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Indonesia banking school 

ABSTRAK 

Metode penilaian persediaan adalah suatu kebijakan akuntansi yang 

memperhitungkan nilai akhir persediaan. Hal ini menjadi alternatif manajemen dalam 

melakukan motifnya dalam menaikkan atau menurunkan laba perusahaan. 

Bonus Plan (BP), Debt Covenant (DC), Political Cost (PC), dan adopsi PSAK 

14 berbasis IFRS (2008) digunakan sebagai variabel independen diperkirakan 

berdampak pada pemilihan metode penilaian persediaan perusahaan sebagai dependen. 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 2006-2014. Data yang diperoleh dengan mengakses website 

Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 10 perusahaan 

selama tahun 2006-2014 dengan purposive sampling sebagai metode sampling Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa bonus plan memiliki dampak positif yang signifikan 

pada pemilihan metode penilaian persediaan, sedangkan debt covenant, political cost, 

dan adopsi PSAK 14 berbasis IFRS tidak dapat mempengaruhi pemilihan metode 

penilaian persediaan. 

Kata Kunci: metode penilaian persediaan, bonus plan, debt covenant, political cost, 

PSAK 14 berbasis IFRS (2008) 
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Abstract 

The purpose of this research is to understand the influence of bonus plan, debt 

covenant, political cost, and adoption IFRS (internatrional Financial Reporting 

Standard). The population of this research is focused on pharmaceutical companies 

that are included in IDX from the year 2006 until 2014. Using purposive sampling as 

the method of selecting samples, 10 companies were generated as the outcome. The 

independent variables are bonus plan, debt covenant, political cost and adoption IFRS, 

and the dependent variable is valuation methods of inventory. This research utilizes 

secondary data that was retrieved from the financial statements of Bursa Efek 

Indonesia. In analyzing this research, a technique known as binary logistic was used. 

Also, the hypothesis made in this research was based on previous ones and other 

various theories. To conclude, the result of this research shows that bonus plan is 

significant, debt covenant, political cost, and adoption IFRS does not have any impact 

towards valuation methods of inventory. 

Keywords: valuation methods of inventory, bonus plan, debt covenant, political cost, 

PSAK 14 (2008) based on IFRS 
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Indonesia banking school 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 1.1. Latar Belakang 

Perusahaan adalah suatu organinasi yang didirikan oleh seseorang atau 

sekelompok orang yang kegiatannya adalah melakukan produksi atau distribusi guna 

memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Tujuan dari setiap perusahaan tersebut 

didirikan adalah untuk memperoleh laba (Suhayati & Anggadini, 2009). Perusahaan 

harus mempunyai kemampuan atau profitabilitas yang baik untuk menjamin masa 

depan perusahaan. Menurut Brigham dan Houston (2001:89), profitabilitas adalah hasil 

akhir dari serangkaian kebijakan dan keputusan manajemen, dimana kebijakan dan 

keputusan ini menyangkut pada sumber dan penggunaan dana dalam menjalankan 

operasional perusahaan yang telah terangkum di dalam laporan neraca dan unsur-unsur 

dalam neraca yang ditunjukkan oleh rasio-rasio keuangan. Dan semua unsur-unsur 

tersebut ini akan tercermin pada praktik akuntansi. 

Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses, yang 

menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan 

kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa 

mendatang (Rochmat Bayu Utomo, 2013). Teori akuntansi positif merupakan studi 

lanjut dari teori akuntansi normatif karena teori akuntansi normatif gagal dalam 

menjelaskan fenomena praktik yang terjadi secara nyata. Menurut Mangos dan Lewis 

(1995), teori akuntansi positif menggunakan perspektif ekonomi untuk menjelaskan 
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tentang perilaku manajemen dalam pemilihan kebijakan akuntansi. Teori akuntansi 

positif juga menjelaskan bagaimana akuntansi keuangan dapat digunakan untuk 

meminimalisasi biaya keagenan dari setiap pihak yang terlibat dalam kontrak yang 

masing-masing pihak mengutamakan kepentingannya (Deegan, 2004). Maka dengan 

perannya dalam perkembangan teori akuntansi, teori akuntansi positif dapat 

memberikan kontribusinya dalam menghadapi kenyataan dalam kegiatan pencatatan 

laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. 

Di Indonesia, standar akuntansi keuangan mulai mengadopsi International 

Financial Reporting Standards (IFRS) sejak tanggal 1 Januari 2012. Sebelum tanggal 

1 Januari 2012 standar akuntansi di Indonesia belum menggunakan secara penuh (full 

adaption) standar akuntansi internasional atau IFRS. Standar akuntansi di Indonesia 

yang berlaku saat penelitian ini dilakukan masih mengacu pada US GAAP (United 

Stated Generally Accepted Accounting Standart) namun pada beberapa paragraf sudah 

mengadopsi IFRS yang sifatnya harmonisasi (Gamayuni, 2011). Lalu pada tahun 2013 

Indonesia telah mengadopsi IFRS secara penuh (full adaption) dan dinamakan sebagai 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). 

Laporan keuangan perusahaan dihasilkan dari satu paket kebijakan akuntansi 

yang meliputi beberapa kebijakan akuntansi, sehingga laporan keuangan 

mencerminkan lebih dari satu metode akuntansi. Watts dan Zimmerman (1986, 1990) 

memberikan gambaran tentang praktik akuntansi yang didesain untuk menjelaskan dan 
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memprediksi apa yang akan dilakukan perusahaan dan apa yang tidak akan dilakukan 

perusahaan secara khusus, misalnya pemilihan metode akuntansi. 

Persediaan (inventory) adalah salah satu unsur dalam perusahaan yang paling 

aktif dan juga memiliki peran penting sebagai investasi sumber daya yang besar 

nilainya dan signifikan pengaruhnya terhadap aktivitas operasional perusahaan. Oleh 

karena itu pemilihan metode penilaian persediaan yang tepat sangatlah diperlukan 

dalam laporan keuangan. Kebijakan metode penilaian persediaan akan mempengaruhi 

kandungan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, baik dalam neraca 

maupun laporan laba/rugi. Pemilihan metode penilaian persediaan untuk pelaporan 

keuangan di Indonesia diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

14. Di dalam PSAK 14 (1994) disebutkan bahwa pihak perusahaan diberi kebebasan 

untuk menentukan metode penilaian persediaannya, baik FIFO, rata-rata, maupun 

LIFO. Namun untuk memenuhi kebutuhan fiskal, berdasarkan Undang-Undang PPh 

No. 36 Tahun 2008 dan juga berdasarkan PSAK 14 (Revisi 2008), pihak perusahaan 

hanya diperbolehkan untuk menerapkan metode penilaian persediaan FIFO dan rata-

rata. 

Pengaruh penggunaan metode FIFO adalah persediaan akhir dinilai menurut 

perkembangan harga terakhir dan menggunakan harga terdahulu dalam menentukan 

harga pokok penjualan. Pada peride dimana harga-harga meningkat terus, metode FIFO 

menghasilkan laba bersih yang tinggi. Satu-satunya alasan terhadap hasil ini 

disebabkan dalam usaha dagang selalu meningkatkan harga jual barang apabila harga 
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beli barang naik, walaupun persediaan tersebut dibeli sebelum kenaikan harga. 

Pengaruh sebaliknya terjadi apabila harga menurun. Dengan demikian, metode FIFO 

menekankan pengaruh dunia usaha terhadap laba. Selain itu metode average cenderung 

untuk meratakan naik turun harga persediaan, sehingga terlihat nilai persediaan yang 

cenderung sama di setiap tahunnya. 

Penggunaan informasi akuntansi pada laporan keuangan dibuat manajemen 

juga dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan direksi untuk mencapai tujuan 

manajerial dan pribadi. Sehubungan dengan metode akuntansi persediaan maka anatara 

manajer dengan pemilik saham akan timbul konflik kepentingan pada masing-masing 

pihak (Devi Ariyani, 2016).  Watts dan Zimmerman (1986) membuat tiga hipotesis 

yang secara umum dihubungkan dengan perilaku oportunistik manajer, yaitu Bonus 

Plan Hypothesis, Debt Covenant Hypothesis, dan Political Cost Hypothesis. 

Kebijakan akuntansi yang dapat menaikkan laba akan dipilih oleh manajer 

perusahaan dalam hipotesis debt covenant. Debt covenant pada penelitian terdahulu 

diproksi dengan leverage. Proksi ini menggambarkan tingkat ketergantungan 

perusahaan pada debtholder. Semakin tinggi leverage, maka ketergantungan 

perusahaan pada debtholder juga semakin tinggi sehingga keinginan untuk 

menghindari pelanggaran debt covenant juga akan semakin tinggi. Manajer dengan 

tingkat hutang yang lebih tinggi akan menggunakan pilihan kebijakan akuntansi untuk 

menaikkan laba. Kebijakan akuntansi yang dipilih dapat memaksimalkan kompensasi 

Pengaruh Motivasi Manajemen..., Ronaldy Faisal, Ak.-IBS, 2017



5 
 

indoneisa banking school 

manajer sekaligus menurunkan kemungkinan melanggar debt covenant dan 

menungkatkan nilai perusahaan (Fields, et al. 2001) 

Bonus plan hypothesis menyatakan bahwa manajer memilih kebijakan 

akuntansi yang dapat meningkatkan laba untuk memaksimalkan kompensasi (Robbin, 

et al., 1993). Penelitian terdahulu memproksi bonus plan dengan ada tidaknya rencana 

bonus (Robbin, et al., 1993; Inoue dan Thomas, 1996). Pada penelitian ini bonus plan 

diproksi dengan ada tidaknya rencana kompensasi. Proksi ini dipilih untuk lebih 

menjelaskan tentang motif memaksimalkan kompensasi. Ada tidaknya rencana bonus 

menggambarkan hubungan yang terpisah antara pemilik dengan manajemen. 

Manajemen akan memilih kebijakan akuntansi yang dapat menaikkan laba jika ada 

rencana bonus. Teori agensi mengasumsikan bahwa agen akan mengutamakan 

kepentingannya sendiri, sehubungan dengan pemilihan kebijakan akuntansi 

sebagaimana dijelakskan dalam hipotesis bonus plan, manajer akan memilih kebijakan 

akuntansi yang dapat menaikkan laba untuk tujuan bonus bagi dirinya sendiri. 

Hipotesis political cost menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami 

tekanan politik akan menghindari political cost dengan cara memilih kebijakan 

akuntansi yang dapat menunda pelaporan laba (Missonie-Pierra, 2004; Fields, et al, 

2001; Deegan 2004). Hipotesis ini didukung oleh penelitian Inoue dan Thomas (1996) 

yang memproksi political cost dengan besarnya perusahaan dan Missonier Pierra 2004 

yang memproksi political cost dengan kekuatan buruh. 
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Oportunis dalam pemilihan kebijakan akuntansi oleh Christie dan Zimmerman 

(1994) didefinisikan sebagai penggunaan metode akuntansi yang dapat menaikkan laba 

melebihi yang seharusnya. Manajemen oportunis memilih kebjakan akuntansi yang 

dapat menaikkan laba dengan tujuan mensiasati perencanaan bonus (bonus plan 

hypothesis), dan menghindari pelanggaran hutang (debt covenant hypothesis). Namun 

demikian, jika manajemen mendapat tekanan dari pihak ketiga (misalnya: pekerja, 

lembaga swadaya masyarakat, partai politik, atau pemerintah) akan cenderung 

menghindari tekanan tersebut dengan memilih kebijakan akuntansi yang dapat 

menunda/menurunkan laba dengan tujuan untuk meminimalisir political cost (political 

cost hypothesis). 

Berdasarkan konsep di atas, maka dalam penelitian ini peneliti ingin melihat 

motivasi oportunistik manajemen dan pengadopsian PSAK (2008) di Indonesia 

sehingga berpengaruh terhadap pemilihan metode penilaian persediaan. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis motivasi oportunistik 

manajemen terhadap pemilihan kebijkan akuntansi persediaan. Penelitian-penelitian 

diantaranya yang dilakukan oleh Rochmad Bayu Utomo, 2013 menunjukkan bahwa 

bonus plan memiliki dampak positif yang signifikan pada pilihan kebijakan akuntansi, 

leverage memiliki dampak negatif pada kebijakan akuntansi, dan kekuatan buruh 

memiliki dampak positif pada pilihan kebijakan akuntansi. Hasil penelitian tersebut 

juga didukung oleh Dhaliwal (1980) membuktikan bahwa manajer dalam perusahaan 

dengan leverage yang tinggi terpengaruh menentang untuk memilih standar akuntansi 
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yang menurunkan pelaporan laba, karena risiko dilanggarnya perjanjian menjadi lebih 

besar. 

Hasil penelitian berbeda juga didapatkan oleh Mukhlasin (2007) dalam sampel 

penelitiannya pada tahun 2000 sampai 2004 di Bursa Efek Indonesia menemukan 

adanya hubungan positif antara leverage dengan pemilihan kebijakan akuntansi.   

(1994) mengungkapkan dalam sampel penelitiannya pada tahun 12 1983 sampai 1987 

menunjukan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap pemilihan metode 

persediaan dan metode depresiasi.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian milik Rochmad Bayu Utomo, 2013 yang 

mempelajari pengaruh leverage, bonus plan, dan kekuatan buruh terhadap kebijakan 

akuntansi. Namun dalam penelitian tersebut memiliki beberapa kelemahan, antara lain: 

1. Masih menggunakan data tahun 2005-2009, akibatnya penelitian tersebut tidak 

dapat membuktikan apakah teori akuntansi positif masih berlaku tidak dengan 

berlakunya peraturan IFRS tahun 2012 di Indonesia. 

2. Belum memasukkan teori ataupun variabel yang dapat mendukung hubungan 

antara variabel. 

Selanjutnya untuk mensiasati kelemahan penelitian terdahulu, pada penelitian ini 

melakukan penambahan, antara lain: 

1. Menggunakan data tahun 2010-2014, untuk membuktikan apakah teori akuntansi 

positif masih berlaku tidak dengan berlakunya peraturan IFRS tahun 2012 di 

Indonesia. 
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2. Menambahkan teori manajemen laba dan menambahkan variabel pengadopsian 

IFRS di Indonesia untuk mendukung hubungan antara variabel. 

Selain itu, kontribusi penelitian ini adalah melihat kecenderungan pemilihan 

metode penilaian persediaan (PSAK Penyesuaian 2014) sebelum IFRS diadopsi dan 

sesudah IFRS diadopsi di Indonesia secara penuh (full adoption). 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui motivasi oportunistik 

manajemen dan juga pengadopsian PSAK 14 (2008) berbasis IFRS sehingga terlihat 

signifikansinya terhadap pemilihan metode penilaian persediaan di Indonesia. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat pengaruh bonus plan terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan di Indonesia?  

2. Apakah terdapat pengaruh debt covenant terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan di Indonesia? 

3. Apakah terdapat pengaruh political cost berpengaruh terhadap pemilihan metode 

penilaian persediaan di Indonesia?  

4. Apakah terdapat pengaruh adopsi IFRS berpengaruh terhadap pemilihan metode 

penilaian persediaan di Indonesia?  
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang pengaruh motivasi 

opportunistic manajemen dan pengadopsian PSAK 14 (2008) terhadap pemilihan 

metode penilaian persediaan yang dilakukan pada perusahaan farmasi yang terdaftar 

dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2010 - 2014. Secara lebih detail penelitian ini dapat 

dijabarkan sebagai berikut:  

1. Menguji pengaruh bonus plan terhadap pemilihan metode penilaian persediaan 

di Indonesia. 

2. Menguji pengaruh debt covenant terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan di Indonesia. 

3. Menguji pengaruh political cost terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan di Indonesia. 

4.  Menguji pengaruh adopsi IFRS terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan di Indonesia. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini: 

1. Bagi mahasiswa atau akademisi, dapat menambah literatur dalam bidang 

akuntansi berupa pengetahuan mengenai kecenderungan pemilihan 

metode penilaian persediaan (PSAK Penyesuaian 2014). 
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2. Bagi manajer perusahaan farmasi terkait sebagai alternatif pemilihan 

metode penilaian persediaan. 

3. Penilitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pada penelitian berikutnya 

dan dapat menjadi pertimbangan dalam pemilihan metode penilaian 

persediaan. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

 Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang permasalahan atau isu yang 

mendorong penulis untuk memilih topik yang dipilih dalam penelitian, perumusan 

masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan dalam 

penelitian ini.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini diuraikan mengenai bahan yang melandasi tulisan ini, sehingga 

dapat mendukung penelitian yang akan dilaksanakan, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dan hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN  

 Dalam bab ini memberikan deskripsi tentang definisi operasional dan variabel 

penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang dikumpulkan, metode 

pengumpulan data, dan metode analisisnya.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori Agensi dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976), konsep dari 

teori ini menjelaskan hubungan keagenan adalah sebagai kontrak dimana perusahaan 

merupakan kumpulan kontrak (nexus of contract) antara pemilik sumberdaya 

(principal) dan manajer (agent) yang dimana principal memberikan wewenang kepada 

agent dalam membuat keputusan yang terbaik untuk kepentingan principal. Dalam 

pendekatan teori ini principal dan agent diasumsikan sebagai maximizer utility. 

Sehingga dalam hubungan keagenan ini muncul dua permasalahan yakni (1) terjadinya 

informasi asimetris (information asymmetry), dimana manajemen secara umum 

memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan 

posisi operasi entitas dan pemilik; dan (2) terjadinya konflik kepentingan (conflict of 

interest) akibat ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai 

dengan kepentingan terbaik pemilik. 

Adanya permasalahan dalam hubungan keagenan ini memaksa principal untuk 

mengeluarkan biaya lebih agar dapat meminimalkan permasalahan yang ada sehingga 

agent dapat bertindak hanya untuk kemakmuran principal, biaya ini disebut juga 

sebagai biaya keagenan (agency cost). Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya 

keagenan ini menjadi monitoring cost, bonding cost, dan residual loss. Monitoring cost 

adalah biaya yang dikeluarkan principal dalam upaya memonitoring perilaku agent.
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Bonding cost merupakan biaya yang ditanggung oleh agent untuk menetapkan dan 

mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agent akan bertindak untuk kepentingan 

principal. Sedangkan residual loss merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya 

kemakmuran principal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agent dan keputusan 

principal. 

Menurut Handriyono (2016), Teori keagenan beranggapan bahwa keuntungan 

merupakan alat untuk mengurangi biaya keagenan (agency cost). Misalnya, pada saat 

keuntungan dijadikan sebagai patokan dalam pemberian bonus, hal ini akan 

menciptakan dorongan kepada manajer untuk mengelola data keuangan agar dapat 

menerima bonus seperti yang diinginkannya. Hal ini merupakan salah satu alternatif 

akuntansi untuk menaikkan dan menurunkan laba (Handriyono, 2016). Perspektif 

oportunis mengasumsikan bahwa manajemen memilih kebijakan akuntansi untuk 

memaksimalkan utilitas relatif yang diharapkannya untuk remunerasi, kontrak 

pinjaman, dan political cost (Rochmat Bayu Utomo, 2013). 

Menurut Shofaa Marwah (2012), Pelanggaran terhadap debt covenant dapat 

mengakibatkan timbulnya suatu biaya sehingga dengan meningkatkan laba, manajer 

berusaha untuk mencegah atau setidaknya menunda hal tersebut dan salah satu cara 

untuk meningkatkan laba yaitu dengan menggunakan metode persediaan FIFO. 

Sedangkan pertimbangan political cost hypothesis juga menjadikan manajer cenderung 

untuk menerapkan metode rata-rata karena metode rata-rata menghasilkan laba yang 

lebih kecil. 
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2.2. Positive Accounting Theory 

Positive accounting theory adalah teori yang berfokus dengan prediksi perilaku 

dan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dan bagaimana manajer akan 

merespon sebuah kebijakan akuntansi yang baru diterapkan (Scoot, 2012). Sehingga 

pendekatan postive accounting theory digunakan dalam kaitannya mengetahui 

tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen dalam mengambil keputusannya. 

Watts & Zimmerman (1990) memperkenalkan tiga hipotesis dalam postive 

accounting theory yakni bonus plan hypothesis, debt covenant hypothesis, dan political 

cost hypothesis. Scott (2012) mengatakan dalam menjelaskan tiga hipotesis ini dapat 

dilihat menggunakan dua sudut pandang yaitu sebagai tujan efisien atau oportunistik. 

Teori Christie dan Zimmerman (1994) menjelaskan bahwa perspektif efisiensi 

manajemen bertindak untuk meningkatkan kekayaan seluruh pihak yang terlibat di 

dalam kontrak. 

Dalam teori akuntansi positif, ada beberapa alternatif akuntansi yang dapat 

digunakan oleh setiap perusahaan dalam upaya untuk mencapai efisiensi dan efektifitas 

perusahaan serta tingkat laba yang optimal. Teori akuntansi positif menerangkan 

bahwa adanya motivasi-motivasi bagi perusahaan dalam manajemen laba (Thresya 

Memoriana Hutahaean dan Iskandar Muda, 2014). Para manajer perusahaan dapat 

meningkatkan laba perusahaan ataupun memperkecil laba sesuai dengan tujuannya. 

Dengan begitu kebijakan akuntansi yang menjadi alternatif akuntansi menaikkan dan 

menurunkan laba (Rochmat Bayu Utomo, 2013). Hal ini berkaitan dengan pernyataan 

yang dikemukakan oleh Shofaa Marwah (2012), kebijakan metode penilaian 
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persediaan akan mempengaruhi kandungan informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan, baik dalam neraca maupun laporan laba/rugi. 

2.3. Manajemen Laba  

Menejemen Laba merupakan suatu tindakan manajer yang memilih kebijakan 

akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan yang spesifik dan kebijakan akuntansi yang 

dimaksud adalah penggunaan akrual dalam menyusun laporan keuangan (Scott, 

2006:344). Manajemen laba menjadi sebuah realitas yang sulit untuk dihindari akibat 

dari pendekatan akuntansi dasar akrual yang danggap lebih rasional dibandingkan 

dengan dasar kas (Haryono, 2008). Laba pada laporan keuangan yang disajikan 

perusahaan sebagai wujud dari ukuran kinerja perusahaan yang digunakan sebagai 

dasar pengambilan keputusan bisnis. Hal tersebut memungkinkan pihak manajemen 

berusaha untuk melakukan manajemen pada laba agar dapat mencerminkan kinerja 

perusahaan yang baik.  

Tindakan manajemen dalam melakukan manajemen laba dapat dikategorikan 

menjadi dua jenis tipe efficient earnings management dan opportunistic earnings 

management (Scott, 2012). Efficient earnings management, dapat dilihat dari dua sudut 

pandang yakni sudut pandang pelaporan keuangan dan sudut pandang kontrak. Dari 

sudut pandang pelaporan keuangan, manajer mungkin menggunakan manajemen laba 

untuk menemukan perkiraan laba analis, dengan demikian menghindari kerusakan 

reputasi dan reaksi negatif yang kuat dari harga saham dimana dengan cepat mengikuti 

gagalnya ekspektasi investor. Bila dilihat dari sudut pandang kontrak, Earning 
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Management bisa digunakan sebagai jalan untuk melindungi perusahaan dari 

konsekuensi dari kejadian yang tidak terduga. Selanjutnya, opportunistic earnings 

management merupakan penggunaan manajemen laba bukan untuk kepentingan 

investor melainkan hanya untuk kepentingan pribadi manajer. 

Perilaku manajemen laba dapat dijelaskan melalui Positive Accounting Theory 

(PAT) dan Akgency Theory. Tiga hipotesis PAT yang dapat dijadikan dasar 

pemahaman tindakan manajemen laba yang dirumuskan oleh Watts and Zimmerman 

(1986). Hipotesis debt covenant, bonus plan dan political cost dapat dijelaskan dalam 

perspektif oportunis maupun perspektif efisien (Deegan, 2004). Perspektif oportunis 

mengasumsikan bahwa manajemen memilih kebijakan akuntansi untuk 

memaksimalkan utilitas relatif yang diharapkannya untuk remunerasi, kontrak 

pinjaman, dan political cost.  

Menurut Rochmat Bayu Utomo (2013), manajemen oportunis memilih 

kebijakan akuntansi yang dapat menaikkan laba dengan tujuan mensiasati perencanaan 

bonus (bonus plan hypothesis), dan menghindari pelanggaran perjanjian hutang (debt 

covenant hypothesis). Namun demikian, jika manajemen mendapat tekanan dari pihak 

ketiga (misalnya: pekerja, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, pemerintah) 

akan cenderung menghindari tekanan tersebut dengan memilih kebijakan akuntansi 

yang dapat menunda/menurunkan laba dengan tujuan untuk meminimalisir political 

cost (political cost hypothesis). Perspektif oportunis sering dihubungkan dengan 

perspektif  dan tujuan setelah kejadian, karena itu perpektif ini mempertimbangkan 
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tindakan oportunis yang dapat dilakukan segera kontrak disepakati atau dibuat 

(Deegan, 2004). 

2.4. Bonus Plan 

Bonus plan hypothesis menyatakan bahwa manajer memilih kebijakan 

akuntansi yang dapat meningkatkan laba untuk memaksimalkan kompensasi (Robbin, 

et all., 1993). Manajer memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba untuk 

memaksimalkan kompensasi yang didasarkan pada laba akuntansi, setelah manajemen 

menyetujui kontrak kompensasi (Rochmat Bayu Utomo, 2013). Pada perusahaan yang 

memiliki rencana pemberian bonus, manajer perusahaan akan lebih memilih metode 

akuntansi yang dapat menggeser laba dari masa depan ke masa kini sehingga dapat 

menaikkan laba saat ini. Hal ini dikarenakan manajer lebih menyukai pemberian upah 

yang lebih tinggi untuk masa kini.  

Menurut Watts and Zimmerman (1986), dalam kontrak bonus dikenal dua 

istilah yaitu bogey (tingkat laba terendah untuk mendapatkan bonus) dan cap (tingkat 

laba tertinggi). Jika laba berada di bawah bogey, tidak ada bonus yang diperoleh 

manajer sedangkan jika laba berada di atas cap, manajer tidak akan mendapat bonus 

tambahan. Jika laba bersih berada di bawah bogey, manajer cenderung memperkecil 

laba dengan harapan memperoleh bonus lebih besar pada periode berikutnya, demikian 

pula jika laba berada di atas cap. Jadi hanya jika laba bersih berada di antara bogey dan 

cap, manajer akan berusaha menaikkan laba bersih perusahaan. 

Pengaruh Motivasi Manajemen..., Ronaldy Faisal, Ak.-IBS, 2017



17 
 

 
Indonesia banking school 

Healy (1985) menggunakan formula bonus yang didasarkan pada asumsi bahwa 

perusahaan terdiri atas manajer yang menghindari resiko (risk averse) sehingga 

manajer akan memilih discretionary accrual untuk 

(1) menurunkan earning ketika earning sebelum keputusan accrual lebih kecil 

dari bogey (batas bawah) atau melebihi cap (batas atas) 

(2) menaikkan earning ketika earning sebelum keputusan accrual melebihi 

bogey tetapi tidak melebihi cap.  

Implikasi yang dikemukakan oleh Healy adalah bahwa manajer akan berperilaku 

oportunistik menghadapi intertemporal choice. 

Manajemen oportunis memilih kebjakan akuntansi yang dapat menaikkan laba 

dengan tujuan mensiasati perencanaan bonus (bonus plan hypothesis). Salah satu cara 

untuk meningkatkan laba yaitu dengan menggunakan metode persediaan FIFO (Shofaa 

Marwah, 2012). Maka dengan pernyataan bonus plan hypothesis dapat diindikasi 

bahwa manajer menggunakan metode persediaan FIFO yang menghasilkan laba 

cenderung lebih besar disbanding metode lainnya, yang diperbolehkan dalam PSAK 

14 setalah mengadopsi IFRS secara penuh (full adoption) setelah tahun 2012. 

2.5. Debt Covenant 

Menejemen Laba merupakan suatu tindakan manajer yang memilih kebijakan 

akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan yang spesifik dan kebijakan akuntansi yang 

dimaksud adalah penggunaan akrual dalam menyusun laporan keuangan (Scott, 

2006:344). Pada perusahaan yang mempunyai rasio debt to equity tinggi, manajer 
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perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan 

pendapatan atau laba. (Robbin, et all., 1993) mengungkapkan bahwa perjanjian 

peminjaman sering menetapkan pembatasan aktivitas peminjam dalam bentuk debt 

covenant. Banyak covenant meminta perusahaan untuk mengelola variabel akuntansi 

yang utama pada level tertentu. Salah satu rasio keuangan yang harus dipatuhi oleh 

menajer adalah profitabilitas (Rochmat Bayu Utomo, 2013).  

Manajemen berusaha menghindari pelanggaran debt covenant dengan 

menyusun laporan keuangan yang menyenangkan debtholder, sehingga manajer akan 

memilih kebijakan akuntansi yang dapat menaikkan laba (Rochmat Bayu Utomo, 

2013). Pelanggaran terhadap debt covenant dapat mengakibatkan timbulnya suatu 

biaya sehingga dengan meningkatkan laba, manajer berusaha untuk mencegah atau 

setidaknya menunda hal tersebut dan salah satu cara untuk meningkatkan laba yaitu 

dengan menggunakan metode persediaan FIFO (Shofaa Marwah, 2012).  

Dalam perkembangannya, pengadopsian IFRS mengenai persediaan dimula 

dengan PSAK 14 (1994), rumus biaya LIFO masih diperkenankan digunakan serta 

metode lainnya (Bobby Wiryawan Saputra dan Agus Hermawan, 2012). Dan setelah 

IFRS diadopsi secara penuh, manajer akan berusaha untuk memilih metode yang 

menaikkan pendapatannya untuk indikasi motivasi debt covenant. Maka dengan 

melihat indikasi terjadinya pencegahan pelanggaran debt covenant manajer akan lebih 

suka untuk menggunakan metode penilaian persediaan FIFO dari pada average. 

Perusahaan dengan rasio debt to equity yang tinggi akan mengalami kesulitan 

dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditor bahkan perusahaan terancam 
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melanggar perjanjian utang. Leverage menggunakan skala rasio dan diukur dengan 

membagikan total hutang jangka panjang dengan total equity. Rata-rata Financial 

Leverage diperoleh dengan menjumlahkan nilai financial leverage selama jumlah 

tahun pada periode pengamatan, lalu dibagi dengan jumlah tahun (Thresya Memoriana 

Hutahaean dan Iskandar Muda, 2014). 

 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 ∶  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
 

 

2.6. Political Cost 

Hipotesis political cost menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami 

tekanan politik akan menghindari political cost dengan cara memilih kebijakan 

akuntansi yang dapat menunda pelaporan laba (Missonie-Pierra, 2004). Pada 

perusahaan besar yang memiliki biaya politik tinggi, manajer akan lebih memilih 

metode akuntansi yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke 

periode masa mendatang sehingga dapat memperkecil laba yang dilaporkan. Biaya 

politik muncul dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik 

perhatian media dan konsumen. Missonier Pierra (2004) memproksi political cost 

dengan kekuatan buruh yang didefinisikan sebagai kemampuan buruh untuk menekan 

perusahaan sehingga kesejahteraan buruh menjadi lebih baik dengan cara transfer 

kekayaan dari perusahaan ke para buruh. 
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Perusahaan besar menghadapi biaya politis yang lebih besar karena merupakan 

entitas yang banyak disorot oleh publik secara umum. Para karyawan berkepentingan 

melihat kenaikan laba sebagai acuan untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui 

kenaikan gaji. Pemerintah melihat kenaikan laba perusahaan sebagai obyek pajak yang 

akan ditagihkan. Sehingga pilihan yang dihadapi oleh organisasi adalah dengan cara 

bagaimana lewat proses akuntansi agar laba dapat ditampilkan lebih rendah. Hal ini 

yang seringkali disebut dengan political cost hyphoyesis (Watts dan Zimmerman, 

1986). 

Watts dan Zimmerman (1986), menyatakan bahwa semakin besar biaya politis 

yang dihadapi perusahaan maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan 

tersebut untuk menggunakan pilihan akuntansi yang dapat mengurangi laba. 

Pertimbangan Political Cost Hypothesis inilah yang menjadikan manajer cenderung 

untuk menerapkan metode rata-rata karena metode rata-rata menghasilkan laba yang 

lebih kecil dibandingkan dengan metode FIFO (Shofaa Marwah, 2012).  

Menurut Bobby Wiryawan Saputra dan Agus Hermawan (2012), dalam 

penggunaan rumus biaya LIFO, persediaan yang dijual adalah yang terakhir masuk dan 

akan mempengaruhi COGS (Cost of Good Solds) menjadi lebih tinggi, tentu juga akan 

memperkecil net income yang akan diperoleh. Dengan pernyataan tersebut jelas bahwa 

manajer akan menggunakan metode yang menghasilkan laba terendah sebagai indikasi 

terhindar dari biaya politis. Namun dalam perkembangan IFRS yang diadopsi di 

Indonesia, bahwa metode LIFO yang menghasilkan laba terendah sudah tidak 

diperbolehkan (PSAK 14 revisi 2008). Maka dengan adanya penyesuaian tersebut 
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manajer cenderung akan pindah untuk menggunakan metode penilaian persediaan rata-

rata yang menghasilkan laba lebih kecil untuk indikasi menghindari biaya politis 

dibanding metode FIFO sesuai dengan PSAK 14 yang diadopsi dari IFRS. 

2.7. Persediaan 

Menurut Pernyataan Standar Keuangan No. 14 dinyatakan, bahwa persediaan 

adalah asset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses 

produksi untuk penjualan tersebut atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan 

untukdigunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.  

Persediaan meliputi barang yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali, 

misalnya, barang dagangan yang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali, atau 

pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali. Persediaan juga mencakupi 

barang jadi yang diproduksi, atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi, 

oleh entitas serta termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam 

proses produksi (PSAK 14 Penyesuaian 2014).  

Persediaan adalah salah satu unsur dalam perusahaan yang paling aktif dan juga 

memiliki peran penting sebagai investasi sumber daya yang besar nilainya dan 

signifikan pengaruhnya terhadap aktivitas operasional perusahaan (Shofaa Marwah, 

2012). Oleh karena itu pemilihan metode penilaian persediaan yang tepat sangatlah 

diperlukan dalam laporan keuangan. Kebijakan metode penilaian persediaan akan 

mempengaruhi kandungan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, baik 

dalam neraca maupun laporan laba/rugi.  
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Pemilihan metode penilaian persediaan untuk pelaporan keuangan di Indonesia 

diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 14. Di dalam PSAK 14 

(1994) disebutkan bahwa pihak perusahaan diberi kebebasan untuk menentukan 

metode penilaian persediaannya, baik FIFO, rata-rata, maupun LIFO. Namun untuk 

memenuhi kebutuhan fiskal, berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 dan 

juga berdasarkan PSAK 14 (Revisi 2008), pihak perusahaan hanya diperbolehkan 

untuk menerapkan metode penilaian persediaan FIFO dan rata-rata. laba  rugi,  juga  

dapat  digunakan untuk mengawasi barang-barang dalam gudang (Baridwan, 2010: 

151-152). Selanjutnya pada tahun 2014, PSAK 14 ini mengalami beberapa revisi atau 

perubahan dari tahun 2008. Perubahan PSAK 14 ini meliputi rumus biaya yang 

digunakan dalam memperhitungkan persediaan, antara lain FIFO dan rata-rata 

bergerak atau rata-rata tertimbang. 

Menurut Jogiyanto Hartono dan Syaiful Ali (2002), metode FIFO didasarkan 

pada asumsi barang dalam persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan 

terlebih dahulu sehingga yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau 

diproduksi kemudian. Maka dari itu penelitian ini menggunakan pendekatan metode 

FIFO sebagai proxy metode income increasing, begitu juga metode rata-rata sebagai 

proxy metode income decreasing (Jogiyanto Hartono dan Syaiful Ali (2002). 

Perusahaan dengan variasi persediaan kecil bias memilih menggunakan metode 

rata-rata. Dengan metode rata-rata maka laba yang dihasilkan lebih rendah bila 

dibandingkan dengan metode FIFO. Sedangkan perusahaan dengan variasi persediaan 
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tinggi akan menggunakan metode FIFO sehingga laba menjadi besar (Devi Ariyani, 

2016). 

2.8. Adopsi PSAK 14 (2008) 

Di Indonesia, standar akuntansi keuangan mulai mengadopsi International 

Financial Reporting Standards (IFRS) sejak tanggal 1 Januari 2012. Sebelum tanggal 

1 Januari 2012 standar akuntansi di Indonesia belum menggunakan secara penuh (full 

adaption) standar akuntansi internasional atau IFRS. Standar akuntansi di Indonesia 

yang berlaku saat penelitian ini dilakukan masih mengacu pada US GAAP (United 

Stated Generally Accepted Accounting Standart) namun pada beberapa paragraf sudah 

mengadopsi IFRS yang sifatnya harmonisasi (Gamayuni, 2011). Perbedaan lingkungan 

antara United Stated dengan Indonesia dapat mengakibatkan perbedaan karakteristik 

konflik agensi.  

Teori akuntansi positif telah banyak diuji dengan menggunakan pilihan metode 

akuntansi. Dengan diadopsinya IFRS secara penuh pada tahun 2012 memberikan 

dampak pada perubahan keberlakuan peraturan yang sebelumnya diterapkan sebelum 

mengadopsi IFRS secara penuh. Givoly dan Hayn (2000) memberi bukti bahwa praktik 

konservatisme akuntansi telah dijalankan sejak tahun 1950-an, dan ada kecenderungan 

intensitasnya semakin meningkat sebelum diterapkannya Internasional Financial 

Reporting Standards (IFRS).  

IFRS memperkenalkan prinsip baru yang disebut dengan prudence. Prudence 

dalam IFRS, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan adalah pendapatan 
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boleh diakui meskipun masih berupa potensi, sepanjang memenuhi ketentuan 

pengakuan pendapatan (revenue recognition) dalam IFRS (Yustina, 2013). Dalam 

IFRS terjadi berbagai macam perubahan dalam laporan keuangan, seperti perubahan 

metode akuntansi yang sebelumnya menggunakan historical cost kini berubah menjadi 

fair value (Reskino dan Ressy Vemiliyarni, 2014). Dengan pernyataan tersebut jelas 

bahwa metode LIFO merujuk pada historical cost yang telah dilarang penggunaanya, 

dan metode FIFO lebih menjelaskan penilaian persediaan berdasarkan fair value.  

Sementara itu, PSAK 14 tentang Persediaan mengalami perubahan dalam hal 

biaya perolehan dan rumus biaya. Dalam PSAK 14 (1994) selisih valuta asing yang 

terkait dengan pembelian persediaan dapat diakui sebagai biaya perolehan persediaan, 

berbeda dengan PSAK 14 (revisi 2008) yang tidak mengatur hal tersebut. Pada PSAK 

14 (2008), dalam rumus biaya tidak diperkenankan lagi menggunakan LIFO (Last In 

First Out), yang diperkenankan hanya FIFO (First In First Out) dan rata-rata 

tertimbang. Berbeda dengan PSAK 14 (1994), rumus biaya LIFO masih diperkenankan 

digunakan serta metode lainnya (Bobby Wiryawan Saputra dan Agus Hermawan, 

2012). 
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Tabel 2.1 IFRS yang Telah Diadopsi ke Dalam PSAK tahun 2008 

 

Sumber: Rindu Rika Gamayuni, 2009 (Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan 

Indonesia Menuju International Financial Reporting Standards) 

2.9. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

No. 
Nama dan 

Tahun 

Tujuan 

Penelitian 

Variable 

Penelitian 
Hasil Penelitian Research GAP 

1 Anne Beatty 

and Joseph 

Weber, 2003 

Penelitian ini 

menguji 

apakah 

ketentuan 

peraturan oleh 

suatu bank 

akan kontrak 

utang akan 

berpengaruh 

pada 

pemilihan 

metode 

akuntansi. 

Independen: 

Debt 

covenants. 

Dependen: 

Accounting 

Choice 

Penelitian ini 

menemukan 

bahwa peminjam 

menggunakan 

perubahan 

metode akuntansi 

persediaan ke 

FIFO untuk 

mengkalkulasikan 

rasionya agar 

mendapatkan 

income yang 

naik. 

Penelitian ini 

bertujuan melihat 

tingkat syarat 

hutang perusahaan, 

jadi lebih banyak 

menggunakan data 

perusahaan yang 

menggunakan 

metode akuntansi 

untuk menaikkan 

laba, dan tidak 

untuk data 

perusahaan yang 

menurunkan laba 

 

Pengaruh Motivasi Manajemen..., Ronaldy Faisal, Ak.-IBS, 2017



26 
 

 
Indonesia banking school 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulum (Lanjutan) 

2 

 

Danutė 

Zinkevičienė 

and Kristina 

Rudžionienė, 

2005 

Tujuan 

penelitian ini 

untuk 

menganalisis 

dampak 

leverage 

perusahaan 

dari pemilihan 

metode 

akuntansi 

keuangan 

dengan testing 

leverage 

hypothesis. 

Independen: 

Leverage for 

proxy Debt 

Covenant. 

Dependen: 

Depreciation, 

inventory 

evaluation, 

and portfolio 

method 

(accounting 

Policy) 

Hasil penelitian 

bahwa untuk 

menaikkan 

income 

perusahaan 

menggunakan 

straightline 

methode untuk 

depresiasi dan 

FIFO untuk 

penilaian 

persediaan. 

Data yang 

diperoleh untuk 

melihat metode 

akuntansi yang 

digunakan suatu 

perusahaan 

merupakan data 

primer yaitu 

kuisioner. Jadi ada 

kemungkinan untuk 

salah dalam 

pengisian kuisioner 

atau penolakan. 

3 Peter R. 

Demerjian, 

2011 

Penelitian ini 

bertujuan 

untuk melihat 

perusahaan 

dengan 

laporan neraca 

yang memiliki 

perjanjian 

utang (debt 

covenant). 

Independen: 

Leverage, Net 

Worth, 

Current Ratio, 

and Interest 

Coverage, 

Fixed Charge 

Coverage, 

Debt-to-

Earnings. 

Dependen: 

Changes in 

accounting 

standards 

Peneliti 

menemukan 

peminjam 

(borrower) 

dengan rasio yang 

lebih baik akan 

lebih mungkin 

memkiliki neraca 

berdasarkan 

perjanjian. 

Penelitian ini 

memberikan 

gambaran Covenant 

dari segi 

perhitungan pada 

Balance sheet, 

Income statement, 

maupun keduanya 

menggunakan 

rasio-rasio 

keuangan. 
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulum (Lanjutan) 

4 Shofaa 

Marwah, 

2012 

Penelitian ini 

bertujuan 

untuk 

menganalisis 

mengenai 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

pemilihan 

metode 

penilaian 

persediaan. 

Independen: 

Ukuran 

perusahaan, 

Debt covenant 

(leverage), 

likuiditas dan 

laba sebelum 

pajak. 

Dependen: 

Metode 

penilaian 

persediaan 

(rata-rata dan 

FIFO) 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

pemilihan metode 

penilaian 

persediaan. 

Sedangkan 

variabel leverage 

untuk 

menghitung debt 

covenant, 

likuiditas dan 

laba sebelum 

pajak tidak 

berpengaruh 

terhadap 

pemilihan metode 

penilaian 

persediaan. 

Penelitian 

selanjutnya 

diharapkan dapat 

menambahkan 

periode penelitian 

agar tidak bias dan 

penelitian tentang 

pemilihan metode 

penilaian 

persediaan akan 

lebih baik jika 

dilakukan pada 

masa perubahan 

harga saja. Hal ini 

dilakukan agar 

didapat pengaruh 

yang jelas atas 

perbedaan metode 

persediaan. 
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulum (Lanjutan) 

5 Peter Harris, 

2012 

Penelitian ini 

menguji pemilihan 

metode akuntansi 

persediaan yaitu 

LIFO dan 

membahas 

managerial 

opportunities untuk 

perusahaan yang 

tidak menggunakan 

LIFO 

Independen: 

Management 

Opportunities 

(Bond 

Covenant). 

Dependen: 

Inventory 

Choice (LIFO 

method) 

Hasil dari 

penelitian ini 

membuktikan 

bahwa ada 

beberapa faktor 

yang menjadi 

opportunity bagi 

manajemen untuk 

menggunakan 

LIFO atau tidak, 

seperti pada 

Advantage of 

Bond Covenant 

pengguna non-

LIFO lebih dapat 

menghasilkan 

income yang 

lebih tinggi dan 

dapat menjaga 

persyaratan 

perjanjian utang. 

Penelitian ini 

memberikan bukti 

lebih dalam 

mengenai 

keuntungan 

maupun kerugian 

(management 

opportunities) 

menggunakan 

metode persediaan 

LIFO yang 

didalamnya 

termasuk  

6 Rochmad 

Bayu 

Utomo, 2013 

Tujuan dari 

penelitian ini untuk 

menguji apakah 

leverage (bond 

covenant) yang 

memiliki dampak 

positif pada pilihan 

kebijakan 

akuntansi, bonus 

plan memilinki 

dampak positif pada 

pilihan kebijakan 

akuntansi, and 

kekuatan buruh 

memiliki dampak 

negatif pada pilihan 

kebijakan 

akuntansi. 

Independen: 

Debt 

covenants, 

Bonus plan, 

Kekuatan 

buruh. 

Dependen: 

Kebijakan 

Akuntansi 

Hasil penelitian 

ini mampu 

membuktikan 

bahwa bonus plan 

memiliki dampak 

positif yang 

signifikan pada 

pilihan kebijakan 

akuntansi, 

leverage memiliki 

dampak negatif 

pada kebijakan 

akuntansi, dan 

kekuatan buruh 

memiliki dampak 

positif pada 

pilihan kebijakan 

akuntansi. 

Penelitian 

selanjutnya 

sebaiknya 

melakukan 

peneltian di tahun 

2013 untuk 

mengetahui apakah 

teori akuntansi 

positif masih 

berlaku tidak 

dengan berlakunya 

peraturan IFRS 

tahum 2012 di 

Indonesia. Dan 

sebaiknya untuk 

ditambahkan 

sampel dan tahun 

penelitian. 
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulum (Lanjutan) 

7 Thresya 

Memoriana 

Hutahaean, 

Iskandar 

Muda, 2014 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menganalisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

pemilihan metode 

akuntansi 

persediaan dalam 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

pada tahun 2010-

2012. 

Independen: 

Ukuran 

perusahaan, 

variabilitas 

persediaan, 

variabilitas 

harga pokok 

penjualan, 

laba sebelum 

pajak dan 

Bond 

Covenant 

(financial 

leverage). 

Dependen: 

metode 

akuntansi 

persediaan 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa variabilitas 

persediaan dan 

variabilitas harga 

pokok penjualan 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap pemilihan 

metode akuntansi 

perediaan. 

Sedangkan ukuran 

perushaan, laba 

sebelum pajak dan 

bond covenant 

tidak memiliki 

pengaruh yang 

signifikan. 

Penelitian 

selanjutnya 

diharapkan 

memperluas 

sampel dengan 

mengikut sertakan 

perusahaan yang 

mengganti 

persediaan pada 

periode 

penelitian agar 

diketahui 

factorfaktor 

yang menyebabkan 

perubahan tersebut. 

8 Ardo Septian 

dan Yane 

Devi Anna, 

2014 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

bagaimana 

pengaruh 

kepemilikan 

manajerial, ukuran 

perusahaan, debt 

covenant, dan 

growth 

opportunities 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi secara 

simultan dan 

parsial. 

Independen: 

kepemilikan 

manajerial, 

ukuran 

perusahaan, 

debt 

covenant, dan 

growth 

opportunities. 

Dependen: 

konservatisme 

akuntansi 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa secara 

simultan 

kepemilikan 

manajerial, ukuran 

perusahaan, debt 

covenant, dan 

growth 

opportunities 

secara bersama-

sama mempunyai 

pengaruh 

signifikan terhadap 

konservatisme 

akuntansi.  

Penelitian ini 

menguji seluruh 

variablenya 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi untuk 

menaikkan 

labanya. 
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulum (Lanjutan) 

9 Micah 

Frankel and 

Pei-Hui Hsu, 

2015 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

melihat aspek dari 

perusahaan yang 

menggunakan 

metode penilaian 

persediaan LIFO 

Independen: 

Cash effective 

tax rate, GAAP 

effective tax 

rate, inventory 

turn over, cash 

compensation, 

foreign income, 

leverage (to 

show debt 

covenant), PPI. 

Dependen: 

LIFO adpotion 

Penelitian ini 

menemukan 

perusahaan 

menghindari 

menggunakan 

LIFO untuk 

memiliki rasio 

leverage tinggi 

dimana hal ini 

untuk 

menghindari 

pelanggaran dari 

debt covenant. 

Dalam penelitian ini 

peneliti memberikan 

gambaran mengenai 

tambahan variable 

terkait dengan 

pengadopsian LIFO 

pada perusahaan. 

10 Handriyono, 

2016 

Studi empirik 

membuktikan ada 

5 faktor yang 

berhubungan 

dengan 

manajemen laba 

yaitu ukuran 

perusahaan, 

tingkat 

pertumbuhan 

perusahaan, 

financial leverage, 

proporsi saham 

pemilik 

perusahaan, 

penjamin emisi. 

Independen: 

Ukuran 

perusahaan, 

tingkat 

pertumbuhan 

perusahaan, 

financial 

leverage (Debt 

Covenant), 

proporsi saham 

pemilik 

perusahaan, 

penjamin emisi. 

Dependen: 

Metode 

pemilihan 

akuntansi 

Hasil analisis 

dengan 

menggunakan 

Total Accrual 

Multivariate 

yaitu Ordinary 

Least Square 

model, 

menunjukkan 

bahwa hanya 

ukuran 

perusahaan yang 

mempunyai 

hubungan yang 

signifikan pada 

perusahaan yang 

go publik, dan 

variabel yang 

lain tidak 

signifikan. 

Dalam penelitian ini 

tidak dibedakan 

jenis-jenis industri 

yang diteliti 

melainkan 

keseluruhan 

perusahaan yang 

tergolong industri 

manufaktur saja, 

maka untuk 

penelitian 

mendatang 

sebaiknya 

dipisahkan menurut 

jenis industri dengan 

harapan untuk bisa 

mengetahui apakah 

industri tertentu 

memiliki 

karakteristik yang 

berbeda dengan jenis 

industri yang lain. 
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2.10. Kerangka Konseptual  

Dengan pendekatan teori pada penelitian ini maka kerangka konseptual yang 

dapat disusun pada penelitian ini seperti yang ditunjukan pada gambar 2.2. Bonus plan 

diproksikan dengan ada tidaknya rencana kompensasi, debt covenant diproksikan 

dengan leverage, dan political cost diproksikan dengan kekuatan buruh. Dan dalam 

penelitian ini menguji apakah variabel bonus plan, debt covenant dan political cost 

dapat berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode penilaian persediaan 

dengandengan melihat efek pengadopsian IFRS di Indonesia.  

Motivasi Manajemen terhadap Metode Penilaian Persediaan Adopsi 

PSAK 14 (2008) di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

Metode Penilaian 

Persediaan 

Bonus Plan 

Debt Covenant 

Political Cost 

Adopsi PSAK 14 

(2008) di 

Indonesia 

 

Motivasi 

Oportunistik 

Manajer 

Adopsi PSAK 14 

(2008) di 

Indonesia 
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2.11. Pengembangan Hipotesis 

2.11.1. Pengaruh Bonus Plan terhadap Pemilihan Metode Penilaian Persediaan  

Bonus plan hypothesis menyatakan bahwa manajer memilih kebijakan 

akuntansi yang dapat meningkatkan laba untuk memaksimalkan kompensasi (Robbin, 

et al., 1993). Penelitian terdahulu memproksi bonus plan dengan ada tidaknya rencana 

bonus (Robbin, et al., 1993; Inoue dan Thomas, 1996). Pada penelitian ini bonus plan 

diproksi dengan ada tidaknya rencana kompensasi. Proksi ini dipilih untuk lebih 

menjelaskan tentang motif memaksimalkan kompensasi. Ada tidaknya rencana bonus 

menggambarkan hubungan yang terpisah antara pemilik dengan manajemen. 

Manajemen akan memilih kebijakan akuntansi yang dapat menaikkan laba jika ada 

rencana bonus (Rochmat Bayu Utomo, 2013).  

Perilaku manajer untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat menaikan laba 

sejalan dengan teori agensi. Pada teori agensi manajemen digambarkan sebagai 

individu yang mementingkan kepentingannya sendiri sehingga jika bonus yang 

didapatkan didasarkan pada laba maka manajer tersebut akan memilih kebijakan 

akuntansi yang dapat menaikkan laba dan tidak akan memaksakan diri untuk memilih 

kebijakan akuntansi yang tidak dapat menaikkan laba jika bonus tidak didasarkan pada 

bonus plan (Inoue dan Thomas, 1996). Penelitian ini menggunakan pendekatan metode 

FIFO sebagai proxy metode income increasing (Jogiyanto Hartono dan Syaiful Ali 

(2002). 
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Berdasarkan uraian diatas, dapat disusun hipotesis sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh bonus plan terhadap pemilihan metode penilaian persediaan di 

Indonesia. 

2.11.2. Pengaruh Debt Covenant terhadap Pemilihan Metode Penilaian 

Persediaan 

Hipotesis yang dikemukakan Watts dan Zimmerman (1986) ini berkaitan 

dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan dalam perjanjian hutang (debt 

covenant). Sebagian besar perjanjian hutang mempunyai syarat-syarat yang harus 

dipenuhi peminjam selama masa perjanjian. Ketika perusahaan mulai mendekati 

terjadinya pelanggaran terhadap debt covenant, maka manajer perusahaan akan 

berusaha untuk menghindari terjadinya debt covenant tersebut dengan memilih 

metode-metode penilaian yang dapat menaikkan laba. 

Menurut Thresya Memoriana Hutahaean dan Iskandar Muda (2014), fianacial 

leverage, menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat memenuhi kewajibannya dalam 

membayar hutang dengan menggunakan aktiva yang dimilikinya. Perusahaan dengan 

tingkat leverage yang tinggi akan memilih metode yang dapat menaikkan laba untuk 

menghindari terjadinya pelanggaran debt covenant atau perjanjian hutang dimana jika 

perjanjian hutang dilanggar maka akan menimbulkan biaya. Hasil penelitian Cushing 

dan Le Clere (1992) menyatakan bahwa leverage berpengaruh secara signifikan 

terhadap pemilihan metode penilaian persediaan.  
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Pelanggaran terhadap debt covenant dapat mengakibatkan timbulnya suatu 

biaya sehingga dengan meningkatkan laba, manajer berusaha untuk mencegah atau 

setidaknya menunda hal tersebut dan salah satu cara untuk meningkatkan laba yaitu 

dengan menggunakan metode persediaan FIFO (Shofaa Marwah, 2012). Penelitian ini 

menggunakan pendekatan metode FIFO sebagai proxy metode income increasing 

(Jogiyanto Hartono dan Syaiful Ali (2002). 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disusun hipotesis sebagai berikut: 

H2: Terdapat pengaruh debt covenant terhadap pemilihan metode penilaian persediaan 

di Indonesia. 

2.11.3. Pengaruh Political Cost terhadap Pemilihan Metode Penilaian Persediaan  

Political Cost Hypothesis menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat laba 

yang tinggi dinilai akan mendapat perhatian luas dari kalangan konsumen dan media 

yang nantinya juga akan menarik perhatian pemerintah dan regulator sehingga 

menyebabkan terjadinya biaya politis, di antaranya adalah muncul intervensi 

pemerintah, pengenaan pajak yang lebih tinggi, dan berbagai macam tuntutan lain yang 

dapat meningkatkan biaya politis. Oleh karena itu perusahaan dengan tingkat laba yang 

tinggi akan cenderung untuk menggunakan pilihan metode akuntansi yang dapat 

mengurangi laba, yaitu dengan metode persediaan rata-rata. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan metode rata-rata sebagai proxy metode income decreasing 

(Jogiyanto Hartono dan Syaiful Ali (2002). 
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Konflik yang terjadi antara manajeman dengan buruh juga dapat menjadi 

sumber political cost. Kekuatan buruh didefinisikan sebagai kemampuan buruh untuk 

menekan perusahaan sehingga kesejahteraan buruh menjadi lebih baik dengan cara 

transfer kekayaan dari perusahaan ke para buruh (Missonier-Pierra, 2004). Tekanan 

buruh diukur berdasarkan banyaknya karyawan yang dimiliki oleh perusahaan pada 

tahun t. Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan ada tidaknya serikat pekerja 

di perusahaan sebagai proksi dari kekuatan buruh. Proksi ini tidak bisa dilakukan di 

Indonesia karena seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI sudah memiliki serikat 

pekerja.  

Penelitian ini menggunakan banyaknya karyawan sebagai ukuran kekuatan 

buruh karena jumlah karyawan yang banyak menunjukkan kekuatan buruh yang 

sebenarnya yang setiap permasalahan cenderung diselesaikan dengan demonstrasi. 

Banyaknya karyawan yang dimiliki perusahaan dapat dilihat di laporan keuangan 

tahunan pada bagian gambaran umum perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disusun hipotesis sebagai berikut: 

H3: Terdapat pengaruh political cost terhadap pemilihan metode penilaian persediaan 

di Indonesia. 

2.11.4. Pengaruh Adopsi IFRS terhadap Pemilihan Metode Penilaian Persediaan 

IFRS memperkenalkan prinsip baru yang disebut dengan prudence. Prudence 

dalam IFRS, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan adalah pendapatan 

boleh diakui meskipun masih berupa potensi, sepanjang memenuhi ketentuan 
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pengakuan pendapatan (revenue recognition) dalam IFRS (Yustina, 2013). Sementara 

itu, PSAK 14 tentang Persediaan mengalami perubahan dalam hal biaya perolehan dan 

rumus biaya. Pada PSAK 14 (2008), dalam rumus biaya tidak diperkenankan lagi 

menggunakan LIFO (Last In First Out), yang diperkenankan hanya FIFO (First In First 

Out) dan rata-rata tertimbang. Berbeda dengan PSAK 14 (1994), rumus biaya LIFO 

masih diperkenankan digunakan serta metode lainnya (Bobby Wiryawan Saputra dan 

Agus Hermawan, 2012).  

Menurut Bobby Wiryawan Saputra dan Agus Hermawan (2012), dalam 

penggunaan rumus biaya LIFO, persediaan yang dijual adalah yang terakhir masuk dan 

akan mempengaruhi COGS (Cost Of Good Solds) menjadi lebih tinggi, tentu juga akan 

memperkecil net income yang akan diperoleh. Dengan pernyataan tersebut jelas bahwa 

manajer akan menggunakan metode yang menghasilkan laba terendah sebagai indikasi 

terhindar dari biaya politis. Namun dalam perkembangan IFRS yang diadopsi di 

Indonesia, bahwa metode LIFO yang menghasilkan laba terendah sudah tidak 

diperbolehkan (PSAK 14 revisi 2008). Maka dengan adanya penyesuaian tersebut 

manajer cenderung akan pindah untuk menggunakan metode penilaian persediaan rata-

rata yang menghasilkan laba lebih kecil dibanding metode FIFO sesuai dengan PSAK 

14 yang diadopsi dari IFRS. 

Perkembangan IFRS juga berperan penting dalam pemilihan metode 

persediaan. Pada PSAK 14 (2008), dalam rumus biaya tidak diperkenankan lagi 

menggunakan LIFO (Last In First Out), yang diperkenankan hanya FIFO (First In First 

Out) dan rata-rata tertimbang. Berbeda dengan PSAK 14 (1994), rumus biaya LIFO 

Pengaruh Motivasi Manajemen..., Ronaldy Faisal, Ak.-IBS, 2017



37 
 

 
Indonesia banking school 

masih diperkenankan digunakan serta metode lainnya (Bobby Wiryawan Saputra dan 

Agus Hermawan, 2012). Namun jelas indikasi manajer untuk mendapatkan bonus akan 

menggunakan metode persediaan FIFO yang menghasilkan laba cenderung lebih besar 

disbanding metode lainnya yang diperbolehkan dalam PSAK 14 setalah mengadopsi 

IFRS secara penuh (full adoption) setelah tahun 2012. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disusun hipotesis sebagai berikut: 

H4: Terdapat pengaruh adopsi IFRS terhadap pemilihan metode penilaian persediaan 

di Indonesia. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian  

Objek (populasi) penelitian ini adalah perusahaan farmasi di Indonesia yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 sampai dengan 2014. Sampel 

dipilih secara purposive sampling. Alasan pemilihan sampel perusahaan farmasi 

dikarenakan dari segi persediaan perusahaan farmasi memiliki tingkat kerentanan yang 

tinggi, dimana ketahanan persediaan yang sangat terlihat pada perusahaan farmasi yaitu 

obat-obatan sangat menjadi perhatian penting bagi manajemen persediaan. 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian ini maka sampel ditentukan dengan 

kriteria sebagai berikut:  

1. Perusahaan farmasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2006–2014. 

2. Perusahaan masih beroperasi secara berkesinambungan selama periode analisis.  

3. Perusahaan farmasi yang menerbitkan laporan keuangan tahunan baik 

mempublikasikan sendiri di media masa maupun dalam situs Bursa Efek Indonesia. 

Tujuannya untuk mendapatkan data secara lengkap. 

4. Menggunakan metode penilaian persediaan FIFO dan rata-rata. 

3.2. Teknik Pengumpulan Data  

Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh dari 

JSX data base, Indonesian Capital Market Directory, www.idx.com dan website 
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masing-masing perusahaan. Data-data tersebut berupa laporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

3.3. Definisi Variabel Penelitian  

Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat adalah metode penilaian 

persediaan (First In First Out Method (FIFO) dan average method). Variabel bebas 

terdiri atas tiga variabel yaitu tiga motif manajemen laba yang meliputi debt covenant, 

bonus plan, dan political (Rochmat Bayu Utomo, 2013), dan ditambah variabel adopsi 

PSAK 14 (2008) berbasis IFRS di Indonesia. 

3.3.1. Definisi Operasional Variabel  

3.3.1.1. Definisi Operasional Variabel Terikat 

Berdasarkan kajian dan penelitian sebelumnya, metode penilaian persediaan 

telah menjadi pertimbangan akan motivasi oportunistik manajemen. Alasannya adalah 

besaran atau nilai persediaan adalah salah satu unsur dalam perusahaan yang paling 

aktif dan juga memiliki peran penting sebagai investasi sumber daya yang besar 

nilainya dan signifikan pengaruhnya terhadap aktivitas operasional perusahaan (Shofaa 

Marwah, 2012). Cara ini telah digunakan banyak oleh banyak penelitian sebelumnya 

(Rochmat Bayu Utomo, 2013; Deegan, 2004). 

Perusahaan yang teridentifikasi memilih metode akuntansi menigkatkan laba 

akan diberi skore 1, yaitu metode FIFO. Sementara itu, skore 0 yaitu metode rata-rata 

diberikan pada perusahaan yang kebijakan akuntansinya menunda pelaporan laba atau 
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kebijakan akuntansi yang dapat menurunkan laba (Rochmat Bayu Utomo, 2013). 

Metode penilaian persediaan terkategori sebagai berikut: 

Metode Persediaan Proxy Skor 

FIFO Method Income Increasing 1 

Average Method Income Decreasing 0 

 

3.3.1.2. Pengukuran Variabel Bebas  

3.3.1.2.1. Bonus Plan 

Bonus plan hypothesis menyatakan bahwa manajer memilih kebijakan 

akuntansi yang dapat meningkatkan laba untuk memaksimalkan kompensasi (Robbin, 

et al., 1993). Pada penelitian ini bonus plan diproksi dengan ada tidaknya rencana 

kompensasi. Rencana kompensasi yang dimaksud adalah adanya penetapan bogey 

(tingkat laba terendah untuk mendapatkan bonus) dan cap (tingkat laba tertinggi untuk 

mendapatkan bonus) oleh pemilik perusahaan yang akan mempengaruhi perilaku 

manajer. Proksi ini dipilih untuk lebih menjelaskan tentang motif memaksimalkan 

kompensasi. Bonus Plan diukur berdasarkan kebijakan bonus, bila perusahaan ada 

skema kompensasi diberi skor 1, dan bila tidak menerapkan sistem bonus diberi skor 0 

(Rochmat Bayu Utomo, 2013). 

Bonus Plan Skor 

Melakukan skema kompensasi 1 

Tidak ada skema kompensasi 0 

 

Pengaruh Motivasi Manajemen..., Ronaldy Faisal, Ak.-IBS, 2017



41 
 

 
Indonesia banking school 

 

3.3.1.2.2. Debt Covenant 

Debt covenant hypothesis berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi 

perusahaan dalam perjanjian hutang (debt covenant) (Watts dan Zimmerman, 1986). 

Menurut Thresya Memoriana Hutahaean dan Iskandar Muda (2014), fianacial 

leverage, menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat memenuhi kewajibannya dalam 

membayar hutang dengan menggunakan aktiva yang dimilikinya. Perusahaan dengan 

tingkat leverage yang tinggi akan memilih metode yang dapat menaikkan laba untuk 

menghindari terjadinya pelanggaran debt covenant. 

𝐷𝐸𝑅𝑖𝑡 ∶  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔𝑖𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑡
 

Operasionalisasi variabel berikut menggunakan pendekatan yang dilakukan 

(Rochmat Bayu Utomo, 2013).  

3.3.1.2.3. Political Cost  

Political Cost Hypothesis menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat laba 

yang tinggi dinilai akan mendapat perhatian luas yang menyebabkan terjadinya biaya 

politis. Konflik yang terjadi antara manajeman dengan buruh juga dapat menjadi 

sumber political cost. Para karyawan berkepentingan melihat kenaikan laba sebagai 

acuan untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui kenaikan gaji.  Sehingga pilihan 

yang dihadapi oleh organisasi adalah dengan cara bagaimana lewat proses akuntansi 

agar laba dapat ditampilkan lebih rendah. Tekanan buruh diukur berdasarkan 
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banyaknya karyawan yang dimiliki oleh perusahaan pada tahun t. Banyaknya karyawan 

merupakan ukuran kekuatan buruh karena jumlah karyawan yang banyak menunjukkan 

kekuatan buruh yang sebenarnya yang setiap permasalahan cenderung diselesaikan 

dengan demonstrasi. Sehingga kekuatan buruh diukur berdasarkan jumlah buruh yang 

dimiliki perusahaan pada tahun ke n (Rochmat Bayu Utomo, 2013).  

3.3.1.2.4. Adopsi PSAK 14 (2008) 

Standar akuntansi keuangan di Indonesia mulai mengadopsi International 

Financial Reporting Standards (IFRS) sejak tanggal 1 Januari 2012. Sebelum tanggal 

1 Januari 2012 standar akuntansi di Indonesia belum menggunakan secara penuh (full 

adaption) standar akuntansi internasional atau IFRS. Maka pengadopsian ini diukur 

berdasarkan batas waktu sebelum dan sesudah IFRS diadopsi secara penuh di 

Indonesia. 

Adopsi IFRS di Indonesia Skor 

Sebelum adopsi 2008 0 

Sesudah adopsi 2008 1 

 

Tabel 3.1 Ringkasan Pengukuran Variabel 

No. Variabel Dimensi Definisi Indikator Pengukuran Skala 

1 Terikat Metode 

Penliaian 

Persediaan 

Merupakan 

pilihan 

manajemen 

dalam menilai 

persediaannya 

untuk indikasi 

menurunkan 

/menaikkan laba. 

Perusahaan yang memilih metode 

FIFO diberi skor 1, dan perusahaan 

yang memilih metode average diberi 

skor 0. 
Nominal 
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Tabel 3.1 Ringkasan Pengukuran Variabel (Lanjutan) 

2 Bebas Bonus Plan Merupakan 

pilihan manajer 

dalam kebijakan 

akuntansi yang 

dapat 

meningkatkan 

laba untuk 

memaksimalkan 

kompensasi  

Bila perusahaan ada skema 

kompensasi diberi skor 1, dan bila 

tidak menerapkan sistem bonus 

diberi skor 0 

Nominal 

    Debt 

Covenant 

Merupakan 

upaya 

manajemen 

dalam 

memelihara 

tingkat utangnya 

menyangkut 

syarat-syarat 

dalam perjanjian 

hutang. 

𝐷𝐸𝑅:
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑘 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
 Rasio 

    Political 

Cost 

Merupakan 

tekanan buruh 

diukur 

berdasarkan 

banyaknya 

karyawan yang 

dimiliki oleh 

perusahaan pada 

tahun t. 

 

 

Logaritma Natural 

 

∑ 𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 
Rasio 

  
Adopsi 

IFRS di 

Indonesia 

Merupakan 

pengadopsian 

IFRS ke PSAK 

di Indonesia. 

Sebelum adopsi PSAK 14 (IFRS) 

diberi skor 0, dan sesudah adopsi 

PSAK 14 (IFRS) diberi skor 1 

Nominal 

Tabel 3.1 Operasional Variabel Sumber: diolah untuk skripsi, 2015 

3.4. Teknik Analisis 

Analisis dalam penelitian ini meliputi analisis menggunakan statistik deskriptif, 

regresi data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik meliputi, 
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normalitas, multikolinieritas, otokorelasi, dan heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis 

dilakukan menggunakan ordinary least square.  

3.4.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai 

rata–rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum serta melihat nilai 

skewness dan kurtosis (Winarno, 2011). Dilanjutkan oleh Winarno (2011) bahwa, 

pengertian masing – masing hitungan yang dilakukan dalam analisa statistic deskriptif 

adalah: 

1. Mean adalah rata–rata data yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data 

dan membaginya dengan cacah data 

2. Median adalah nilai tengah data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga 

terbesar. Median merupakan ukuran tengah yang tidak mudah terpengaruh oleh 

outlier, terutama bila dibanding dengan mean. 

3. Maximum dan Minimum adalah nilai paling besar dan nilai paling kecil dari 

data 

5. Standar deviasi adalah ukuran disperse atau penyebaran data 

6. Skewness adalah ukuran asimetri distribsi data sekitar mean 

7. Kurtosis adalah ukuran ketinggian suatu distribusi 
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4.4.2. Goodness of Fit 

Menurut Ghozali (2011) Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test menguji 

hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan 

antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai statistik 

Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test sama dengan atau lebih kecil dari 0,05 

maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan 

nilai observasinya sehingga goodness fit model tidak baik karena model tidak dapat 

memprediksi nilai observasinya. Jikanilai statistik Hosmer and Lemeshow’s Goodness 

of Fit Test lebih besar dari 0,05 maka hipotesisnol tidak dapat ditolak dan berarti model 

mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima 

karena cocok dengan data observasinya. 

Ho: model mampu untuk menjelaskan data 

Ha: model tidak mampu dalam menjelaskan data 

4.4.3. McFadden Pseudo R-Squared 

McFadden Pseudo R-Squared merupakan koefisien determinasi yang 

diinterpretasikan, seperti nilai R Square pada regresi berganda. McFadden Pseudo R-

Squared digunakan untuk melihat seberapa besar persentase variabilitas keseluruhan 

variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam model regresi 

logistik. (Ghozali, 2011).  
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McFadden Pseudo R-Squared memiliki nilai yang besarnya bervariasi antara 0 

sampai 1. Semakin mendekati nilai 1 maka model dianggap semakin goodness of fit 

sementara semakin mendekati 0 maka model semakin tidak goodness of fit (Ghozali, 

2013) 

4.4.4. Analisis Regresi Logistik 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi logistic (logistic-

regresion), karena variabel bebasnya merupakan kombinasi antara metric dan non 

mectric (nominal). Regresi logistik adalah regresi yang digunakan untuk menguji 

sejauh mana probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel 

independen. Model regresi logistik penelitian ini sebagai berikut: 

INV = α + β1 BPit + β2 DCit + β3 PCit + β4 IFRSit + εit 

Keterangan: 

Acc Ch Inv = Pemilihan metode akuntansi pesediaan perusahaan i pada periode t 

α0 = Konstanta 

β1, β2, β3... = Koefisien masing-masing variabel bebas 

BPit = Bonus Plan perusahaan i pada periode t 

DCit = Debt Covenant perusahaan i pada periode t 

PCit = Political Cost perusahaan i pada periode t 

IFRSit = Adopsi IFRS di Indonesia 

ε = Estimasi Error  
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i = Cross Section Identifiers 

t = Time Series Identifiers 

3.4.5. Uji Hipotesis (Uji z-statistic) 

Menurut Ghozali (2013), uji z-statistic digunakan untuk menguji secara parsial 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, nilai z dibandingkan 

dengan standar normal. Kriteria pengambilan keputusan dalam Uji z-statistic adalah: 

1. H0 ditolak jika 𝑊𝑖 > 𝜒𝛼,1
2  ; α : 0,05, dan; 

2. H0 diterima jika 𝑊𝑖 < 𝜒𝛼,1
2  ; α : 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Motivasi Manajemen..., Ronaldy Faisal, Ak.-IBS, 2017



 
 

48 
Indonesia banking school 

 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian  

Dalam penelitian ini, obyek yang digunakan adalah seluruh perusahaan farmasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2014. Kriteria yang digunakan 

dalam penelitian sampel adalah perusahaan publik yang mempublikasikan laporan 

keuangannya. Dalam penelitian ini, pemilihan sampel yang digunakan adalah metode 

purposive sampling. Ringkasan obyek penelitian sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Pemilihan Obyek Penelitian 

Jumlah Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI Sejak 2006 - 2014 

Jumlah perusahaan yang berpartisipasi tahun 2006 3 

Jumlah perusahaan yang berpartisipasi tahun 2007 6 

Jumlah perusahaan yang berpartisipasi tahun 2008 4 

Jumlah perusahaan yang berpartisipasi tahun 2009 8 

Jumlah perusahaan yang berpartisipasi tahun 2010 9 

Jumlah perusahaan yang berpartisipasi tahun 2011 9 

Jumlah perusahaan yang berpartisipasi tahun 2012 9 

Jumlah perusahaan yang berpartisipasi tahun 2013 10 

Jumlah perusahaan yang berpartisipasi tahun 2014 10 

Jumlah Perusahaan Farmasi yang Beroperasi Periode 

2006 – 2014 68 

Data tidak lengkap 0 

Sampel yang digunakan 68 

Sumber: Data diolah sendiri
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4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum dan minimum dari 

masing-masing variabel. Dengan statistik deskriptif variabel-variabel yang terdapat 

dalam penelitian akan dijelaskan. Selain itu, statistik deskriptif juga akan menyajikan 

ukuran-ukuran numerik yang penting bagi data sampel (Ghozali, 2011). Hasil statistik 

deskriptif dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif 

 INV BP DC PC IFRS 

 Mean  0.397059  0.617647  1.979497 3196.000  0.867647 

 Median  0.000000  1.000000  0.360661 1287.500  1.000000 

 Maximum  1.000000  1.000000  70.83100 12084.00  1.000000 

 Minimum  0.000000  0.000000 -31.03700 114.0000  0.000000 

 Std. Dev.  0.492926  0.489575  10.13817 3432.646  0.341393 

 Observations  68  68  68  68  68 

Sumber: Data diolah sendiri 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 10 perusahaan yang dipakai 

dalam penelitian ini pengukuran bonus plan bahwa nilai 0 tersebut berarti perusahaan 

tidak melakukan kompensasi. Sedangkan nilai 1 menunjukkan bahwa perusahaan 

melakukan skema kompensasi. Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa bonus plan memiliki komposisi nilai 0 sebanyak 26 atau sebesar 
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38,23% dari total observasi bonus plan, dam komposisi nilai 1 dalam bonus plan yaitu 

sebanyak 42 atau sebesar 61,76% dari total observasi bonus plan. Hal ini menunjukkan 

perusahaan lebih cenderung melakukan skema kompensasi di dalam perusahaannya. 

Selanjutnya, dalam penelitian ini nilai standard deviasi lebih kecil dari nilai mean. Hal 

ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan variasi data yang kecil dari 

pengukuran bonus plan pada perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, 

karena nilai standard deviasi lebih kecil dari nilai mean, menunjukkan bahwa data 

bonus plan terdistribusi dengan baik yang disebut dengan data homogen. 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 10 perusahaan yang dipakai 

dalam penelitian ini menunjukkan nilai terendah dari pengukuran debt covenant adalah 

-31.03700 yang diperoleh dari perhitungan PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk pada 

tahun 2014 dan nilai tertinggi dari pengukuran debt covenant adalah 70.83000 yang 

diperoleh dari perhitungan PT PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk pada tahun 2013. 

Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa debt covenant 

memiliki nilai rata-rata (mean) 1.979559 atau 197.95% dengan nilai standard deviasi 

sebesar 10.13836 atau 1013.83%, sedangkan median dari data yang diolah untuk 

pengukuran debt covenant sebesar 0.360000 atau 36%. Nilai rata-rata (mean) untuk 

debt covenant (DC) memiliki nilai yang lebih besar dari nilai median. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata data dari debt covenant perusahaan farmasi yang 

terdaftar di BEI periode 2006-2014 tergolong tinggi. Selanjutnya, dalam penelitian ini 

nilai standard deviasi lebih besar dari nilai mean. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

kecenderungan variasi data yang besar dari pengukuran debt covenant pada perusahaan 
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yang diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, karena nilai standard deviasi lebih besar 

dari nilai mean, menunjukkan bahwa data debt covenant terdistribusi dengan baik yang 

disebut dengan data hoterogen. 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 10 perusahaan yang dipakai 

dalam penelitian ini menunjukkan nilai terendah dari pengukuran political cost (PC) 

adalah 114.0000 yang diperoleh dari perhitungan PT Taisho Pharmaceutical Indonesia 

Tbk pada tahun 2010 dan nilai tertinggi dari pengukuran political cost adalah 12084.00 

yang diperoleh dari perhitungan PT Kalbe Farma Tbk pada tahun 2014. Hasil statistik 

deskriptif dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa political cost memiliki nilai 

rata-rata (mean) 3196.000 dengan nilai standard deviasi sebesar 3432.646, sedangkan 

median dari data yang diolah untuk pengukuran political cost sebesar 1287.500. Nilai 

rata-rata (mean) untuk political cost (PC) memiliki nilai yang lebih besar dari nilai 

median. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata data dari political cost perusahaan 

farmasi yang terdaftar di BEI periode 2006-2014 tergolong tinggi. Selanjutnya, dalam 

penelitian ini nilai standard deviasi lebih besar dari nilai mean. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat kecenderungan variasi data yang besar dari pengukuran political cost 

pada perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, karena nilai standard 

deviasi lebih besar dari nilai mean, menunjukkan bahwa data political cost terdistribusi 

dengan baik yang disebut dengan data heterogen. 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 10 perusahaan yang dipakai 

dalam penelitian ini pengukuran adopsi IFRS di Indonesia menunjukkan bahwa nilai 0 

tersebut berarti adalah tahun sebelum pengadopsian PSAK 14 berbasis IFRS di 
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Indonesia, yaitu tahun 2006-2007. Sedangkan nilai 1 tersebut berarti adalah tahun 

sesudah pengadopsian PSAK 14 berbasis IFRS di Indonesia, yaitu tahun 2008-2014. 

Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa adopsi IFRS di 

Indonesia memiliki komposisi nilai 0 sebanyak 9 atau sebesar 13,23% dari total 

observasi adopsi IFRS di Indonesia, dam komposisi nilai 1 dalam adopsi IFRS di 

Indonesia yaitu sebanyak 59 atau sebesar 86,76% dari total observasi adopsi IFRS di 

Indonesia. Hal ini menunjukkan di dalam observasi lebih banyak tahun setelah 

pengadopsian IFRS di Indonesia. Selanjutnya, dalam penelitian ini nilai standard 

deviasi lebih kecil dari nilai mean. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan 

variasi data yang kecil dari pengukuran bonus plan pada perusahaan yang diteliti dalam 

penelitian ini. Selain itu, karena nilai standard deviasi lebih kecil dari nilai mean, 

menunjukkan bahwa data bonus plan terdistribusi dengan baik yang disebut dengan 

data homogen. 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 10 perusahaan yang dipakai 

dalam penelitian ini pengukuran adopsi IFRS bahwa nilai 0 tersebut berarti periode 

sebelum adopsi (2006 dan 2007). Sedangkan nilai 1 menunjukkan bahwa periode 

sesudah adopsi (2008 sampai dengan 2014). Hasil statistik deskriptif dalam penelitian 

ini juga menunjukkan bahwa adopsi IFRS memiliki komposisi nilai 0 sebanyak 9 atau 

sebesar 13,23% dari total observasi adopsi IFRS, dam komposisi nilai 1 dalam adopsi 

IFRS yaitu sebanyak 59 atau sebesar 86,76% dari total observasi adopsi IFRS. 

Selanjutnya, dalam penelitian ini nilai standard deviasi lebih kecil dari nilai mean. Hal 

ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan variasi data yang kecil dari 
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pengukuran adopsi IFRS pada perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, 

karena nilai standard deviasi lebih kecil dari nilai mean, menunjukkan bahwa data 

adopsi IFRS terdistribusi dengan baik yang disebut dengan data homogen. 

4.2.2. Goodness of Fit 

Goodness of Fit Test menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau 

sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model 

dapat dikatakan fit). Jika nilai statistik Goodness of Fit Test sama dengan atau lebih 

kecil dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara 

model dengan nilai observasinya sehingga goodness fit model tidak baik karena model 

tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test lebih besar dari 0,05 maka hipotesisnol tidak dapat 

ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan 

model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. (Ghozali, 2011)  

Ho: model mampu untuk menjelaskan data  

Ha: model tidak mampu dalam menjelaskan data  

Pada Tabel 4.3 (lampiran 4) terlihat bahwa besarnya nilai statistik Hosmer and 

Lemeshow Goodness of Fit sebesar 6.6287 degan probabilitas signifikansi 0.5772 lebih 

besar dari 0.05. Sehingga Ho dapat diterima karena model regresi mampu menjelaskan 

data dan dapat disimpulkan bahwa model mampu menjelaskan pengaruh Bonus Plan, 

Debt Covenant, Political Cost, dan Adopsi IFRS. 
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4.2.3. McFadden Pseudo R-Squared 

McFadden Pseudo R-Squared merupakan koefisien determinasi yang 

diinterpretasikan, seperti nilai R Square pada regresi berganda. McFadden Pseudo 

RSquared digunakan untuk melihat seberapa besar persentase variabilitas keseluruhan 

variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam model regresi 

logistik. (Ghozali, 2011). McFadden Pseudo R-Squared memiliki nilai yang besarnya 

bervariasi antara 0 sampai 1. Semakin mendekati nilai 1 maka model dianggap semakin 

goodness of fit sementara semakin mendekati 0 maka model semakin tidak goodness 

of fit (Ghozali, 2013). 

Pada tabel 4.4 (lampiran 4), terlihat bahwa nilai McFadden R-squared sebesar 

0.289329 atau sebesar 28.93%. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam 

penelitian ini yaitu bonus plan, debt covenant, political cost dan adopsi IFRS dapat 

menjelaskan variabel dependen dalam penelitian ini yaiu pemilihan metode persediaan 

sebesar 28.93%. Sementara 71.07% lainnya djelaskan oleh variabel lain yang tidak 

digunakan dalam penelitian ini. 

4.2.4. Hasil Regresi Persamaan Penelitian 

Regresi logistik adalah salah satu bentuk model regresi non-linear yang 

menggunakan fungsi eksponensial dalam pendugaan parameternya. Pada regresi 

logistik, variabel dependen menggunakan data kategorik dan variabel independennya 

bisa berbentuk numerik dan atau kategorik (Gani, 2015). 
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Tabel 4.5 Hasil Regresi Model Penelitian 

Variable Coefficient Std. Error Prob. 

BP 2.675345 0.816387 0.0010 

DC 0.038801 0.043792 2,608 

PC -0.420873 0.252865 0,667 

IFRS 0.759108 0.956306 2,967 

C 0.005572 2.262.836 6,931 

LR statistic 2.643.457  
Prob (LR statistic) 0.000026  
McFadden R-squared 0.289329  

Sumber: Data diolah sendiri 

Selanjutnya, tidak seperti pada analisis regresi linier berganda atau sederhana, 

interpretasi pada analisis regresi logistik tidak dapat langsung dibaca melalui nilai 

koefisiennya. Untuk dapat diinterpretasikan, terlebih dahulu nilai koefisien setiap 

variabel harus di eksponensialkan. Cara menghitung nilai odds ratio tersebut adalah 

dengan rumus sebagai berikut:  

𝑂𝑑𝑑𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 2,72^𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑒𝑠𝑖𝑒𝑛 

Setelah diperoleh nilai eksponensial tersebut (odds ratio), maka model akan siap 

diinterpretasi. Berdasarkan tabel 4.5, persamaan model regresi logistik yang dapat 

dibentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

INV = 1,005591 + 14,54192 BPit + 1,039589 DCit + 0,656299 PCit + 

2,137395 IFRSit + εit 

Berdasarkan table 4.5 Uji Regresi Logistik menunjukkan bahwa koefisien 

regresi untuk Bonus Plan (BP) sebesar 2,675345 dengan nilai odds ratio sebesar 
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14,54192. Hal ini menunjukkan bahwa peluang pemilihan metode penilaian persediaan 

akan mengalami kecenderungan sebesar 14,54192 untuk setiap kenaikan satu satuan 

BP dan sebaliknya. Hal tersebut dengan mengasumsikan variabel lain konstan (ceteris 

paribus).  

Selanjutnya, koefisien regresi untuk Debt Covenant (DC) sebesar 0,038801 

dengan nilai odds ratio sebesar 1,039589. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan 

pemilihan metode persediaan akan mengalami kenaikan sebesar 1,039589 untuk setiap 

kenaikan satu satuan DER dan sebaliknya. Hal tersebut dengan mengasumsikan 

variabel lain konstan (ceteris paribus). 

Koefisien regresi untuk Political Cost (PC) sebesar -0,420873 dengan nilai odds 

ratio sebesar 0,656299. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan pemilihan metode 

persediaan mengalami penurunan sebesar 0,656299 untuk setiap kenaikan satu satuan 

Political Cost dan sebaliknya. Hal tersebut dengan mengasumsikan variabel lain 

konstan (ceteris paribus). 

Koefisien regresi untuk adopsi IFRS di Indonesia (IFRS) sebesar 0,759108 

dengan nilai odds ratio sebesar 2,137395. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan 

pemilihan metode persediaan mengalami penurunan sebesar 2,137395 untuk setiap 

kenaikan satu satuan adopsi IFRS di Indonesia dan sebaliknya. Hal tersebut dengan 

mengasumsikan variabel lain konstan (ceteris paribus).  
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4.2.5. Uji Hipotesis (Uji Z-Statistic) 

Menurut Ghozali (2013), uji z-statistic digunakan untuk menguji secara parsial 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, nilai z dibandingkan 

dengan standar normal. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil dari uji Z-statistic 

(tabel 4.5) adalah sebagai berikut:  

1. Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu: Terdapat pengaruh bonus plan terhadap 

pemilihan pemilihan metode penilaian persediaan di Indonesia. Berdasarkan tabel 

4.5 pengukuran Bonus Plan memiliki nilai p-value (Sig.) sebesar 0,0010 dengan 

nilai koefisiensi sebesar 2,675345. Hasil ini menunjukkan bahwa Bonus Plan (BP) 

memiliki pengaruh positif terhadap metode penilaian persediaan di Indonesia. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima bahwa Bonus Plan (BP) 

berpengaruh terhadap pemilihan metode penilaian persediaan di Indonesia. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. 

2. Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu: Terdapat pengaruh debt covenant 

terhadap pemilihan metode penilaian persediaan di Indonesia. Berdasarkan table 4.5 

pengukuran Debt Covenant memiliki nilai p-value (Sig.) sebesar 2,608 dengan nilai 

koefisiensi sebesar 0,038801. Hasil ini menunjukkan bahwa Debt Covenant (DC) 

tidak memiliki pengaruh positif terhadap pemilihan metode penilaian persediaan di 

Indonesia. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak. 

3. Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu: Terdapat pengaruh political cost 

terhadap pemilihan metode penilaian persediaan di Indonesia. Berdasarkan tabel 4.5 
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pengukuran Political Cost (PC) memiliki nilai p-value (Sig.) sebesar 0,667 dengan 

nilai koefisiensi sebesar -0,420873. Hasil ini menunjukkan bahwa Political Cost 

(PC) tidak memiliki pengaruh negatif terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak.  

4. Hipotesis 4 (H4) dalam penelitian ini yaitu: Terdapat pengaruh adopsi IFRS terhadap 

pemilihan metode penilaian persediaan di Indonesia. Berdasarkan tabel 4.5 

pengukuran adopsi IFRS (IFRS) memiliki nilai p-value (Sig.) sebesar 2,967 dengan 

nilai koefisiensi sebesar 0,759108. Hasil ini menunjukkan bahwa adopsi IFRS 

(IFRS) tidak memiliki pengaruh positif terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak.  

4.3. Analisa Hasil 

4.3.1. Pengaruh Bonus Plan terhadap Pemilihan Metode Penilaian Persediaan  

Pengaruh Bonus Plan terhadap pemilihan metode penilaian persediaan tabel 4.5 

menunjukkan hasil bahwa Bonus Plan memiliki pengaruh terhadap pemilihan metode 

penilaian persediaan di Indonesia. Bonus plan menyatakan bahwa manajer memilih 

kebijakan akuntansi yang dapat meningkatkan laba untuk memaksimalkan kompensasi 

(Robbin, et al., 1993). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar skema 

kompensasi di dalam perusahaan, maka kecenderungan manajemen dalam memilih 

metode persediaan akan semakin besar.  

Menurut Bowen, et al. (1999) dalam sampel penelitiannya untuk tahun 1984, 

1990 dan 1996 menunjukan bahwa bonus plan berpengaruh positif terhadap pemilihan 
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metode depresiasi, metode persediaan dan kombinasi metode depresiasi dengan 

persediaan. Semakin tinggi bonus plan maka manajemen semakin leluasa untuk 

memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba. Semakin rendah, maka akan 

semakin kecil kesempatan bagi perusahaan untuk dapat memilih kebijakan akuntansi 

yang menurunkan laba. Hasil penelitian ini sesuai dengan bonus plan hyphothesis yang 

menyatakan manajer perusahaan dengan bonus plan lebih menyukai untuk memilih 

prosedur akuntansi yang dapat memindahkan pelaporan laba masa akan datang ke masa 

sekarang.  

4.3.2. Pengaruh Debt Covenant terhadap Pemilihan Metode Penilaian 

Persediaan di Indonesia 

Pengaruh debt covenant terhadap pemilihan metode penilaian persediaan yang 

diproksikan dengan Debt Equity Ratio (DER) pada tabel 4.5 menunjukan hasil bahwa 

debt covenant tidak berpengaruh terhadap pemilihan metode penilaian persediaan di 

Indonesia. Hal tersebut menunjukan bahwa untuk memlihara rasio leverage, 

perusahaan tidak memiliki kecenderungan untuk menggunakan prosedur pemilihan 

metode penilaian persediaan. Hal ini dapat diindikasi dengan berbagai celah yang dapat 

dilakukan oleh manajemen dalam memelihara rasio leverage perusahaan. 

Pada hypothesis debt covenant Robbin, et al. (1993) mengungkapkan bahwa 

perjanjian peminjaman sering menetapkan pembatasan aktivitas peminjam dalam 

bentuk debt covenant. Banyak covenant meminta perusahaan untuk mengelola variabel 

akuntansi yang utama pada level tertentu. Manajemen berusaha menghindari 
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pelanggaran debt covenant dengan menyusun laporan keuangan yang menyenangkan 

debtholder, sehingga manajer akan memilih kebijakan akuntansi yang dapat menaikkan 

laba (Rochmat Bayu Utomo, 2013). Namun dalam praktik akuntansi terdapat beberapa 

metode akuntansi yang dapat dilakukan manajemen untuk mengelola tingkat labanya 

untuk menjaga rasio-rasio tertentu seperti rasio leverage. 

Berdasarkan analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa H2 yang menyatakan debt covenant berpengaruh terhadap 

pemilihan metode penilaian persediaan mempunyai tingkat signifikansi di atas 5% 

sehingga hipotesis tersebut ditolak. Dalam debt covenant hyphotesis menerangkan 

bahwa perusahaan yang memiliki leverage tinggi akan memilih kebijakan akuntansi 

yang dapat menaikan laba, hal ini tidak terbukti dalam penelitian ini. Dalam penelitian 

ini ternyata dengan tingkat leverage yang tinggi maka manajer tidak memiliki 

kecenderungan dalam memilih metode persediaan.  

Hasil penelitian ini juga didukung oleh Dhaliwal (1980) membuktikan bahwa 

manajer dalam perusahaan dengan leverage yang tinggi terpengaruh menentang untuk 

memilih standar akuntansi yang menurunkan pelaporan laba, karena risiko 

dilanggarnya perjanjian menjadi lebih besar. Penolakan hipotesis kedua ini 

menunjukan bahwa perusahaan tidak hanya tergantung pada pemilihan metode 

penilaian persediaan untuk keamanan perjanjian hutang. Ada beberapa hal lain yang 

berpengaruh pada keamanan perjanjian hutang, misalnya kredibilitas perusahaan, 

jaminan yang diberikan perusahaan dan ketepatan waktu pembayaran angsuran 

(Rochmat Bayu Utomo, 2013). 
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4.3.3. Pengaruh Political Cost terhadap Pemilihan Metode Penilaian Persediaan 

di Indonesia 

Pada Uji Regresi Logistik (Tabel 4.5) political cost (PC) yang diproksikan 

dengan jumlah karyawan pada suatu perusahaan menunjukkan hasil bahwa political 

cost tidak memiliki pengaruh terhadap pemilihan metode penilaian persediaan di 

Indonesia. Hal ini disebabkan karena fakta menunjukkan bahwa pada perusahaan 

dengan jumlah buruh yang lebih banyak ternyata tidak memiliki kecenderungan untuk 

meningkatkan atau menurunkan labanya dengan pemilihan metode penilaian 

persediaan.  

Menurut Mukhlasin (2007) penolakan hipotesis political cost yang diproksi 

dengan kekuatan buruh dapat terjadi karena perusahaan yang jumlah karyawannya 

banyak cenderung sebagai perusahaan padat karya. Karyawan pada perusahaan padat 

karya biasanya mempunyai keahlian yang rendah, sehingga posisi tawar dari karyawan 

juga rendah. Fakta ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja di Indonesia bukanlah 

pasar persaingan sempurna. Buruh tidak punya kekuatan untuk beralih pekerjaan. 

Penolakan hipotesis ini juga disebabkan tingkat pendidikan karyawan pada perusahaan 

yang kekuatan buruhnya banyak biasanya adalah rendah (hanya lulusan SMP dan atau 

SMA), sehingga kesadaran akan hak-haknya sangat rendah (Mukhlasin 2007). Selain 

itu, karyawan selalu dibayang-bayangi oleh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pasar 

tenaga kerja di Indonesia bukan pasar persaingan sempurna (terutama untuk buruh). 

Dengan demikian kekuatan buruh merupakan bukan suatu ancaman besar bagi 

perusahaan, sehingga perusahaan tidak memiliki kecenderungan menggunakan 
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prosedur dalam memilih metode penilaian persediaan untuk kepentingan kenaikan atau 

penurunan laba. 

4.3.4. Pengaruh Adopsi IFRS terhadap Pemilihan Metode Penilaian Persediaan 

di Indonesia 

Variable adopsi IFRS di Indonesia juga tidak memiliki pengaruh terhadap 

pemilihan metode penilaian persediaan. Dalam temuan peneilitian ini tidak ada 

perusahaan yang mengunakan metode LIFO sebelum adopsi IFRS di Indonesia. 

Dengan begitu memperkecil kecenderungan manajer menggunakan metode yang akan 

memelihara rasio leverage perusahaan. Hal ini didukung dengan temuan bahwa 

terdapat dugaan bahwa perusahaan tidak memperhatikan konservatisme dalam adopsi 

IFRS, melainkan perusahaan cenderung memilih metode yang dapat meminimalisasi 

pembayaran pajak (Shofaa Marwah, 2012). Penolakan hipotesis kempat ini 

menunjukan bahwa perusahaan tidak hanya tergantung pada pemilihan metode 

penilaian persediaan untuk keamanan income decreasing atau income increasing. 

Dengan demikian pengadopsian IFRS tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap motivasi praktik akuntansi yang dilakukan oleh manajer. Sehingga 

perusahaan tidak memiliki kecenderungan menggunakan prosedur dalam memilih 

metode penilaian persediaan untuk kepentingan kenaikan atau penurunan laba. 

4.4. Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengaruh Motivasi Manajemen 

Oportunistik dan Adopsi PSAK 14 (2008) terhadap Metode Penilaian Persediaan pada 
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Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI Tahun 2006 - 2014” diperoleh hasil bahwa 

variabel Bonus Plan (BP) yang diproksikan dengan ada atau tidaknya skema 

kompensasi dan berpengaruh signifikan terhadap metode penilaian persediaan. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat manfaat yang dapat diimplikasikan 

bagi beberapa pihak. 

Bagi perusahaan, seperti yang diketahui, apabila suatu perusahaan memiliki 

skema kompensasi maka manajer akan cenderung menggunakan kebijakan pemilihan 

metode persediaan sesuai dengan kebutuhannya. Dan dengan adanya motivasi bonus 

manajemen akan mengakibatkan income increasing lalu akan berlawanan terhadap 

kepentingan perpajakan hal ini terlihat pada periode tahap pengadopsian IFRS. Maka 

dalam menentukan pemilihan metode penilaian persediaan manajer harus lebih 

mempertimbangkan keduanya. 

Bagi para calon investor maupun investor sebaiknya lebih memperhatian 

metode yang digunakan dalam pemilihan metode penilaian persediaan. Hal ini akan 

menyangkut pada motivasi apa yang dilakukan oleh manajer.  

Hasil penelitian menyatakan bahwa bonus plan tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap pemilihan metode penilaian persediaan di Indonesia. Variabel 

bonus plan yang diproksikan dengan ada tidaknya skema kompensasi suatu perusahaan 

mencerminkan apakah ada kebijakan kompenasasi yang akan diterima oleh manajemen 

perusahaan yang didasarkan oleh tingkat laba. Menurut Robbin, et al., 1993, 

menyatakan bahwa manajer memilih kebijakan akuntansi yang dapat meningkatkan 

laba untuk memaksimalkan kompensasi. Ada tidaknya rencana bonus menggambarkan 
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hubungan yang terpisah antara pemilik dengan manajemen. Manajemen akan 

memaksimalkan keuntungan mereka dari kompensasi yang diterima dengan cenderung 

memilih prosedur metode akuntansi yang menguntungkan bagi mereka. Manajemen 

akan memilih kebijakan akuntansi yang dapat menaikkan laba jika ada rencana bonus 

(Rochmat Bayu Utomo, 2013).  

Penelitian adopsi IFRS tidak berpengaruh terhadap pemilihan metode penilaian 

pesediaan mengacu pada penelitian Rindu Rika Gamayuni (2009), yang meneliti 

mengenai perkembangan standar akuntansi keuangan indonesia menuju IFRS (2012) 

memberikan hasil bahwa standar akuntansi sangat berhubungan dengan system pajak. 

Hal ini berhubungan dengan pemenuhan kebijakan fiskal, berdasarkan PSAK 14 

(Revisi 2008) dan Undang– Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, pihak 

perusahaan hanya diperbolehkan untuk menggunakan metode FIFO dan metode rata-

rata. Hal ini berarti metode LIFO sudah tidak diperbolehkan untuk digunakan dan 

perusahaan diberi kebebasan untuk memilih metode persediaan mana yang akan 

digunakan dari dua metode tersebut. Apabila suatu perusahaan dalam laporan 

keuangannya menggunakan metode LIFO, maka untuk tujuan fiskal harus membuat 

kembali dengan metode FIFO atau rata-rata.  Hal ini membuktikan bahwa pada periode 

pengadopsian IFRS tahun 2012 efek pajak terhadap standar akuntansi yang digunakan 

perusahaan sangatlah besar.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat hubungan antara variabel bonus plan, debt 

covenant, political cost, dan adopsi IFRS terhadap metode penilaian persediaan di 

Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan farmasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2014. Total sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 68. Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Terdapat perbedaan pengaruh bonus plan terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan di Indonesia. 

2. Tidak terdapat perbedaan pengaruh debt covenant terhadap pemilihan metode 

penilaian persediaan di Indonesia. 

3. Tidak terdapat perbedaan pengaruh political cost terhadap pemilihan metode 

penilaian persediaan di Indonesia. 

4. Tidak terdapat perbedaan pengaruh adopsi IFRS terhadap pemilihan metode 

penilaian persediaan di Indonesia.
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5.2. Keterbatasan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka keterbatasan dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Dalam penelitian ini hanya mengambil sampel dari perusahaan farmasi yang mana 

terdapat temuan bahwa sebelum metode penilaian persediaan LIFO masih 

diperbolehkan (sebelum tahun 2008) dalam sub sektor farmasi tidak ada yang 

menggunakan metode itu. Sehingga untuk melihat perubahan pemilihan metode 

belum terlihat maksimal. 

2. Penelitian ini mengukur variabel motivasi manajemen oportunistik hanya 

menggunakan pemilihan metode penilaian persediaan sebagai income 

increasing/decreasing. 

3. Pada periode sebelum adopsi standar penelitian ini (2006 dan 2007) total sampel 

hanya 11. Hal ini dikarenakan sulitnya dalam menjangkau data dan kelengkapan 

data. 

5.3. Saran 

Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian ini aalah 

sebagai berikut. 

1. Sampel yang digunakan dapat dikembangkan pula dengan menggunakan sektor 

lainnya, seperti perusahaan manufaktur yang memiliki nilai persediaan yang cukup 

Pengaruh Motivasi Manajemen..., Ronaldy Faisal, Ak.-IBS, 2017



67 
 

 
Indonesia banking school 

 

besar dan juga diharapkan menambah sampel perusahaan untuk menambah 

fenomena baru mengenai pemilihan metode penilaian persediaan. 

2. Untuk penelitian penelitian berikutnya, agar dapat mengembangkan penelitian 

serupa dengan menggunakan variabel – variabel lain dan perhitungan-perhitungan 

yang dapat mempengaruhi dan menggambarkan metode penilaian persediaan, 

seperti pengaruhnya terhadap perpajakan dan juga dunia investasi. 
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LAMPIRAN I 

Daftar Sampel Penelitian 

Perusahaan Sub Sektor Farmasi 

No. Kode Nama Perusahaan 

1 DVLA Darya Varia Laboratoria Tbk 

2 INAF Indofarma (Persero) Tbk 

3 KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk 

4 KLBF Kalbe Farma Tbk 

5 MERK Merck Indonesia Tbk 

6 PYFA Pyridam Farma Tbk 

7 SCPI Merck Sharp Dohme Pharma Tbk 

8 SIDO Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk 

9 SQBB Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 

10 TSPC Tempo Scan Pasific Tbk 
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LAMPIRAN II 

HASIL UJI PENELITIAN 

Tabel 4.2 

Hasil Statistik Deskriptif 

 INV BP DC PC IFRS 

      

 Mean  0.397059  0.617647  1.979497  7.370026  0.867647 

 Median  0.000000  1.000000  0.360661  7.159424  1.000000 

 Maximum  1.000000  1.000000  70.83100  9.399638  1.000000 

 Minimum  0.000000  0.000000 -31.03700  4.736198  0.000000 

 Std. Dev.  0.492926  0.489575  10.13817  1.304644  0.341394 

 Skewness  0.420779 -0.484182  4.416010 -0.184081 -2.169815 

 Kurtosis  1.177055  1.234432  34.35162  2.145752  5.708098 

      

 Jarque-Bera  11.42215  11.48905  3005.965  2.451634  74.13753 

 Probability  0.003309  0.003200  0.000000  0.293518  0.000000 

      

 Sum  27.00000  42.00000  134.6058  501.1618  59.00000 

 Sum Sq. Dev.  16.27941  16.05882  6886.431  114.0404  7.808824 

      

 Observations  68  68  68  68  68 

Sumber: Olahan Penulis, 2017 
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Tabel 4.3  

Goodness of Fit 

Goodness-of-Fit Evaluation for Binary Specification    

Andrews and Hosmer-

Lemeshow Tests      

Equation: UNTITLED       

Date: 10/18/17   Time: 10:30      

Grouping based upon predicted risk (randomize ties)    

         
              Quantile of Risk Dep=0 Dep=1 Total H-L 

 Low High Actual Expect Actual Expect Obs Value 

         
         1 0.0204 0.0428 6 5.79163 0 0.20837 6 0.21587 

2 0.0430 0.0649 6 6.64608 1 0.35392 7 1.24224 

3 0.0981 0.1044 6 6.28222 1 0.71778 7 0.12364 

4 0.1048 0.2809 6 5.99913 1 1.00087 7 8.8E-07 

5 0.2958 0.4576 5 4.19267 2 2.80733 7 0.38763 

6 0.4589 0.4609 2 3.24129 4 2.75871 6 1.03389 

7 0.4622 0.5882 3 3.33753 4 3.66247 7 0.06524 

8 0.5898 0.6535 4 2.57994 3 4.42006 7 1.23786 

9 0.6544 0.7996 3 1.82852 4 5.17148 7 1.01590 

10 0.8015 0.9715 0 1.10098 7 5.89902 7 1.30647 

         
           Total 41 41.0000 27 27.0000 68 6.62873 

         
         H-L Statistic 6.6287  Prob. Chi-Sq(8) 0.5772  

Andrews Statistic 29.8600  Prob. Chi-Sq(10) 0.0009  
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Tabel 4.4 

McFadden Pseudo R-Squared 

 

     
     McFadden R-squared 0.289329     Mean dependent var 0.397059 

 
 

 
 

 

Uji Regresi Dengan IFRS 

 
 

Dependent Variable: METODE_PENILAIAN_PERSEDIAAN  

Method: ML - Binary Logit (Newton-Raphson / Marquardt steps) 

Date: 08/25/17   Time: 14:46   

Sample: 1 68    

Included observations: 68   

Convergence achieved after 4 iterations  

Coefficient covariance computed using observed Hessian 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     BP 2.675345 0.816387 3.277056 0.0010 

DC 0.038801 0.043792 0.886032 0.3756 

PC -0.420873 0.252865 -1.664422 0.0960 

IFRS 0.759108 0.956306 0.793792 0.4273 

C 0.005572 2.262836 0.002462 0.9980 

     
     McFadden R-squared 0.289329     Mean dependent var 0.397059 

S.D. dependent var 0.492926     S.E. of regression 0.413259 

Akaike info criterion 1.101917     Sum squared resid 10.75931 

Schwarz criterion 1.265116     Log likelihood -32.46519 

Hannan-Quinn criter. 1.166582     Deviance 64.93037 

Restr. deviance 91.36495     Restr. log likelihood -45.68247 

LR statistic 26.43457     Avg. log likelihood -0.477429 

Prob (LR statistic) 0.000026    

     
     Obs with Dep=0 41      Total obs 68 

Obs with Dep=1 27    
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