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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 

1. Pendahuluan 

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). 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). Watts dan Zimmerman (1986, 1990) memberikan gambaran tentang praktik 

akuntansi yang didesain untuk menjelaskan dan memprediksi apa yang akan dilakukan 
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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. 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.  

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. 

2. Landasan Teori  

Laporan Arus kas 

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.  

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. 
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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.  

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). Tindakan 

manajemen dalam melakukan manajemen laba dapat dikategorikan menjadi dua jenis tipe 

efficient earnings management dan opportunistic earnings management (Scott, 2012). 

Bonus Plan (BP) 

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). 

Bonus Plan Skor 

Melakukan skema kompensasi 1 

Tidak ada skema kompensasi 0 

 

Debt Covenant (DC) 

Pada perusahaan yang mempunyai rasio debt to equity tinggi, manajer 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).  

𝐷𝐸𝑅𝑖𝑡 ∶  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔𝑖𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑡
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Political Cost (PC) 

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). 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. 

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. 

∑ 𝐵𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛 

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.  

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). Dalam 

penelitian ini adopsi PSAK 14 (2008) diproksikan dengan periode sebelum adopsi (2006 dan 

2007) dan periode sesudah adopsi (2008 – 2014). 

Adopsi IFRS di Indonesia Skor 

Sebelum adopsi 2008 0 

Sesudah adopsi 2008 1 
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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.  

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). Pada penelitian ini, metode penilaian 

persediaan diproksikan dengan income increasing dan income decreasing. 

Metode Persediaan Proxy Skor 

FIFO Method Income Increasing 1 

Average Method Income Decreasing 0 

Perumusan Hipotesis 

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

Indonesia. 

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). 

H2 : Terdapat pengaruh debt covenant terhadap pemilihan metode penilaian persediaan 

di Indonesia. 

Pelanggaran terhadap debt covenant dapat mengakibatkan timbulnya suatu biaya 

sehingga dengan meningkatkan laba, manajer berusaha untuk 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). 
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H3 : Terdapat pengaruh political cost terhadap pemilihan metode penilaian persediaan di 

Indonesia. 

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 

 

H4 : Terdapat pengaruh adopsi IFRS terhadap pemilihan metode penilaian persediaan di 

Indonesia. 

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 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.. 

3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunkan tipe kuantitatif. Penelitian dilakukan pada perusahaan sub 

sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2006-2014. Teknik 

sampling menggunakan metode purposive sampling yang merupakan pengambilan sampel 

dengan menggunakan kriteria. Hasilnya, diperoleh 10 perusahaan yang digunakan dalam 

penelitian ini. Jenis data yang digunkaan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel 

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari laporan 

keuangan auditan perusahaan yang terdatar di BEI. Data kuantitatif adalah data berbentuk 

angka, termasuk dalam klasifikasi ini adalah data yang berskala ukur interval dan rasio. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif, 

Goodness of Fit, McFadden Pseudo R-Squared, dan uji hipotesis menggunakan uji z statistik.  
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Model Penelitian 

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

INV = Metode Penilaian Persediaan  

BPit = Bonus Plan  

DCi,t = Debt Covenant 

PCi,t = Political Cost 

IFRSi,t  = Adopsi PSAK 14 (2008)  

e = error. 

 

4. Analisis dan Pembahasan 

Urutan  pembahasan  secara  sistematis  adalah  sebagai  berikut:  statistik  deskriptif,  

goodness of fit, McFadden pseudo R-squared, analisis regresi logistik, uji hipotesis (uji z-

statistic), dan  analisis  hasil penelitian serta implikasi manajerial. 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor 

farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2006-2014. 

Tabel 4.1 Kriteria Pemilihan Sampel 

Kriteria Jumlah 

Jumlah Perusahaan Farmasi yang 

Beroperasi Periode 2006 – 2014 
68 

Data tidak lengkap 0 

Sampel yang digunakan 68 

Sumber : data diolah oleh penulis 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum atas variabel-

variabel independen yang diuji dalam penelitian ini. Ukuran-ukuran statistik yang digunakan 

dalam analisis ini adalah rata-rata (mean), nilai maksimum (max.), nilai minimum (min.) serta 

standar deviasi dari masing-masing variabel. Berikut ini merupakan tabel hasil pengujian untuk 

melakukan analisis statistik deskriptif untuk melihat angka pada setiap variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini.    
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Tabel 4.2 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: Output Eviews 9.0 diolah, 2017. 

 

Analisis Hasil 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: Output Eviews 9.0 diolah, 2017. 

 

a. Bonus Plan terhadap Pemilihan Metode Penilaian Persediaan di Indonesia 

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. 

b. Debt Covenant terhadap Pemilihan Metode Penilaian Persediaan di Indonesia 

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 
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disimpulkan bahwa H2 ditolak. 

c. Political Cost terhadap Pemilihan Metode Penilaian Persediaan di Indonesia 

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. 

d. IFRS terhadap Pemilihan Metode Penilaian Persediaan di Indonesia 

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. 

Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengaruh Motivasi Manajemen Oportunistik dan 

Adopsi PSAK 14 (2008) terhadap Metode Penilaian Persediaan pada 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. 

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. 
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5. Kesimpulan, Keterbatasan, Saran 

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

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

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. 

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. 
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Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Sampel yang digunakan dapat dikembangkan pula dengan menggunakan sektor 

lainnya, seperti perusahaan manufaktur yang memiliki nilai persediaan yang cukup 

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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