146 0.225 

Sumber : Data diolah 

 Tabel 4.5 menunjukan rata – rata sampel dari variabel arus kas (CF) dan Akrual 

(ACC). Pada variabel arus kas dapat dilihat bahwa hasil dari F hitung sebesar 0.006 

dengan tingkat signifikansi (0.0939) diatas α = 5%. Hal ini menunjukan bahwa varians 

populasi dari arus kas sebelum dan sesudah diimplementasikan PSAK Konvergen adalah 

sama. Lalu didapat  t hitung arus kas sebesar -1.745 dengan tingkat signifikansi untuk uji 

2 sisi sebesar 0.042 (0.084 / 2) diatas α = 0.025. Hal ini menunujukan perbedaan antara 

arus kas sebelum dan sesudah PSAK Konvergen tidak signifikan. 

 Selanjutnya pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa F hitung dari variabel akrual 

adalah sebesar 0.020 dengan tingkat signifikansi (0.889) diatas α = 5%. Hal ini 

menunjukan bahwa varians populasi dari akrual sebelum dan sesudah diimplementasikan 

PSAK Konvergen adalah sama. Lalu didapat  t hitung arus kas sebesar 1.146 dengan 

tingkat signifikansi untuk uji 2 sisi sebesar 0.1125 (0.225 / 2) diatas α = 0.025. Hal ini 

menunjukan perbedaan akrual sebelum dan sesudah PSAK Konvergen tidak signifikan. 
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4.1.3 Data Outlier 

 Setelah dilakukan analisis terhadap data sampel, ditemukan 2 data outlier pada 

model 3.3, sehingga model tersebut berjumlah 98 sampel dari total observasi sebanyak 

100 sampel. Penyebab timbulnya outlier pada model tersebut  adalah keberadaan data 

dengan nilai ekstrim pada sampel. 

4.1.4 Korelasi Spearman  

4.1.4.1 Model 3.1 dan Model 3.2 

 Korelasi spearman digunakan untuk melihat korelasi antara residual arus kas dari 

aktivitas operasi dan akrual. Untuk mendapatkan residual arus kas dari aktivitas operasi 

maka menggunakan persamaan 3.1 , sedangkan untuk mendapatkan residual akrual 

menggunakan persamaan 3.2.  

 Pada penelitian ini, digunakan 2 korelasi spearman. Korelasi spearman pertama 

adalah untuk periode 2008 – 2009 ketika perbankan belum menerapkan PSAK 50 (revisi 

2006) dan PSAK 55 (revisi 2006). Korelasi spearman yang kedua adalah untuk periode 

2010 – 2011 ketika perbankan telah menerapkan PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 

(revisi 2006). 

  Korelasi Spearman (Tabel 4.6) 

 

Korelasi Spearman 

Akrual dan Arus Kas 

Sebelum Penerapan PSAK 

Konvergen 

Setelah Penerapan PSAK 

Konvergen 

-0.989 -0.808 

Sumber : Data diolah 

 Berdasarkan tabel 4.6, nilai korelasi spearman antara residual akrual dan arus kas 

dari aktivitas operasi adalah sebesar -0.989. Hal ini menunjukan adanya hubungan yang 

negatif antara residual akrual dan arus kasi dari aktivitas operasi. Angka 0.989 

mengindikasikan bahwa adanya korelasi yang  kuat antara kedua variabel tersebut. 
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 Berdasarkan tabel 4.6, nilai korelasi spearman antara residual akrual dan arus kas 

dari aktivitas operasi adalah sebesar -0.808. Hal ini menunjukan adanya hubungan yang 

negatif antara residual akrual dan arus kas dari aktivitas operasi. Angka 0.808 

mengindikasikan bahwa adanya korelasi yang  kuat antara kedua variabel tersebut. 

 Berdasarkan tabel 4.6, dapat dilihat bahwa nilai korelasi spearman pada periode 

2010 – 2011 (tabel 4.7) memiliki nilai korelasi yang lebih kecil yaitu sebesar -0.808 

dibandingkan dengan nilai korelasi spearman periode 2008 – 2009 (tabel 4.6) yaitu 

sebesar -0.989. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan manajemen laba setelah 

diterapkannya PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2006) pada Perbankan di 

Indonesia. 

4.1.5 Uji Asumsi Klasik  

4.1.5.1 Model 3.3 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitasdalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogrov – Sminorv dua 

arah (two-tailed) dengan tingkat signifikasi α = 5% 

Tabel 4.7 

Uji Normalitas  

Kolmogrov-Sminorv 0.791 

Sig. 0.560 

Sumber : Data diolah 

 

 Berdasarkan tabel 4.7, nilai Kolmogrov-Sminorv menunjuk nilai 0.791 dan 

signifikansi pada 0.560. Hal ini berarti data untuk model 3.3 terdistribusi normal. 

b.  Uji Multikolinieritas 

 Tabel 4.8 menunjukan tolerance value semua variabel lebih besar dari 0.10 dan 

nilai VIF lebih kecil dari 10. Dari hasil pengujian tersbut dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat mulitikolinier dalam persamaan regresi pada model 3.3.  
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Uji Multikolinieritas (Tabel 4.8) 

 Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

SPOS 0.583 1.714 

SIZE 0.670 1.492 

GROWTH 0.122 8.228 

EISSUE 0.847 1.181 

LEV 0.810 1.235 

DISSUE 0.118 8.461 

TURN 0.920 1.087 

CF 0.747 1.338 

AUD 0.523 1.911 

 

c. Uji Heterokedastisitas 

  Uji heterokedastisitas dengan metode Glejser dilakukan dengan meregresikan 

semua variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya. Jika terdapat pengaruh variabel 

bebas terhadap yang signifikan terhdap nilai mutlak residualnya,maka dalammodel 

terdapat masalah heterokedastisitas. Persamaan yang digunakan untuk uji Glejser adalah  

Ui = α + ßXi + υi 

Keterangan :  

Ui = Nilai residual mutlak 

Xi = Variabel bebas 
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Jika nilai probabilitas > α (0.05) , maka dapat dikatakan tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

Jika nilai probabilitas < α (0.05), maka dapat dikatakan terjadi heterokedastisitas. 

Uji Heterokedastisitas (Tabel 4.9) 

 Sig. 

SPOS 0.740 

SIZE 0.819 

GROWTH 0.968 

EISSUE 0.138 

LEV 0.742 

DISSUE 0.827 

TURN 0.143 

CF 0.540 

AUD 0.998 

 

  Hasil uji Glejser dari model 3.3 menunjukan bahwa model regresi tidak terdapat 

heterokedastisitas. Hal tersebut ditunjukan dengan nilai signifikansi variabel yang lebih 

dari besar dari α = 0.05. 

d. Uji Autokorelasi 

 Dalam lampiran  4.1 dapat dilihat bahwa nilai DW sebesar 2.063. Berdasarkan 

tabel statistik Durbin – Watson dengan level of significance pada α= 5%, untuk jumlah 

data sebanyak 98 dengan 9variabel nilai dl = 1.4767 dan du = 1.8750. Oleh karena itu, 

DW berada diantara 2 dan 4-dl,atau 2 ≤ DW ≤ 4-dl (Gambar 4.1) yang berarti tidak 

terdapat autokorelasi dalam model 3.3 
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Gambar 4.1 

Tabel hasil Uji Durbin Watson Model 3.3 

Terdapat autokorelasi (+) Unknown  Tidak terdapat autokorelasi Unknown  Terdapat  

          autokorelasi(-) 

 

0  1.4767  1.8750       2.125 2.5233  

 

4.1.6  Uji Goodness of Fit  

Tabel 4.10 

Hasil Regresi Model Penelitian 1 

Variabel ß t Sig. 

SPOS 

SIZE 

GROWTH 

EISSUE 

LEV 

DISSUE 

TURN 

CF 

AUD 

-0.104 

0.020 

-1.057 

0.016 

-0.025 

1.905 

0.077 

-0.315 

-0.078 

-0.873 

0.785 

-4.952 

1.480 

-1.418 

5.357 

1.355 

-0.473 

-0.597 

 

0.385 

0.434 

0.000* 

0.142 

0.160 

0.000* 

0.179 

0.637 

0.552 

 

Uji F : α = 5% , Sig. = 0.000,  f = 4.516 

SPOS = Small Positive Net Income ( 1 = Sebelum menerapkan PSAK Konvergen, 0 = Setelah menerapkan PSAK Konvergen) 

SIZE = Natural logaritma market value of equity pada akhir tahun 

GROWTH = Persentase perubahan pendapatan bunga 

EISSUE = Persentase perubahan saham biasa 

LEV = Total kewajiban dibagi nilai buku equity akhir tahun 

DISSUE = Persentase perubahan total kewajiban 
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TURN = Pendapatan bunga dibagi total aset tahun lalu 

CF = Rasio arus kas dari aktivitas operasi dengan total aset 

t = *) Signifikansi pada α = 5 % 

 

a. Koefisien Determinasi 

 Nilai adjusted R
2 

model 3.3 adalah sebesar 0.246 (lampiran 2). Angka ini 

menjelaskan 24.6% variabel POST dapat dijelaskan oleh variabel kontrol dalam 

persamaan regresi model 3.3, sedangkan 75.4%, sisanya dijelaskan oleh faktor – faktor 

lain di luar persamaan. 

b. Uji signifikansi Parsial (uji t) 

 Variabel independen dalam model 3.3 tidak signifikan karena memiliki nilai 

signifikansi di atas 0.05 yaitu sebesar 0.385. Begitu pula dengan seluruh variabel kontrol 

yang terdapat dalam model 3.3 ,nilai signifikansinya berada di atas 0.05 kecuali unutk 

variabel Growth dan Dissue yang memiliki tingkat signifikansi masing – masing adalah 

0.00 . 

c. Uji Signifikansi Simultan (uji F) 

 Berdasarkan lampiran 3, nilai F untuk model penelian 1 adalah sebesar 4.516 

dengan probabilitas 0.000 lebih kecil dari derajat kepercayaan α = 5%. Atas dasar hasil 

perhitungan tersebut, kesimpulannya adalah padal model 3.3 variabel Audit, Cash Flow, 

Growth, Turn, Eissue, Lev, Size, SPOS, dan Dissue berpengaruh signifikan secara 

bersama – sama terhadap Post. 

4.1.7  Analisis Regresi Linear Berganda 

 Berdasarkan hasil uji asumsi klasi, data penelitian pada model 3.3 terdistribusi 

normal, tidak multikolinier, tidak heterokedastis dan tidak terdapat keberadaan 

autokorelasi. 
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 Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.12, maka persamaan 

regresi untuk model 3.3 sebagai berikut : 

POST = 0.077 – 0.104 SPOS + 0.020 SIZE -1.057 GROWTH + 0.016 EISSUE – 

0.025  LEV + 1.905 DISSUE + 0.077 TURN - 0.315 CF - 0.078 AUD + ε 

 

4.1.8  Hasil Uji Hipotesis 1 

 Uji hipotesis 1 menggunakan model 3.3. Berdasarkan hasil regresi yang 

ditunjukan tabel 4.10., SPOS (Small Positive Net Income) pada model 3.3 diperoleh 

koefisien regresi -0.104 dan nilai t hitung sebesar -0.873 dengan signifikansi 0.385 yang 

menunjukan nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi α = 5% (0.385 > 0.05). 

Hasil ini menunjukan bahwa penerapan PSAK Konvergen tidak menurunkan manajemen 

laba pada Perbankan di Indonesia. Dengan demikian H0 : tidak dapat ditolak atau 

menyatakan bahwa penerapan PSAK Konvergen tidak menurunkan manajemen laba 

pada Perbankan di Indonesia.  

4.1.9  Interpretasi Hasil 

 Dari hasil regresi model penelitian 1 , variabel Small Positive Net Income (SPOS) 

menunjukan hasil yang tidak signifikan pada tingkat signifikansi α =  5%, yaitu sebesar 

0.385 yang berarti penerapan PSAK Konvergen dimana dalam penelitian ini adalah 

PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) dengan tujuan menurunkan 

manajemen  laba tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini diperkirakan karena 

rentang waktu  implementasi PSAK Konvergen tersebut masih belum lama sehingga 

hasil yang didapatkan belum terlalu terlihat. Selain itu,  Perbankan  menghadapi kendala 

dalam mengimplementasikan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) antara lain dibutuhkannya 

sistem informasi dan teknologi  serta persiapan yang cukup lama dan mahal, dimana dari 
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sisi investasi, paling sedikit setiap bank harus mengeluarkan  dana sebesar US$ 1 juta 

untuk membeli sistem  IT untuk aplikasi pelaporan keuangan berdasarkan  PSAK 50 dan 

PSAK 55 (revisi 2006) dan  kendala lainnya adalah mengenai keterbatasan Sumber Daya 

Manusia yang menguasai mengenai PSAK ini. Tetapi penerapan PSAK Konvergen pada 

Perbankan Indonesia sudah mengindikasikan kearah adanya penurunan manajemen laba. 

Hal ini ditunjukan dengan penurunan korelasi antara akrual dan arus kas pada saat 

periode setelah penerapan PSAK Konvergen (-0.808) dibandingkan saat  pre adoption (-

0.989). Hal ini juga didukung dengan hasil koefisien Small Positive Net Income yang 

negatif  (-0.104)  yang menggambarkan bahwa adanya penurunan frekuensi manajemen 

laba setelah diterapkannya PSAK Konvergen.  

4.2 Value Relevance (Model Penelitian 2) 

4.2.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Jumlah Populasi dan Sampel (Tabel 4.11) 

Kriteria Sampel Model Penelitian 1 

Bank yang listing di Bursa Efek Indonesia 33 

Tidak mempublikasikan laporan keuangan tahun 2011 (1) 

Bank yang tidak konsisten listing di Bursa Efek Indonesia (7) 

Jumlah Sampel 25 

Sumber : IDX , data diolah 

 Penelitian menggunakan 3 tahun amatan (2008 – 2010), dimana tahun 2008 – 

2009 sebagai dasar tahun pengamatan ketika perbankan belum menerapkan PSAK 50 
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dan PSAK 55 (Revisi 2006), sedangkan tahun 2010 sebagai dasar tahun pengamatan 

ketika perbankan telah menerapkan PSAK 50 dan PSAK 55 (Revisi 2006). Jadi total  

observasi pada model penelitian pertama adalah 75 sampel. Periode 2011 tidak 

diikutsertakan karena variabel P (price) menggunakan harga saham bulan keenam setalh 

akhir tahun, dimana untuk periode 2011 membutuhkan data harga saham bulan keenam 

tahun 2012. Dan dikarenakan keterbatasan waktu penelitian, maka periode ini 

dihilangkan. 

4.2.2 Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif – Seluruh Sampel Model Penelitian 2 (Tabel 4.12) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Price 75 54.00 7650.00 1614.4800 1922.06150 

BVEPS 75 85.71 3724.32 790.0808 783.12879 

NIPS 75 -.82 956.72 129.5964 184.74727 

Valid N (listwise) 75     

Sumber : Data diolah 

 

 Tampilan 4.12  merupakan statistik deskriptif untuk keseluruhan observasi pada 

model penelitian 2  Tampilan 4.4  merupakan statistik deskriptif untuk persamaan 3.4 

pada periode 2008 – 2009. Variabel Price memiliki nilai minimum dan maksimum 

masing – masing sebesar 54 dan 5950. Rata – rata dari variabel price adalah 1400.92 

dengan standar deviasi sebesar 1629.497. Standar deviasi terlihat lebih besar 

dibandingkan dengan rata- ratanya, sehingga dapat dikatakan nilai price  bervariasi untuk 

setiap observasinya. 

 Variabel BVEPS memiliki nilai minimum dan maksimum masing – masing 

sebesar 85.71 dan 3742.32. Rata – rata dari variabel BVEPS adalah 790.0808 dengan 

ANALISIS DAMPAK..., UTARI PUJI RAHAYU, Ak.-IBS, 2012



 66 

standar deviasi sebesar 783.12879. Standar deviasi terlihat lebih kecil dibandingkan 

dengan rata- ratanya, sehingga dapat dikatakan nilai BVEPS tidak bervariasi untuk setiap 

observasinya. 

 Variabel  NIPS memiliki nilai minimum dan maksimum masing – masing sebesar 

-0.82 dan 956.72. Rata – rata dari variabel NIPS adalah 129.5964 dengan standar deviasi 

sebesar 184.74727. Standar deviasi terlihat lebih besar dibandingkan dengan rata- 

ratanya, sehingga dapat dikatakan nilai NIPS bervariasi untuk setiap observasinya 

Statistik Deskriptif – Sebelum Penerapan PSAK Konvergen (Tabel 4.13) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Price 50 54 5950 1400.92 1629.497 

Bveps 50 95.44 2273.22 706.5938 648.97591 

Nips 50 -.82 609.50 109.7030 146.65612 

Valid N (listwise) 50     

Sumber : Data diolah 

 Tampilan 4.13  merupakan statistik deskriptif untuk model penelitian 2 pada 

periode 2008 – 2009. Variabel Price memiliki nilai minimum dan maksimum masing – 

masing sebesar 54 dan 5950. Rata – rata dari variabel auditor adalah 1400.92 dengan 

standar deviasi sebesar 1629.497. Standar deviasi terlihat lebih besar dibandingkan 

dengan rata- ratanya, sehingga dapat dikatakan nilai price bervariasi untuk setiap 

observasinya. 

 Variabel BVEPS memiliki nilai minimum dan maksimum masing – masing 

sebesar 95.44 dan 2273. Rata – rata dari variabel BVEPS adalah 706.5938 dengan 

standar deviasi sebesar 648.97591. Standar deviasi terlihat lebih kecil dibandingkan 

dengan rata- ratanya, sehingga dapat dikatakan nilai BVEPS tidak begitu bervariasi 

untuk setiap observasinya. 
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 Variabel NIPS memiliki nilai minimum dan maksimum masing – masing sebesar 

-0.82 dan 609.50. Rata – rata dari variabel NIPS adalah 109.7030 dengan standar deviasi 

sebesar 146.65612. Standar deviasi terlihat lebih besar dibandingkan dengan rata- 

ratanya, sehingga dapat dikatakan nilai NIPS bervariasi untuk setiap observasinya. 

Statistik Deskriptif – Setelah Penerapan PSAK Konvergen (Tabel 4.14) 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Price 25 90 7650 2041.60 2384.244 

Bveps 25 85.71 3724.32 957.0548 993.74466 

Nips 25 1.94 956.72 169.3832 242.59707 

Valid N (listwise) 25     

Sumber : Data diolah 

 

 Tampilan 4.14 merupakan statistik deskriptif untuk model penelitian 2 pada 

periode 2010. Variabel Price memiliki nilai minimum dan maksimum masing – masing 

sebesar 90 dan 7650. Rata – rata dari variabel price adalah 2041.60 dengan standar 

deviasi sebesar 2384.244. Standar deviasi terlihat lebih besar dibandingkan dengan rata- 

ratanya, sehingga dapat dikatakan nilai price bervariasi untuk setiap observasinya. 

 Variabel BVEPS memiliki nilai minimum dan maksimum masing – masing 

sebesar 85.71 dan 3724.32. Rata – rata dari variabel BVEPS adalah 957.0548 dengan 

standar deviasi sebesar 993.74466. Standar deviasi terlihat lebih besar dibandingkan 

dengan rata- ratanya, sehingga dapat dikatakan nilai BVEPS bervariasi untuk setiap 

observasinya. 

 Variabel NIPS memiliki nilai minimum dan maksimum masing – masing sebesar 

1.94 dan 956.72. Rata – rata dari variabel NIPS adalah 169.3832 dengan standar deviasi 

sebesar 242.59707. Standar deviasi terlihat lebih besar dibandingkan dengan rata- 

ratanya, sehingga dapat dikatakan nilai NIPS bervariasi untuk setiap observasinya. 
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4.2.3 Chow Test  

 Chow test digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan pada 

model 3.4 ketika digunakan untuk pre adoption (2008 -2009) dan saat post adoption 

(2010).  

Perhitungan chow test dilakukan dengan menggunakan F hitung dengan rumus  

F =   (SSRr – SSRu) / k 

          (SSRu) / (n1 + n2 – 2k) 

Dimana : 

SSRr = Sum of squared residual – restricted regression (total observasi) 

SSRu = Sum of squared residual – unrestricted regression (kelompok) 

n = jumlah observasi 

k = jumlah parameter yang diestimasi dalam hal ini 2 

Jika F hitung > F tabel , maka H0 ditolak. 

Jika F hitung < F tabel, maka H0 diterima. 
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Chow Test (Tabel 4.15) 

 Residual 

Whole Price  107.838.558, 540 

Sebelum PSAK Konvergen diterapkan 53.320.023,98 

Setelah PSAK Konvergen diterapkan 51.234.715, 15 

Sumber : Data diolah 

 

 Tabel 4.15 merupakan hasil residual dari masing – masing regresi untuk model 

penelitian 2.  

F  =  (SSRr – SSRu) / k 

          (SSRu) / (n1 + n2 – 2k) 

SSRr =  107838558,540 

SSRu = 53.320.023,98 + 51234715,15 = 104554739.1     

N1 =  50  

N2 = 25 

K = 2 

F  =  (107838558,540 - 104554739.10) / 2 

     104554739.1 /((50+ 25 + 2(2)) 

 = 1.1148 
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 Dengan parameter = 2, dan Df = (75 – 2(2)) = 71, maka di dapat F tabel sebesar 

3.13. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai F hitung (1.1148) lebih kecil daripada 

F tabel ( 3.13). 

4.2.4  Hasil Uji Hipotesis 2 

 Uji hipotesis 2 menggunakan model 3.4. Berdasarkan hasil Chow test, dapat 

dilihat bahwa hasil dari F hitung (1.1148) lebih kecil daripada F tabel (3.13). Hasil ini 

menunjukan bahwa penerapan PSAK Konvergen tidak meningkatkan value relevance  

pada Perbankan di Indonesia. Dengan demikian H0 : tidak dapat ditolak atau menyatakan 

bahwa penerapan PSAK Konvergen tidak meningkatkan value relevance pada 

Perbankan di Indonesia.  

4.2.5 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien Deterrminasi (R
2
) Tabel 4.16 

PSAK Konvergen Adjusted R
2
 

Sebelum diterapkan 

Setelah diterapkan 

0.573 

0.590 

 

 Tabel 4.16 merupakan hasil adjusted R
2 

untuk periode sebelum dan sesudah  

PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) belum diterapkan pada Perbankan 

di Indonesia (tahun 2008 – 2009) dan  Nilai adjusted R
2
 ketika PSAK Konvergen belum 

diterapkan adalah sebesar 0.573. Angka ini menunjukan bahwa 57.3% variabel price 

dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam persamaan regresi dalam model 3.4, 
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sedangkan sisanya 42.7% dijelaskan oleh faktor –faktor lain di luar persamaan ini. 

 Sedangkan nilai adjusted R
2 

untuk periode ketika PSAK 50 (Revisi 2006) dan 

PSAK 55 (Revisi 2006) telah diterapkan pada Perbankan di Indonesia Nilai adalah 

sebesar 0.590. Angka ini menunjukan bahwa 59% variabel price dapat dijelaskan oleh 

variabel independen dalam persamaan regresi dalam model 3.4, sedangkan sisanya 41% 

dijelaskan oleh faktor –faktor lain di luar persamaan ini. 

 

4.2.6 Interpretasi Hasil 

 Dari hasil Chow Test menggunakan model 3.4, dapat dilihat bahwa f hitung 

(1.1148)  lebih kecil dibandingkan dengan f tabel (3.13). Maka dapat dikatakan bahwa 

Penerapan PSAK Konvergen tidak meningkatkan value relevance. Hal ini diperkirakan 

karena rentang waktu  implementasi PSAK Konvergen tersebut masih belum lama 

sehingga hasil yang didapatkan belum terlalu terlihat. Selain itu,  Perbankan menghadapi 

kendala dalam mengimplementasikan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) antara lain 

dibutuhkannya sistem informasi dan teknologi  serta persiapan yang cukup lama dan 

mahal, dimana dari sisi investasi, paling sedikit setiap bank harus mengeluarkan  dana 

sebesar US$ 1 juta untuk membeli sistem  IT untuk aplikasi pelaporan keuangan 

berdasarkan  PSAK 50 dan PSAK 55 (revisi 2006) dan  kendala lainnya adalah mengenai 

keterbatasan Sumber Daya Manusia yang menguasai mengenai PSAK ini. Meskipun 

demikian, sudah  ada indikasi  adanya peningkatan value relevance pada Perbankan di 

Indonesia, hal ini ditunjukan dengan hasil adjusted R
2  

pada saat Perbankan Indonesia 

menerapkan PSAK Konvergen, dimana hasil adjusted R
2
 nya lebih tinggi (0.590) 

dibandingkan dengan Adjusted R
2
 (0.573)  pada saat Perbankan belum  menerapkannya.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan  hasil analisis pada penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Penerapan PSAK Konvergen dimana dalam penelitian ini adalah PSAK 

50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) dengan tujuan menurunkan 

manajemen  laba tidak  berpengaruh secara signifikan. Tetapi penerapan PSAK 

Konvergen pada Perbankan Indonesia sudah mengindikasikan kearah adanya 

penurunan  manajemen laba. Hal ini ditunjukan dengan penurunan korelasi 

antara akrual dan arus kas pada saat periode setelah penerapan PSAK Konvergen 

dibandingkan sebelumnya. Hal ini juga didukung dengan hasil koefisien Small 

Positive Net Income yang negatif yang menggambarkan bahwa adanya 

penurunan frekuensi manajemen laba setelah diterapkannya PSAK Konvergen.   

2. Penerapan PSAK Konvergen dimana dalam penelitian ini adalah PSAK 50 

(Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) dengan tujuan menaikan value 

relevance  tidak berpengaruh secara signifikan. Tetapi penerapan PSAK 

Konvergen pada Perbankan Indonesia sudah mengindikasikan kearah adanya 

peningkatan value relevance. Hal ini ditunjukan dengan kenaikan adjusted R
2
 

saat periode setelah penerapan PSAK Konvergen dibandingkan sebelumnya. Hal 

ini menggambarkan bahwa penerapan PSAK konvergen telah meningkatkan 

kegunaan  laporan keuangan Perbankan untuk para pemakainya dan berimbas 

pada kenaikan harga saham Perbankan tersebut.   
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5.2 Keterbatasan dan Saran 

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas dalam empat tahun 

(2008 – 2011) untuk model manajemen laba yaitu periode sebelum 

diberlakukannya PSAK Konvergen (2008 – 2009) dan periode setelah 

diberlakukannya PSAK Konvergen (2010 – 2011). Sedangkan untuk model value 

relevance terbatas dalam 3 tahun (2008 – 2010) dimana tahun 2008 – 2009 

adalah periode sebelum PSAK Konvergen diterapkan dan tahun 2010 adalah 

periode setelah diterapkannya PSAK Konvergen. Untuk penelitian selanjutnya 

disarankan untuk menambah periode penelitiannya, agar hasil impikasi PSAK 

Konvergen tersebut dapat lebih terlihat. 

2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada industri 

Perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya 

disarankan untuk menambahkan industri lainnya sebagai objek penelitiannya. 

3. Pengukuran kualitas akuntansi pada penelitian ini  terbatas menggunakan 

beberapa model manajemen laba dan value relevance. Untuk penelitian 

selanjutnya disarankan untuk menggunakan atau menambah alat pengukurannya 

yang lain seperti timely loss recognition.  
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LAMPIRAN

Lampiran 1 – Sampel Penelitian

No Nama Bank

1 Bank Agroniaga Tbk.

2 Bank Artha Graha International Tbk.

3 Bank Bukopin Tbk.

4 Bank Bumi Artha Tbk.

5 Bank Capital Indonesia Tbk.

6 Bank Central Asia Tbk.

7 Bank CIMB Niaga Tbk.

8 Bank Danamon Indonesia Tbk.

9 Bank Ekonomi Raharja Tbk.

10 Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk

11 Bank International Indonesia Tbk.

12 Bank Kesawan Tbk.

13 Bank Mandiri ( Persero) Tbk.

14 Bank Mayapada Tbk.
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2

15 Bank Mega Tbk.

16 Bank Negara Indonesia Tbk.

17 Bank Nusantara Parahyangan Tbk.

18 Bank OCBC NISP Tbk.

19 Bank PAN Indonesia Tbk.

20 Bank Permata Tbk.

21 Bank Rakyat Indonesia (Persero)

22 Bank Swadesi Tbk.

23 Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk.

24 Bank Victoria International Tbk.

25 Bank Windu Kentjana International Tbk.

Lampiran 2– Koefisien Determinasi Model Penelitian 1

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .562a .316 .246 .436 2.063

a. Predictors: (Constant), AUD, CF, GROWTH, TURN, EISSUE, LEV, SIZE, SPOS, DISSUE

b. Dependent Variable: POST
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Lampiran 3 Uji F Model Penelitian 1

ANOVAb

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1 Regression 7.737 9 .860 4.516 .000a

Residual 16.753 88 .190

Total 24.490 97

a. Predictors: (Constant), AUD, CF, GROWTH, TURN, EISSUE, LEV, SIZE, SPOS, DISSUE

b. Dependent Variable: POST

Lampiran 4 -Regresi Model Penelitian 2 Seluruh Sampel

ANOVAb

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1 Regression 1.655E8 2 82770576.090 55.263 .000a

Residual 1.078E8 72 1497757.758

Total 2.734E8 74

a. Predictors: (Constant), NIPS, BVEPS

b. Dependent Variable: Price

Lampiran 5 - Regresi Model Penelitian 2 Sebelum PSAK Konvergen Diterapkan

ANOVAb

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 76787665.694 2 38393832.847 33.843 .000

Residual 53320023.986 47 1134468.595

Total 130107689.680 49
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Lampiran 6 - Regresi Model Penelitian 2 Setelah PSAK Konvergen Diterapkan

ANOVAb

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1 Regression 85196124.842 2 42598062.421 18.291 .000a

Residual 51234715.158 22 2328850.689

Total 1.364E8 24

a. Predictors: (Constant), nips, bveps

b. Dependent Variable: price
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