
KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN PEMILIHAN 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 

 

OLEH: 

Adilla Khairina 

20151112090 

 

SKRIPSI 

 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  

INDONESIA BANKING SCHOOL 

JAKARTA 

2019 

  

Karakteristik Perusahaan dan..., Adilla Khairina, Ak.-IBS, 2019



 

 

KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN PEMILIHAN 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 

 

OLEH: 

Adilla Khairina 

20151112090 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat 

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi 

Program Studi Akuntansi 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  

INDONESIA BANKING SCHOOL 

JAKARTA 

2019 

Karakteristik Perusahaan dan..., Adilla Khairina, Ak.-IBS, 2019



 

 

KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN PEMILIHAN 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 

 

OLEH: 

Adilla Khairina 

20151112090 

 

Diterima dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif 

Jakarta, Agustus 2019 

 

Dosen Pembimbing Skripsi, 

 

 

Nova Novita, S.E., M.S.Ak. 

Karakteristik Perusahaan dan..., Adilla Khairina, Ak.-IBS, 2019



iv 

 

Halaman Tanda Pernyataan Dosen Penguji Komprehensif 

 

Nama   : Adilla Khairina 

NIM   : 20151112090 

Judul Skripsi  : Karakteristik Perusahaan dan Pemilihan Kebijakan 

  Akuntansi 

Tanggal Ujian  : 26 Agustus 2019 

Ketua Penguji  : Dr. Ira Geraldina, S.E., M.S.Ak., CA 

Anggota Penguji : 1. Nova Novita, S.E., M.S.Ak. 

     2. Dr. Wiwi Idawati, S.E., M.Si., Ak., CA 

dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa di atas telah  mengikuti ujian 

komprehensif. 

Pada hari, tanggal : 26 Agustus 2019 

Dengan hasil  : LULUS 

 

  

Anggota 2, 

Dr. Wiwi Idawati, S.E., M.Si., Ak., CA 

Ketua Penguji, 

Dr. Ira Geraldina, S.E., M.S.Ak., CA 

Anggota 1, 

Nova Novita, S.E., M.S.Ak. 

Karakteristik Perusahaan dan..., Adilla Khairina, Ak.-IBS, 2019



 

 

v 

 

Halaman Pernyataan Karya Sendiri 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : Adilla Khairina 

NIM   : 20151112090 

Program Studi  : Akuntansi 

 

Dengan ini menyatakan skripsi yang saya buat merupakan hasil karya sendiri dan 

benar keasliannya. Apabila pada kemudian hari ternyata skripsi ini merupakan hasil 

plagiat atau menjiplak karya orang lain, saya bersedia 

mempertanggungjawakannya, dan sekaligus bersedia menerima sanksi sesuai 

dengan peraturan STIE Indonesia Banking School. 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar. 

 

 

 

  

Jakarta, Agustus 2019 

Adilla Khairina 

Karakteristik Perusahaan dan..., Adilla Khairina, Ak.-IBS, 2019



 

 

vi 

 

Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah 

 

Sebagai civitas akademika STIE Indonesia Banking School, saya yang bertanda 

tangan dibawah ini: 

Nama   : Adilla Khairina 

NIM   : 20151112090 

Program Studi  : Akuntansi 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas 

Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) kepada STIE Indonesia 

Banking School atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Karakteristik Perusahaan 

dan Pemilihan Kebijakan Akuntansi”. 

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini STIE Indonesia Banking School 

berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan 

data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap 

mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. 

 

Dibuat di Jakarta, 

Pada tanggal: Agustus 2019 

Yang menyatakan 

 

 

Adilla Khairina 

Karakteristik Perusahaan dan..., Adilla Khairina, Ak.-IBS, 2019



 

 

vii 

 

Kata Pengantar 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Karakteristik 

Perusahaan dan Pemilihan Kebijakan Akuntansi”. Penulisan penelitian ini tidak 

terlepas dari peran dan dukungan banyak pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin 

menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah, dan 

taufik-Nya. 

2. Kedua orang tua penulis, (Alm.) Rizwan Fuady serta Forida Achrini 

yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun materiil serta 

do’a, motivasi, dan semangat yang diberikan selama penyusunan 

penelitian ini. 

3. Ketua STIE Indonesia Banking School, Bapak Dr. Subarjo 

Joyosumarto, S.E., MA, PhD. 

4. Wakil Ketua I Bidang Akademik, Bapak Dr. Sparta, Ak, ME., CA. 

5. Wakil Ketua II Bidang Administrasi, Bapak Khairil Anwar, S.E., 

M.S.M. 

6. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Ahmad 

Adriansyah, ST., M.Si. 

7. Ibu Nova Novita, S.E., M.S.Ak. selaku dosen pembimbing skripsi 

yang memberikan bimbingan, kritik, dan saran yang membangun 

selama proses penyusunan penelitian ini. 

Karakteristik Perusahaan dan..., Adilla Khairina, Ak.-IBS, 2019



 

 

viii 

 

8. Ibu Dr. Ira Geraldina, S.E., M.S.Ak., CA selaku ketua penguji atas 

kritik dan saran yang diberikan terhadap penelitian ini. 

9. Ibu Dr. Wiwi Idawati, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen penguji dan 

Kepala Program Studi Akuntansi STIE Indonesia Banking School atas 

kritik dan saran yang diberikan terhadap penelitian ini. 

10. Seluruh dosen STIE Indonesia Banking School atas ilmu yang 

diberikan selama perkuliahan. 

11. Seluruh jajaran staf STIE Indonesia Banking School yang telah 

banyak membantu penulis selama perkuliahan. 

12. Karamina Atika Rizkia, Muhammad Abdul Rafi Fuady, Ilah Kholilah, 

Triana Achriza, serta Aznur Syamsu selaku keluarga terdekat penulis 

yang selalu memberikan dukungan selama proses penelitian 

berlangsung. 

13. Muhammad Fariz selaku penyemangat kuliah yang selalu setia 

memberikan dukungan moral selama awal perkuliahan hingga 

tersusunnya penelitian ini, dan seterusnya. 

14. Larasati Adi Kirana dan Mauriska Dearsi Ayanda yang selalu 

menemani penulis selama proses penelitian. 

15. Teman-teman seperjuangan selama di STIE Indonesia Banking 

School, Tiqisha Putri Fadhillah, Sarah Hani Mahdiyah, Mutiara Wira 

Putri, Martha Delfia, Murdifin Azhar, Fadhli Arief Hendra, serta 

Fahreza Putranda yang sudah menemani merasakan “pahit-manis” 

perkuliahan selama 4 tahun di STIE Indonesia Banking School. 

Karakteristik Perusahaan dan..., Adilla Khairina, Ak.-IBS, 2019



 

 

ix 

 

16. Teman-teman yang sudah berusaha mengerti kondisi penulis selama 

perkuliahan, Shabrina Maulidia, Indira Yasmin, Rana Muthia Oktari, 

Yasmin Zahra Fatin, serta Kinta Kusumah Wardani. 

17. Sahabat kecil yang selalu memberikan dukungan berupa hiburan, 

Ferdhy Willyanto, Herlina Juwita Pertiwi, Rika Rahmawati, serta 

Nisrinah Kasetyo. 

18. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2016/2017 

terutama Martha Cynthia selaku ketua yang telah memberikan banyak 

pengalaman baru selama di perkuliahan. 

19. Serta segenap pihak yang membantu dalam proses penulisan yang 

tidak dapat disebutkan satu per satu. 

Penyusunan tugas akhir skripsi ini dapat disusun dengan baik berkat 

bantuan dan dukungan dari pihak-pihak yang membimbing dan memberikan 

masukan yang membangun kepada penulis. Penulis menyadari masih terdapat 

banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan 

saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak demi pengembangan 

penulisan di masa yang akan datang. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan 

menambah pengetahuan bagi semua pihak. 

 

  
Jakarta, Agustus 2019 

Adilla Khairina 

Karakteristik Perusahaan dan..., Adilla Khairina, Ak.-IBS, 2019



 

 

x 

 

Daftar Isi 

 

 

Halaman Tanda Pernyataan Dosen Penguji Komprehensif ................................... iv 

Halaman Pernyataan Karya Sendiri ........................................................................ v 

Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah.......................................................... vi 

Kata Pengantar ...................................................................................................... vii 

Daftar Isi.................................................................................................................. x 

Daftar Gambar ...................................................................................................... xiv 

Daftar Tabel .......................................................................................................... xv 

Abstrak ................................................................................................................. xvi 

Bab I Pendahuluan .................................................................................................. 1 

1.1. Latar Belakang Masalah ........................................................................... 1 

1.2. Ruang Lingkup Masalah........................................................................... 6 

1.3. Identifikasi Masalah ................................................................................. 7 

1.4. Perumusan Masalah .................................................................................. 7 

1.5. Pembatasan Masalah ................................................................................ 8 

1.6. Tujuan Penelitian ...................................................................................... 9 

1.7. Manfaat Penelitian .................................................................................. 10 

1.7.1. Bagi Peneliti .................................................................................... 10 

1.7.2. Bagi Pihak Akademisi ..................................................................... 10 

1.7.3. Bagi Praktisi .................................................................................... 10 

1.8. Sistematika Penulisan ............................................................................. 10 

1.8.1. Bab I Pendahuluan .......................................................................... 10 

1.8.2. Bab II Landasan Teori ..................................................................... 11 

1.8.3. Bab III Metodologi Penelitian ......................................................... 11 

1.8.4. Bab IV Analisis & Pembahasan ...................................................... 11 

1.8.5. Bab V Kesimpulan & Saran ............................................................ 12 

Bab II Landasan Teori ........................................................................................... 13 

2.1. Tinjauan Pustaka .................................................................................... 13 

Karakteristik Perusahaan dan..., Adilla Khairina, Ak.-IBS, 2019



 

 

xi 

 

2.1.1. Positive Accounting Theory (PAT) ................................................. 13 

2.1.1.1. Bonus Plan Hypothesis ................................................................ 14 

2.1.1.2. Debt Covenant Hypothesis .......................................................... 15 

2.1.1.3. Political Cost Hypothesis ............................................................ 16 

2.1.2. Agency Theory ................................................................................. 16 

2.2. Kebijakan Akuntansi .............................................................................. 18 

2.2.1. Penilaian Persediaan (Non-Aset Biologis) ...................................... 19 

2.2.2. Penilaian Persediaan (Aset Biologis) .............................................. 19 

2.2.3. Depresiasi ........................................................................................ 21 

2.2.4. Dasar Penilaian PPE ........................................................................ 23 

2.3. Profitabilitas ........................................................................................... 24 

2.4. Financial Leverage ................................................................................. 24 

2.5. Ukuran Perusahaan ................................................................................. 25 

2.6. Konsentrasi Kepemilikan ....................................................................... 26 

2.7. Inventory Opportunity Set ...................................................................... 26 

2.8. Assets-in-Place ....................................................................................... 27 

2.9. Kerangka Pemikiran ............................................................................... 27 

2.9.1. Profitabilitas dan Kebijakan Akuntansi .......................................... 27 

2.9.2. Financial Leverage dan Kebijakan Akuntansi ................................ 28 

2.9.3. Ukuran Perusahaan dan Kebijakan Akuntansi ................................ 28 

2.9.4. Konsentrasi Kepemilikan dan Kebijakan Akuntansi ...................... 29 

2.9.5. Investment Opportunity Set dan Kebijakan Akuntansi ................... 29 

2.9.6. Assets-in-Place dan Kebijakan Akuntansi ...................................... 30 

2.10. Hipotesis ............................................................................................. 31 

Bab III Metode Penelitian ..................................................................................... 33 

3.1. Objek Penelitian ..................................................................................... 33 

3.2. Desain Penelitian .................................................................................... 33 

3.3. Metode Pengambilan Sampel ................................................................. 33 

3.4. Variabel dan Operasional Variabel ........................................................ 35 

3.4.1. Variabel Dependen .......................................................................... 35 

3.4.2. Variabel Independen ....................................................................... 39 

Karakteristik Perusahaan dan..., Adilla Khairina, Ak.-IBS, 2019



 

 

xii 

 

3.4.3. Variabel Kontrol.............................................................................. 41 

3.5. Metode Pengumpulan Data .................................................................... 42 

3.6. Metode Analisis Data ............................................................................. 42 

3.6.1. Statistik Deskriptif .......................................................................... 42 

3.6.2. Analisis Multiple Regression .......................................................... 43 

3.6.3. Analisis Data Panel ......................................................................... 44 

3.6.4. Uji Asumsi Klasik ........................................................................... 45 

3.6.5. Uji F ................................................................................................ 47 

3.6.6. Adjusted R² ...................................................................................... 48 

3.6.7. Uji Hipotesis.................................................................................... 48 

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan ................................................................. 51 

4.1. Deskripsi Data ........................................................................................ 51 

4.1.1. Seleksi Sampel ................................................................................ 51 

4.1.2. Analisis Statistik Deskriptif ............................................................ 52 

4.2. Hasil Penelitian ....................................................................................... 64 

4.2.1. Uji Normalitas ................................................................................. 64 

4.2.2. Uji Multikolinearitas ....................................................................... 65 

4.2.3. Uji Heteroskedastisitas .................................................................... 65 

4.2.4. Uji Autokorelasi .............................................................................. 66 

4.3. Hasil Pengujian Hipotesis....................................................................... 66 

4.3.1. Analisis Regresi Data Panel ............................................................ 67 

4.3.2. Adjusted R² ...................................................................................... 67 

4.3.3. Uji Simultan (Uji F) ........................................................................ 68 

4.3.4. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) .................................. 68 

4.3.1.1. Uji Hipotesis 1 ............................................................................. 68 

4.3.1.2. Uji Hipotesis 2 ............................................................................. 69 

4.3.1.3. Uji Hipotesis 3 ............................................................................. 70 

4.3.1.4. Uji Hipotesis 4 ............................................................................. 71 

4.3.1.5. Uji Hipotesis 5 ............................................................................. 72 

4.3.1.6. Uji Hipotesis 6 ............................................................................. 72 

4.3.1.7. Hasil Uji untuk Variabel Kontrol ................................................ 73 

Karakteristik Perusahaan dan..., Adilla Khairina, Ak.-IBS, 2019



 

 

xiii 

 

4.4. Pembahasan ............................................................................................ 74 

4.4.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Pemilihan Kebijakan Akuntansi 

Income-Increasing (Decreasing) .................................................................. 74 

4.4.2. Pengaruh Financial Leverage terhadap Pemilihan Kebijakan 

Akuntansi Income-Increasing (Decreasing) ................................................. 76 

4.4.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pemilihan Kebijakan 

Akuntansi Income-Increasing (Decreasing) ................................................. 77 

4.4.4. Pengaruh Tingkat Konsentrasi Kepemilikan terhadap Pemilihan 

Kebijakan Akuntansi Income-Increasing (Decreasing)................................ 79 

4.4.5. Pengaruh Investment Opportunity Set terhadap Pemilihan Kebijakan 

Akuntansi Income-Increasing (Decreasing) ................................................. 80 

4.4.6. Pengaruh Assets-in-Place terhadap Pemilihan Kebijakan Akuntansi 

Income-Increasing (Decreasing) .................................................................. 81 

4.5. Implikasi Manajerial ............................................................................... 82 

Bab V Kesimpulan dan Saran ............................................................................... 85 

5.1. Kesimpulan ............................................................................................. 85 

5.2. Keterbatasan Penelitian .......................................................................... 86 

5.3. Saran ....................................................................................................... 87 

Daftar Pustaka ..................................................................................................... xvii 

Lampiran ............................................................................................................... xx 

Curriculum Vitae .............................................................................................. xxxiv 

 

 

  

Karakteristik Perusahaan dan..., Adilla Khairina, Ak.-IBS, 2019



 

 

xiv 

 

Daftar Gambar 

 

Gambar 2.1 – Kerangka Penelitian ....................................................................... 31 

Gambar 4.1 - Grafik Rata-Rata Profitabilitas di Negara Malaysia, Thailand, dan 

Indonesia ............................................................................................................... 58 

Gambar 4.2 - Grafik Rata-Rata Financial Leverage di Negara Malaysia, Thailand, 

dan Indonesia ........................................................................................................ 59 

Gambar 4.3 - Grafik Rata-Rata Total Aset di Negara Malaysia, Thailand, dan 

Indonesia ............................................................................................................... 59 

Gambar 4.4 - Grafik Rata-Rata Konsentrasi Kepemilikan di Negara Malaysia, 

Thailand, dan Indonesia ........................................................................................ 60 

Gambar 4.5 - Grafik Rata-Rata IOS di Negara Malaysia, Thailand, dan Indonesia

 ............................................................................................................................... 61 

Gambar 4.6 - Grafik Rata-Rata AIP di Negara Malaysia, Thailand, dan Indonesia

 ............................................................................................................................... 62 

  

Karakteristik Perusahaan dan..., Adilla Khairina, Ak.-IBS, 2019



 

 

xv 

 

Daftar Tabel 

 

Tabel 3.1 – Ikhtisar Skema Skor Pilihan Manajer terhadap Kebijakan Akuntansi

 ............................................................................................................................... 37 

Tabel 3.2 – Tabel Ikhtisar Operasional Variabel .................................................. 41 

Tabel 3.3 – Tabel Durbin Watson Test ................................................................. 47 

Tabel 4.1 - Sampel Penelitian ............................................................................... 52 

Tabel 4.2 – Statistik Deskriptif ............................................................................. 52 

Tabel 4.3 - Pemilihan Kebijakan Akuntansi ......................................................... 63 

Tabel 4.4 - Hasil Uji Multikolinearitas ................................................................. 65 

Tabel 4.5 - Hasil Pengujian Hipotesis Regresi Berganda ..................................... 67 

Karakteristik Perusahaan dan..., Adilla Khairina, Ak.-IBS, 2019



xvi                              Indonesia Banking School 
 

Abstrak 

Studi ini berfokus pada penelitian mengenai hubungan antara karakteristik 

perusahaan dan pemilihan kebijakan akuntansi dengan memeriksa pengungkapan 

kebijakan akuntansi mereka. Penelitian ini menyelidiki keputusan manajer dalam 

memilih metode akuntansi menggunakan data panel selama 5 tahun dari 30 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia, Stock Exchange of Thailand, dan 

Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa financial 

leverage dan konsentrasi kepemilikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pilihan kebijakan akuntansi di negara-negara ASEAN. Namun, penelitian ini tidak 

menemukan hubungan yang signifikan antara pemilihan kebijakan akuntansi 

dengan profitabilitas, ukuran perusahaan, IOS, dan AIP. Hasil ini menjabarkan 

faktor yang mempengaruhi pilihan metode akuntansi dan menunjukkan bahwa 

manajer memiliki wewenang untuk mengubah laba perusahaan. 

Kata Kunci: ASEAN, Pemilihan kebijakan akuntansi, Karakteristik perusahaan, 

Laba 

Abstract 

This study focuses on research of relationship between firm’s 

characteristics and management’s choice of accounting policies by examining their 

accounting-policy disclosure. The study investigates managers’ decisions to choose 

accounting methods using panel data covering 5 years from 30 companies listed on 

Bursa Malaysia, Stock Exchange of Thailand and Bursa Efek Indonesia. The results 

show that financial leverage and ownership concentration are significant 

determinants of accounting policy choice in ASEAN countries. However, this study 

do not find a significant relationship between firm’s accounting policy choices and 

profitability, firm size, investment opportunity set, and assets-in-place. This results 

determines the factor which affect choice of accounting methods and suggest that 

managers have the authority to alter their income. 

Keywords: ASEAN, Accounting policy choices, Firm’s characteristics, Income 
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Bab I 

Pendahuluan 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan dunia yang semakin pesat, banyak 

kontribusi yang telah diberikan oleh negara-negara Asia Tenggara 

(ASEAN) mengingat dinamika perekonomian di ASEAN yang bisa 

dianggap stabil. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dibentuk pada 

tahun 2015 lalu memiliki tujuan untuk mengembangkan pasar tunggal dan 

kapasitas produksi industri, meningkatkan daya saing, mendukung 

pertumbuhan inklusif, dan lebih mengintegrasikan kawasan ini ke dalam 

ekonomi global. Faktor pendorong ekonomi ASEAN salah satunya adalah 

sektor pertanian. Penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan 

agroindustri negara Thailand, Indonesia, dan Malaysia dengan alasan untuk 

menggunakan pencatatan persediaan mereka yang didorong untuk 

mengembangkan agroindustri ASEAN. 

Berbicara mengenai MEA, untuk meningkatkan investasi 

internasional ke dalam ranah ASEAN dapat didorong melalui peningkatan 

standar pelaporan perusahaan. Mengingat bahwa ASEAN sudah menjadi 

bagian dari G20, membuat mereka menggunakan International Financial 

Reporting Standards (IFRS) dalam laporan keuangan konsolidasi mereka 

yang digunakan oleh pihak-pihak eksternal. Berdasarkan alasan di atas, 

penting bagi sebuah perusahaan untuk menentukan kebijakan akuntansi
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mereka. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 

pilihan manajemen terhadap kebijakan akuntansi. 

Pemilihan kebijakan akuntansi dipengaruhi oleh profitabilitas. 

Perusahaan yang memiliki tingkat kemampuan dalam memperoleh laba 

tinggi akan lebih cenderung memilih metode income-increasing dalam 

pencatatan laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan kompensasi manajer 

yang berdasar pada pendapatan perusahaan membuat manajer mengadopsi 

metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatannya. Hal ini telah 

dibuktikan pada penelitian Capalbo et al. (2014), dimana tingginya 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba membuat manajer memilih 

kebijakan akuntansi yang memiliki return yang lebih besar dengan cara 

meningkatkan pendapatan akuntansi mereka. Sementara pada penelitian 

Wasiuzzaman (2018) membuktikan bahwa adanya hubungan negatif antara 

profitabilitas dengan manajemen laba. Hal yang berbeda ditemukan dalam 

penelitian Ali & Ahmed (2017) dan Astami & Tower (2006) yang 

menyatakan profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pemilihan kebijakan akuntansi. 

Financial leverage menjadi salah satu variabel independen yang 

dapat mempengaruhi pemilihan kebijakan akuntansi. Watts & Zimmerman 

(1986)  menyatakan bahwa semakin tinggi utang yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan maka semakin besar kemungkinan manajemen untuk 

mengadopsi metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatannya. 

Hal ini dikarenakan apabila perusahaan membuat perjanjian utang, maka 
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perusahaan perlu menunjukkan kinerja yang baik guna memberi 

kepercayaan kepada pemberi dana. Penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh Ali & Ahmed (2017), Astami & Tower (2006) dan 

Wasiuzzaman (2018) yang menunjukkan bahwa financial leverage 

memiliki hubungan negatif dengan penggunaan teknik akuntansi income-

increasing (decreasing). Sementara pada penelitian Waweru et al. (2011) 

menunjukkan tidak adanya hubungan antara financial leverage dengan 

pemilihan kebijakan akuntansi. Hal yang berbeda ditemukan dalam 

penelitian Danso et al. (2017) yang menyatakan leverage memiliki 

hubungan negatif dengan kesenjangan informasi. 

Ukuran perusahaan diidentifikasikan sebagai proksi dalam 

mengukur biaya politik perusahaan (Watts & Zimmerman, 1978). 

Perusahaan yang besar di mata publik cenderung memilih metode akuntansi 

yang membuat pendapatan lebih rendah untuk mengurangi biaya politik 

mereka (Watts & Zimmerman, 1978). Hal ini dikarenakan perusahaan besar 

cenderung menghindari pembayaran pajak, sehingga mereka akan 

melaporkan laba yang lebih rendah. Hubungan ini telah dibuktikan pada 

penelitian Ben & Attia (2016) yang membuktikan bahwa perusahaan yang 

harus menghadapi biaya politik yang tinggi cenderung memilih kebijakan 

akuntansi yang menurunkan pendapatan perusahaan. Tetapi hal lain 

ditemukan dalam penelitian Ali & Ahmed (2017) serta Waweru et al. (2011) 

dimana adanya hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan 

pemilihan teknik akuntansi income-increasing (decreasing). Sementara 
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pada penelitian Astami & Tower (2006) dibuktikan bahwa tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan pilihan 

manajemen mengenai kebijakan akuntansi. 

Tingginya kepemilikan institusi perusahaan akan menyebabkan 

tingginya pengawasan yang dilakukan oleh investor tersebut (Sparta & 

Ariwibowo, 2009). Perusahaan yang dikendalikan oleh manajer akan lebih 

cenderung mengadopsi teknik akuntansi yang meningkatkan laba yang 

dilaporkan oleh perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang 

dikendalikan oleh pemilik dikarenakan manajer memiliki kepentingan 

tersendiri dalam mengambil keputusan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Sparta & Ariwibowo (2009) membuktikan bahwa struktur kepemilikan 

perusahaan memiliki pengaruh signifikan dengan prilaku manajemen laba. 

Penelitian lain yang membuktikan hubungan antara struktur kepemilikan 

dengan pemilihan kebijakan akuntansi adalah penelitian Ung (2018) 

memberikan suatu hasil dimana konsentrasi kepemilikan secara signifikan 

dapat mempengaruhi manajemen laba suatu perusahaan. Hal ini didukung 

oleh penelitian Alzoubi (2016) membuktikan struktur organisasi dapat 

menurunkan intensif manajer dalam melakukan manajemen laba. Penelitian 

lain yang mendukung pernyataan tersebut adalah penelitian Astami & 

Tower (2006) yang membuktikan bahwa adanya hubungan negatif antara 

konsentrasi kepemilikan dengan kecenderungan pemilihan teknik akuntansi 

income-increasing (decreasing). Hal yang berbeda ditemukan pada 

penelitian Waweru et al. (2011) yang membuktikan hubungan positif antara 
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konsentrasi kepemilikan dengan pemilihan kebijakan akuntansi income-

increasing (decreasing). 

Myers (1977) menciptakan istilah investment opportunity set (IOS) 

yang menggambarkan nilai perusahaan tergantung pada pengeluaran 

diskresioner mereka. Hal ini terjadi karena nilai perusahaan tergantung pada 

set investasi yang dipilih oleh manajemen perusahaan untuk masa depan. 

Hal ini telah dibuktikan dalam penelitian Ali & Ahmed (2017) dan Astami 

& Tower (2006) yang membuktikan bahwa terdapat hubungan positif yang 

signifikan antara IOS dengan pemilihan teknik akuntansi income-increasing 

(decreasing). Berbeda dengan penelitian  Goel (2016) yang membuktikan 

manajer pada perusahaan yang memiliki IOS rendah lebih terlibat dalam 

income-increasing (decreasing) dibandingkan dengan perusahaan yang 

memiliki IOS yang tinggi. 

Sedangkan assets-in-place (AIP) merupakan aset-aset yang nilainya 

tidak dipengaruhi oleh pengeluaran investasi diskresioner yang dilakukan 

oleh manajer (Skinner, 1993). AIP merupakan aset yang sudah dimiliki 

perusahaan sehingga perusahaan tidak memerlukan pengeluaran baru untuk 

menjalankan strategi investasi tertentu. Ketika perusahaan tidak melakukan 

pengeluaran investasi, maka akan meningkatkan pendapatan perusahaan. 

Hal ini menyebabkan manajer akan cenderung memilih teknik akuntansi 

income-increasing (decreasing). Hal ini telah dibantah dalam penelitian 

hasil Astami & Tower (2006) yang menunjukkan bahwa adanya hubungan 

negatif antara AIP dengan penggunakan teknik akuntansi income-
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increasing (decreasing). Hal berbeda ditemukan dalam penelitian Ali & 

Ahmed (2017) yang menunjukan tidak terdapat hubungan yang signifikan 

antara AIP dengan pilihan kebijakan akuntansi suatu perusahaan. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis melakukan 

suatu penelitian yang berjudul “Karakteristik Perusahaan dan Pemilihan 

Kebijakan Akuntansi”. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian 

Astami & Tower (2006) yang berjudul Accounting-Policy Choice and Firm 

Characteristics in the Asia Pacific Region: An International Empirical Test 

of Costly Contracting Theory. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

Astami & Tower (2006) adalah penggunaan skor penilaian persediaan 

biologis dan non-biologis dengan menggunakan sampel perusahaan 

agroindustri di 3 negara ASEAN (Malaysia, Indonesia, dan Thailand) dalam  

periode 2014-2018. 

1.2. Ruang Lingkup Masalah 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Astami & Tower 

(2006) yang berjudul Accounting-Policy Choice and Firm Characteristics 

in the Asia Pacific Region: An International Empirical Test of Costly 

Contracting Theory dengan menggunakan sampel dari negara-negara di 

Asia Tenggara untuk melihat kecenderungan manajer dalam memilih 

kebijakan akuntansi suatu perusahaan. 

Berbeda dengan penelitian Astami & Tower (2006), penelitian ini 

menggunakan penilaian persediaan sebagai pengukuran dari kebijakan 

akuntansi dan menghapus pencatatan goodwill dari pengukuran kebijakan 
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akuntansi dikarenakan perusahaan-perusahaan pada Asia Tenggara 

cenderung tidak mencatat goodwill. 

1.3. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam latar belakang 

masalah, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dibentuknya MEA pada 2015 lalu sehingga perlu bagi perusahaan-

perusahaan di Asia Tenggara meningkatkan kinerja mereka dalam 

rangka bersaing di pasar terbuka ASEAN. Penelitian ini ingin 

melihat kecenderungan prilaku manajer dalam memilih kebijakan 

akuntansi yang nantinya berdampak pada laba perusahaan. 

2. Meningkatnya kinerja agroindustri di Asia Tenggara. 

1.4. Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti 

ingin menguji kembali penelitian Astami & Tower (2006) dengan 

menggunakan seluruh proksi yang digunakan dalam penelitian Astami & 

Tower (2006). Sehingga rumusan masalah yang dapat diambil adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah profitabilitas perusahaan memiliki hubungan positif dengan 

penggunaan teknik akuntansi income-increasing (decreasing) pada 

gabungan pemilihan kebijakan akuntansi? 

2. Apakah posisi financial leverage perusahaan memiliki hubungan 

positif dengan penggunaan teknik akuntansi income-increasing 

(decreasing) pada gabungan pemilihan kebijakan akuntansi? 
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3. Apakah ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif dengan 

penggunaan teknik akuntansi income-increasing (decreasing) pada 

gabungan pemilihan kebijakan akuntansi? 

4. Apakah tingkat konsentrasi kepemilikan pada suatu perusahaan 

memiliki hubungan negatif dengan penggunaan teknik akuntansi 

income-increasing (decreasing) pada gabungan pemilihan kebijakan 

akuntansi? 

5. Apakah investment opportunity set suatu perusahaan memiliki 

hubungan positif dengan penggunaan teknik akuntansi income-

increasing (decreasing) pada gabungan pemilihan kebijakan 

akuntansi? 

6. Apakah assets-in-place suatu perusahaan memiliki hubungan positif 

dengan penggunaan teknik akuntansi income-increasing 

(decreasing) pada gabungan pemilihan kebijakan akuntansi? 

1.5. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini membatasi fokus penelitian mengingat penelitian ini 

terbatas oleh waktu. Pembatasan masalah yang dibentuk dalam penelitian 

ini antara lain: 

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada 

perusahaan yang termasuk ke dalam kategori agroindustri yang 

terdaftar di Bursa Efek Malaysia, Indonesia, dan Thailand. 

2. Perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan yang menerbitkan 

laporan keuangan selama tahun 2014-2018. 
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3. Perusahaan yang memiliki semua data yang dibutuhkan dalam 

perhitungan variabel yang terdapat dalam penelitian ini. 

1.6. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah di atas yaitu 

untuk melihat hubungan antara: 

1. Profitabilitas perusahaan dengan penggunaan teknik akuntansi 

income-increasing (decreasing) pada gabungan pemilihan kebijakan 

akuntansi. 

2. Posisi financial leverage perusahaan dengan penggunaan teknik 

akuntansi income-increasing (decreasing) pada gabungan pemilihan 

kebijakan akuntansi. 

3. Ukuran perusahaan dengan penggunaan teknik akuntansi income-

increasing (decreasing) pada gabungan pemilihan kebijakan 

akuntansi. 

4. Tingkat konsentrasi kepemilikan suatu perusahaan dengan 

penggunaan teknik akuntansi income-increasing (decreasing) pada 

gabungan pemilihan kebijakan akuntansi. 

5. Investment opportunity set suatu perusahaan dengan penggunaan 

teknik akuntansi income-increasing (decreasing) pada gabungan 

pemilihan kebijakan akuntansi. 

6. Assets-in-place suatu perusahaan dengan penggunaan teknik 

akuntansi income-increasing (decreasing) pada gabungan pemilihan 

kebijakan akuntansi. 
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1.7. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat 

kepada beberapa pihak yang diantaranya adalah: 

1.7.1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk memberikan 

pemahaman yang baik dan benar mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemilihan kebijakan akuntansi sehingga dapat 

memberikan saran yang baik untuk perusahaan. 

1.7.2. Bagi Pihak Akademisi 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada 

pembaca dalam bidang akademisi dan/atau peneliti selanjutnya yang 

tertarik melakukan penelitian lebih lanjut di bidang yang sama 

sebagai penambah wawasan dan menjadi bahan referensi bagi 

penelitian sejenis dalam lingkup yang lebih luas. 

1.7.3. Bagi Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

masukan bagi para praktisi mengenai faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi pemilihan kebijakan akuntansi. 

1.8. Sistematika Penulisan 

1.8.1. Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini, peneliti membahas secara singkat latar 

belakang dari penelitian mengenai kebijakan akuntansi serta fakta 

dan fenomena yang terjadi terkait pemilihan kebijakan akuntansi, 
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permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini merupakan 

faktor-faktor yang mempengaruhi manajer dalam menggunakan 

teknik akuntansi income-increasing (decreasing) dalam pemilihan 

kebijakan akuntansi mereka. Bab ini juga membahas tujuan dari 

penelitian serta manfaat penelitian bagi pihak-pihak yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

1.8.2. Bab II Landasan Teori 

Bab II menjelaskan secara ringkas teori-teori yang 

berhubungan dengan variabel-variabel yang akan dibahas pada 

penelitian ini. Bab ini juga menyajikan beberapa hasil penelitian 

terdahulu mengenai pemilihan kebijakan akuntansi, serta 

menyajikan hipotesis yang diajukan dimana merupakan dasar dari 

penelitian ini. 

1.8.3. Bab III Metodologi Penelitian 

Pada bab ini dijelaskan metodologi apa yang digunakan 

dalam penelitian, populasi yang digunakan dalam penelitian, 

termasuk di dalamnya sampel dan populasi dalam penelitian, sifat 

penelitian, teknik pengumpulan data, serta pengolahan data. 

1.8.4. Bab IV Analisis & Pembahasan 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai objek penelitian. Bab 

ini juga akan membahas hasil dari penelitian yang selanjutnya akan 

dibandingkan dengan hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti dan 

juga dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu. 
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1.8.5. Bab V Kesimpulan & Saran 

Bab terakhir ini akan merangkum semua bab sebelumnya, 

serta pada bagian akhir peneliti menuliskan saran-saran yang 

diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, baik bagi pengguna 

hasil penelitian maupun objek penelitian itu sendiri. 
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Bab II 

Landasan Teori 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Positive Accounting Theory (PAT) 

Teori akuntansi positif (PAT) merupakan teori yang 

menjelaskan tentang suatu proses yang menggunakan kemampuan, 

pemahaman, dan pengetahuan akuntansi yang paling sesuai untuk 

menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang (Watts & 

Zimmerman, 1986). PAT berkaitan dengan prediksi dari suatu 

tindakan, seperti bagaimana manajer memilih suatu kebijakan 

akuntansi dan bagaimana mereka akan menanggapi usulan standar 

akuntansi yang baru (Scott, 2012). PAT juga dapat menjelaskan 

prediksi, penjelasan, dan konsukuensi yang dapat ditimbulkan dari 

suatu pilihan kebijakan akuntansi (Watts & Zimmerman, 1986).  

PAT memberikan pandangan untuk perusahaan mengatur 

diri mereka dengan cara yang paling efisien guna memaksimalkan 

prospek mereka dalam mempertahankan kehidupan perusahaan. 

PAT berasumsi bahwa manajer tidak akan berusaha meningkatkan 

keuntungan perusahaan apabila keuntungan tersebut tidak 

memberikan dampak terhadap kepentingan manajer. 

PAT dapat menjelaskan bahwa manajer menentukan 

kebijakan akuntansi di atas kepentingan mereka sendiri, dimana 
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kebijakan ini selanjutnya akan memberikan dampak kepada laba 

perusahaan. Seorang manajer memiliki wewenang dalam memilih 

kebijakan akuntansi di atas kepentingan mereka, dalam penelitian 

ini akan melihat manajer cenderung memilih teknik akuntansi 

income-increasing atau income-decreasing. Terdapat tiga hipotesis 

dalam PAT yang disusun oleh Watts & Zimmerman (1986) 

diantaranya adalah: 

2.1.1.1. Bonus Plan Hypothesis 

Pengertian bonus plan hypothesis yang dijelaskan oleh  

Watts & Zimmerman (1986) adalah kondisi dimana ketika semua 

hal lain dianggap sama, manager perusahaan yang memiliki 

program bonus akan lebih cenderung memilih prosedur akuntansi 

yang memindahkan laba yang dilaporkan dari periode masa 

depan ke periode saat ini. Menurut Scott (2012), hipotesis ini 

terlihat sangat masuk akal, dimana manajer akan memilih 

prosedur akuntansi yang akan menghasilkan upah yang lebih 

tinggi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan upah adalah memilih kebijakan akuntansi yang 

meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode saat ini.  

Bonus plan hypothesis ini dapat menjelaskan prilaku 

manajer yang memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan 

laba guna meningkatkan profitabilitas perusahaan, sehingga 

manajer dapat menerima kompensasi yang lebih tinggi. Sama 
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halnya dengan IOS, bonus plan hypothesis dapat menjelaskan 

bagaimana manajer akan memilih set peluang investasi yang 

memberikan keuntungan terbesar dengan mempertimbangkan 

risiko-risiko yang ada. Hal ini menyebabkan manajer cenderung 

memilih kebijakan akuntansi income-increasing. 

2.1.1.2. Debt Covenant Hypothesis 

Debt covenant hypothesis menurut Watts & Zimmerman 

(1986) adalah kondisi dimana ketika semua hal lain dianggap 

sama, manajer dari perusahaan yang memiliki debt to equity ratio 

yang tinggi akan lebih cenderung memilih prosedur akuntansi 

yang memindahkan laba yang dilaporkan dari periode masa 

depan ke periode saat ini. Sebagian besar perjanjian utang 

terdapat kewajiban yang harus dipenuhi selama jangka waktu 

perjanjian, hal ini terjadi meyebabkan perlunya peningkatan laba 

bersih yang dilaporkan sehingga akan mengurangi kemungkinan 

terjadinya kegagalan teknis (Scott, 2012). Selain itu, ketika 

perusahaan membuat perjanjian utang maka perusahaan perlu 

menunjukkan kinerja yang baik guna memberi kepercayaan 

kepada pemberi dana. Sehingga debt covenant hypothesis dapat 

menjelaskan kecenderungan manajer dalam memilih teknik 

akuntansi income-increasing ketika leverage dan AIP perusahaan 

tinggi dikarenakan para pemberi dana memerlukan kinerja 

perusahaan yang baik. 
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2.1.1.3. Political Cost Hypothesis 

Political cost hypothesis yang telah dijelaskan oleh Watts 

& Zimmerman (1986) adalah kondisi dimana ketika semua hal 

lain dianggap sama, semakin besar ukuran suatu perusahaan, 

maka manajer akan cenderung memilih kebijakan akuntansi yang 

memindahkan laba yang dilaporkan dari periode saat ini ke 

periode masa depan. Hal ini dikarenakan ukuran peruasahaan 

dapat menyebabkan biaya politik, perusahaan yang besar 

membutuhkan standar kinerja yang lebih tinggi, seperti tanggung 

jawab terhadap lingkungan sekitarnya (Scott, 2012). Political 

cost hypothesis menjelaskan bahwa manajer cenderung memilih 

kebijakan akuntansi yang menggunakan teknik akuntansi 

income-decreasing guna menghindari biaya politik perusahaan. 

2.1.2. Agency Theory 

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan 

mengenai hubungan prinsipal (pemegang saham) yang 

mempekerjakan agen (manajemen) dalam memberikan suatu jasa 

yang selanjutnya akan mendelegasikan pengambilan keputusan 

kepada agen tersebut (Jensen & Meckling, 1976). Kondisi ini akan 

mendorong adanya ketidakseimbangan informasi yang mungkin 

akan mendorong pada konflik kepentingan antara prinsipal dengan 

agen dikarenakan agen berada pada posisi yang memiliki informasi 

lebih banyak mengenai perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. 
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Menurut Scott (2012), ketidakseimbangan informasi akan 

mendorong kepada moral hazard. Pemegang saham tidak dapat 

mengawasi semua keputusan dan aktivitas yang dilakukan oleh 

manajer, sehingga sangat mudah bagi manager pada dasarnya akan 

memanfaatkan kondisi tersebut untuk kepentingan mereka. Teori 

keagenan menjelaskan penyusunan kontrak yang paling efisien 

sehingga dapat mengendalikan moral hazard dengan biaya 

keagenan yang serendah mungkin. 

Sebagai agen dari prinsipal, manajer seharusnya bertindak 

untuk kemakmuran prinsipal, namun Scott (2012) mengasumsikan 

bahwa agen tidak menginginkan risiko yang tinggi mengingat risiko 

yang tinggi akan mengakibatkan berkurangnya kompensasi yang 

akan diterima oleh mereka. Hal ini menyebabkan para prinsipal 

perlu meningkatkan pembagian dari laba perusahaan guna 

mempertahankan fungsi dari manajerial yang sesungguhnya. 

Konflik kepentingan akan terjadi ketika keputusan manajer hanya 

memaksimalkan kepentingannya dan tidak sejalan dengan 

kepentingan pemegang saham. 

Teori keagenan ini dapat menjelaskan bahwa agen memiliki 

wewenang dalam menentukan kebijakan akuntansi, dimana 

kebijakan ini selanjutnya akan memberikan dampak kepada laba 

perusahaan. Seorang manajer memiliki wewenang dalam pemilihan 

kebijakan akuntansi, disini dapat dilihat apakah manajer lebih 
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mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan pemegang 

saham melalui kebijakan akuntansi yang mereka pilih, yakni income 

increasing atau income decreasing. 

Menurut Fan & Wong (2002) masalah keagenan perusahaan 

digambarkan pada struktur kepemilikan saham. Mereka berpendapat 

bahwa ketika tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi maka 

pemegang saham akan mengendalikan hasil dari informasi 

akuntansi dan kebijakan dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu 

dengan keberadaan konsentrasi kepemilikan akan mendorong 

terjadinya conflict of interest antara manajer dengan shareholders, 

dimana shareholders akan memilih untuk menggunakan metode 

income-decreasing untuk menekan biaya-biaya yang dapat 

membebani perusahaan sementara manajer mendahulukan 

kepentingannya dengan menaikkan laba guna menaikkan bonus 

yang akan mereka terima. 

2.2. Kebijakan Akuntansi 

Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar konvensi peraturan, dan 

paktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan (IAS 8, 2018). Kebijakan akuntansi merupakan hal yang 

sangat penting dalam suatu proses penyusunan laporan keuangan, hal ini 

dikarenakan laba suatu perusahaan bergantung pada pemilihan kebijakan 

akuntansi yang dilakukan oleh manajer. Masalah pada kebijakan akuntansi 

dilihat dari pengaruhnya kepada net income, apakah mereka cenderung 
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menggunakan metode income-increasing atau income-decreasing. 

Penelitian ini menggunakan 3 indikator dalam menguji kebijakan akuntansi 

yang diantaranya adalah metode pencatatan persediaan, metode depresiasi, 

dan pengukuran dasar dari Plant, Property, Equipment (PPE). 

2.2.1. Penilaian Persediaan (Non-Aset Biologis) 

Penilaian persediaan dapat dilakukan melalui dua pengukuran, 

(1) metode cost, dimana penilaian persediaan berdasarkan harga beli, 

atau (2) metode lower of cost or net realizable value (LCNRV). 

Metode LCNRV akan mengakui kerugian ketika nilai persediaan lebih 

rendah dari harga belinya (cost), hal ini menjelaskan penilaian 

persediaan berdasarkan harga terendah atau harga pasar. Metode 

LCNRV merupakan contoh konsep akuntansi kehati-hatian, yang 

berarti metode terbaik karena tidak melebih-lebihkan nilai aset dan 

laba bersih perusahaan (Weygandt et al., 2015). Persediaan yang 

diteliti dalam penelitian ini merupakan persediaan selain output dari 

aset biologis. 

2.2.2. Penilaian Persediaan (Aset Biologis) 

Persediaan yang merupakan aset biologis dibagi menjadi dua 

bagian, (1) persediaan yang berasal dari hasil aset biologis dan, (2) aset 

biologis yang dibeli untuk dijual kembali. Persediaan yang berasal dari 

hasil aset biologis diukur menggunakan net realizable value. 

Sedangkan aset biologis yang dibeli untuk dijual kembali diukur 

menggunakan lower cost or net realizable value (Kieso, 2014).  
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Pengklasifikasian persediaan suatu perusahaan dilihat dari 

barang yang dijual. Terdapat dua jenis perusahaan yang memiliki 

persediaan (1) perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang menjual 

barang siap pakai, dan (2) perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan 

yang menjual barang yang diolah sendiri. Perusahaan yang menjual 

barang dagang hanya memiliki satu jenis persediaan, yaitu 

merchandise inventory. Sedangkan perusahaan manufaktur akan 

mengklasifikasikan persediaan mereka ke dalam 3 kelompok, yaitu 

finished goods inventory, work in process, dan raw materials 

(Weygandt et al., 2015). 

Persediaan dicatat menggunakan cost, yang termasuk 

didalamnya terdapat biaya-biaya yang dibutuhkan selama 

pengakuisisian persediaan. Terdapat dua metode pencatatan 

persediaan perusahaan, (1) First-in, First-out (FIFO), dan (2) Average-

Cost. Weygandt et al. (2015) mengasumsikan suatu perusahaan 

menggunakan periodic inventory system dalam mencatat persediaan 

dikarenakan dua alasan, yaitu karena banyaknya perusahaan kecil yang 

menggunakan sistem periodik dibandingkan dengan sistem perpetual 

dan sangat sedikit perusahaan yang menggunakan sistem perpetual 

FIFO atau average-cost dalam mencatat persediaan mereka. Hal ini 

dikarenakan perusahaan yang menggunakan sistem perpetual biasanya 

menggunakan asumsi biaya dalam mencatat harga pokok penjualan 

pada saat melakukan penjualan. Selanjutnya, pada akhir periode 
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mereka akan menghitung kembali persediaan mereka menggunakan 

sistem periodik FIFO ataupun average-cost. 

First-In, First-Out (FIFO) 

Metode FIFO mengasumsikan barang dagang yang pertama 

kali dibeli menjadi barang yang pertama dijual (Weygandt et al., 

2015). Metode FIFO mencatat biaya dari barang yang pertama kali 

dibeli sebagai harga pokok penjualan, sehingga persediaan akhir akan 

tercatat sebesar biaya dari barang yang terakhir kali dibeli (Weygandt 

et al., 2015). 

Average-Cost 

Metode average-cost mengalokasikan harga pokok barang 

tersedia untuk dijual atas dasar biaya rata-rata tertimbang per-unit yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. Metode average-cost mengasumsikan 

bahwa pada dasarnya semua barang sejenis (Weygandt et al., 2015). 

2.2.3. Depresiasi 

Depresiasi merupakan proses akuntansi yang mengalokasikan 

biaya dari aset berwujud menjadi beban secara sistematik pada saat 

aset tersebut memberikan manfaat (Kieso et al., 2014). Tindakan 

menghapus biaya dari sebuah aset dalam periode tertentu disebut 

dengan depresiasi. Terdapat beberapa metode dalam mencatat 

depresiasi yang diantaranya adalah: 

Activity Method 
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Activity method mengasumsikan bahwa depresiasi merupakan 

fungsi dari penggunaan atau produktifitas dari suatu aset, bukan 

dikarenakan berlalunya waktu. Pencatatan depresiasi menggunakan 

activity method menggunakan jumlah output yang diberikan atau dari 

jumlah waktu aset tersebut dapat dimanfaatkan. Pada beberapa kasus, 

output dari suatu aset tidak mudah untuk ditentukan, maka ukuran 

input seperti jam mesin merupakan metode yang lebih tepat dalam 

mengukur biaya penyusutan dalam periode akuntansi tertentu. 

Keterbatasan dari metode ini adalah metode ini tidak tepat digunakan 

pada situasi dimana penyusutan merupakan fungsi dari waktu bukan 

aktivitas (Kieso et al., 2014). 

Metode Garis Lurus 

Metode depresiasi lainnya adalah metode garis lurus, yang 

mencatat depresiasi sebagai fungsi dari waktu bukan dari pemakaian. 

Metode ini banyak digunakan di perusahaan karena kemudahannya. 

Metode garis lurus memiliki asumsi bahwa manfaat ekonomis suatu 

aset setiap tahunnya adalah sama serta biaya perawatan dan perbaikan 

dari aset pada dasarnya sama pada setiap periode (Kieso et al., 2014). 
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Diminishing-Charge Methods 

Konsep dari diminishing-charge methods adalah dimana 

perusahaan mencatat depresiasi dengan nilai yang sangat tinggi pada 

tahun awal lalu terus menurun pada tahun-tahun berikutnya. 

Diminishing-charge methods dibagi menjadi dua, (1) sum-of-the-

years’-digits, pengurangan beban depresiasi berdasarkan pada 

pengurangan dari pecahan depreciable cost. Pecahan ini menggunakan 

jumlah tahun sebagai denominator, dan menggunakan perkiraan usia 

yang ditetapkan pada awal tahun sebagai numerator. (2) declining-

balance method, menggunakan depreciation rate yang merupakan 

kelipatan dari metode garis lurus (Kieso et al., 2014). 

2.2.4. Dasar Penilaian PPE 

Sama seperti aset-aset lainnya, perusahaan perlu mencatat PPE 

dalam pembukuannya. Penilaian PPE dapat dilakukan melalui dua 

pengukuran, (1) historical cost, mengukur seluruh biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh aset hingga dapat digunakan sesuai 

kebutuhan, atau (2) fair value (revaluation) method. Sebagian besar 

perusahaan menggunakan historical cost karena menghasilkan biaya 

yang lebih rendah dan tidak membutuhkan appraisal dalam 

menghitung nilai asetnya. Sementara pada fair value method 

cenderung mengarah kepada tingginya nilai aset, yang berarti 

perusahaan akan melaporkan tingginya beban depresiasi dan 

rendahnya net income (Weygandt, Kimmel, & Kieso, 2015). 
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2.3. Profitabilitas 

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur laba atau 

keberhasilan operasi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu 

(Weygandt et al., 2015). Profitabilitas menunjukkan posisi likuiditas 

perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk berkembang sehingga 

perusahaan dapat mengetahui sejauh mana mereka dapat memberikan 

kesejahteraan dan kemakmuran. Profitabilitas juga akan mempengaruhi 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh utang dan modal dikarenakan 

baik kreditor maupun investor akan mengevaluasi kemampuan penghasilan 

perusahaan tersebut. 

Evaluasi kinerja perusahaan diukur menggunakan rasio-rasio yang 

menghubungkan antara laporan laba rugi dengan penjualan perusahaan 

(Subramanyam, 2014). Analisa profitabilitas fokus kepada sumber dan 

tingkat keuntungan perusahaan, serta mengidentifikasi dan mengukur 

dampak dari berbagai faktor penggerak profitabilitas. Menurut 

Subramanyam (2014), terdapat dua sumber utama dari profitabilitas, yaitu 

margin (persentase penjualan tanpa dipengaruhi oleh biaya-biaya) dan 

turnover (pemanfaatan modal). 

2.4. Financial Leverage 

Financial leverage digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan bertahan dalam jangka waktu yang lama (Weygandt et al., 

2015). Suatu perusahaan memerlukan sumber dana dalam mendanai 

usahanya. Sumber-sumber dana tersebut dapat diperoleh dari pinjaman 
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maupun modal sendiri. Kreditor dan pemegang saham perlu mengetahui 

kemampuan perusahaan untuk melakukan pembayaran ketika waktu jatuh 

tempo. Menurut Subramanyam (2014), struktur modal dan laba merupakan 

tolak ukur penting dalam financial leverage. Struktur modal merupakan 

sumber pembiayaan perusahaan yang dapat berasal dari modal utama 

perusahaan maupun modal sementara yang digunakan untuk sumber biaya 

jangka pendek. Sedangkan laba menggambarkan kemampuan perusahaan 

menghasilkan kas dari kegiatan operasional mereka. Arus laba yang stabil 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi beban bunga 

dan beban tetap lainnya (Subramanyam, 2014). 

Kreditur perlu melakukan perlindungan diri dari kebangkrutan 

perusahaan dan kesulitan keuangan dengan membuat perjanjian utang yang 

biasanya dibuat untuk (1) mempertegas kekuatan keuangan perusahaan 

seperti current ratio dan debt to equity ratio, (2) menghindari adanya 

pinjaman tambahan, atau (3) menjamin pencairan sumber daya perusahaan 

yang berlebihan melalui dividen dan akuisisi (Subramanyam, 2014). 

Perjanjian hutang tidak bisa menjamin kreditur terhadap kerugian 

perusahaan tetapi dapat memberikan peringatan dan pengawasan terhadap 

hasil kegiatan operasional perusahaan. 

2.5. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan skala pengklasifikasian besar atau 

kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan situasi 

politik perusahaan, seperti yang telah disampaikan oleh Watts & 
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Zimmerman (1986) semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin 

tinggi biaya politik mereka. Pengukuran besar atau kecilnya suatu 

perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Penelitian ini 

menggunakan nilai total aset dalam mengukur besar atau kecilnya suatu 

perusahaan dikarenakan nilai total aset menggambarkan kekayaan yang 

dimiliki perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional mereka. 

Ukuran perusahaan dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

bertahan hidup. 

2.6. Konsentrasi Kepemilikan 

Struktur kepemilikan dapat diukur melalui konsentrasi kepemilikan, 

kepemilikan asing dan kepemilikan swasta (Son et al., 2015). Ketika 

kepemilikan saham dikuasai oleh sebagian kecil individu atau kelompok 

yang memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan yang 

lainnya maka dapat disebut bahwa kepemilikan perusahaan tersebut 

terkonsentrasi. Penelitian ini menggunakan standar equity method pada 

IFRS yang diatur dalam IAS 28 (2018) yang menyatakan ketika investor 

memiliki kepemilikan saham 20% atau lebih, maka dianggap investor 

tersebut memiliki pengaruh signifikan. 

2.7. Inventory Opportunity Set 

Investment opportunity set didefinisikan sebagai rangkaian 

kombinasi antara portofolio risiko dan portofolio pengembalian yang 

tersedia dari suatu kejadian (Bodie et al., 2012). Hal ini dikarenakan ketika 

set investasi di masa depan yang dipilih oleh perusahaan memiliki return 
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yang cukup tinggi sehingga mampu membuat nilai perusahaan ikut 

terdongkrak. Nilai perusahaan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu (1) 

present value dari aset yang sudah dimiliki perusahaan dan (2) present value 

dari kesempatan pertumbuhan perusahaan di masa depan, dalam hal ini 

kesempatan pertumbuhan perusahaan dilihat dari investasi yang dilakukan 

oleh perusahaan di masa depan (Myers, 1977). Marcus et al. (2014) 

mengatakan bahwa portofolio investasi memiliki peringkatnya masing-

masing, dimana portofolio akan diberikan peringkat yang tinggi ketika 

memiliki expected return yang tinggi dan peringkat rendah ketika expected 

return rendah. 

2.8. Assets-in-Place 

Assets-in-place (AIP) merupakan seluruh aset yang telah dimiliki 

oleh perusahaan yang tidak terpengaruh oleh pengeluaran diskresioner di 

masa depan (Skinner, 1993). Aset-aset ini termasuk di dalamnya PPE, 

persediaan, tanah, dan aset-aset lainnya. Nilai AIP bergantung pada arus kas 

masa depan yang dihasilkan dari alokasi sumber daya perusahaan saat ini 

(Andrés et al., 2009). 

2.9. Kerangka Pemikiran 

2.9.1. Profitabilitas dan Kebijakan Akuntansi 

Bonus plan hypothesis menggambarkan manajer pada suatu 

perusahan yang menggunakan bonus plan akan memilih kebijakan 

akuntansi yang meningkatkan laba (Watts & Zimmerman, 1986). Hal 

ini dikarenakan upah manajer akan meningkat ketika profitabilitas 
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perusahaan meningkat. Pada penelitian Jara et al. (2011) dinyatakan 

bahwa nilai profitabilitas dipengaruhi oleh standar laporan keuangan 

yang digunakan oleh perusahaan. 

Hal ini di dukung dalam penelitian Capalbo et al. (2014), 

dimana tingginya kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba 

membuat manajer memilih kebijakan akuntansi yang memiliki return 

yang lebih besar. 

2.9.2. Financial Leverage dan Kebijakan Akuntansi 

Watts & Zimmerman (1986) menyatakan bahwa semakin 

tinggi utang yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka akan semakin 

besar kemungkinan manajer untuk mengadopsi metode akuntansi yang 

dapat meningkatkan labanya. Rasio-rasio tersebut dibutuhkan sebagai 

jaminan bahwa perusahaan mampu membayar kewajibannya ketika 

jatuh tempo. Sebagaimana dibuktikan dalam penelitian Wasiuzzaman 

et al. (2015) yang menyatakan bahwa adanya hubungan yang 

signifikan antara industry leverage dengan teknik akuntansi income-

increasing dalam rangka menghindari melaporkan kerugian dalam 

laporan keuangan mereka. 

2.9.3. Ukuran Perusahaan dan Kebijakan Akuntansi 

Watts & Zimmerman (1978) menyatakan ukuran perusahaan 

menjadi proksi dalam mengukur biaya politik, sehingga semakin besar 

perusahaan maka akan semakin cenderung memilih metode akuntansi 

yang menurunkan labanya. Hal ini telah dibuktikan pada penelitian 
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Ben & Attia (2016) yang membuktikan bahwa ketika perusahaan 

menghadapi biaya politik yang tinggi cenderung memilih kebijakan 

akuntansi yang menurunkan laba perusahaan. 

2.9.4. Konsentrasi Kepemilikan dan Kebijakan Akuntansi 

Perusahaan yang kepemilikannya terkonsentrasi cenderung 

memlih kebijakan akuntansi yang menggunakan teknik akuntansi 

income-decreasing untuk menekan biaya-biaya yang dapat 

membebani perusahaan. Penelitian Ung (2018) memberikan suatu 

hasil dimana konsentrasi kepemilikan secara signifikan dapat 

mempengaruhi manajemen laba suatu perusahaan. Hal ini didukung 

oleh penelitian Alzoubi (2016) membuktikan struktur organisasi dapat 

menurunkan intensif manajer dalam melakukan manajemen laba. 

Penelitian lain yang mendukung pernyataan tersebut adalah penelitian 

Astami & Tower (2006) yang membuktikan bahwa adanya hubungan 

negatif antara konsentrasi kepemilikan dengan kecenderungan 

pemilihan teknik akuntansi income-increasing (decreasing). 

2.9.5. Investment Opportunity Set dan Kebijakan Akuntansi 

Astami & Tower (2006) menyatakan bahwa nilai perusahaan 

dapat dilihat dari kebijakan pengeluaran mereka di masa depan. Ketika 

IOS pada suatu perusahaan tinggi, maka manager akan cenderung 

memilih teknik akuntansi income-increasing (decreasing) hal tersebut 

dikarenakan return yang didapat dari IOS akan meningkat dan 

memungkinkan manajer untuk memeroleh bonus yang lebih tinggi. 
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Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam bonus plan hypothesis, 

dimana manajer pada perusahaan penganut bonus plan akan memilih 

kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba. 

Hal ini telah dibuktikan dalam penelitian Ali & Ahmed (2017) 

serta Astami & Tower (2006) yang membuktikan bahwa terdapat 

hubungan positif yang signifikan antara IOS dengan pemilihan teknik 

akuntansi income-increasing (decreasing). 

2.9.6. Assets-in-Place dan Kebijakan Akuntansi 

Assets-in-place mengacu pada seluruh aset yang nilainya tidak 

terpengaruh oleh pengeluaran investasi masa depan yang dilakukan 

oleh manajer (Skinner, 1993). Sama halnya dengan IOS, ketika AIP 

pada suatu perusahaan tinggi maka manager akan cenderung 

menggunakan dasar akuntansi yang merajuk pada debt covenants 

(Astami & Tower, 2006). Hal ini telah dibantah dalam penelitian hasil 

Astami & Tower (2006) yang menunjukkan bahwa adanya hubungan 

negatif antara AIP dengan penggunakan teknik akuntansi income-

increasing (decreasing). Hal berbeda ditemukan dalam penelitian Ali 

& Ahmed (2017) yang menunjukan tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara AIP dengan pilihan kebijakan akuntansi suatu 

perusahaan. 

Dari uraian pengembangan teori dan penelitian terdahulu di atas, 

dapat dibuat kerangka penelitian sebagai berikut:  
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Gambar 2.1 – Kerangka Penelitian 

2.10. Hipotesis 

Hipotesis berdasarkan penjelasan yang dinyatakan oleh Sekaran & 

Bougie (2016) merupakan hubungan dugaan secara logis antara dua atau 

lebih variabel yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan untuk diuji. Hasil 

pengujian hipotesis tersebut diharapkan dapat menjadi solusi dalam 

menyelesaikan masalah yang diteliti dalam penelitian. Berdasarkan uraian 

pada pembahasan sebelumnya, penelitian ini menyusun hipotesis sebagai 

berikut: 

 H1: Profitabilitas perusahaan memiliki hubungan positif dengan 

penggunaan teknik akuntansi income-increasing (decreasing) dalam 

pemilihan kebijakan akuntansi. 

 H2: Financial leverage memiliki hubungan positif dengan 

penggunaan teknik akuntansi income-increasing (decreasing) dalam 

pemilihan kebijakan akuntansi. 
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 H3: Ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif dengan 

penggunaan teknik akuntansi income-increasing (decreasing) dalam 

pemilihan kebijakan akuntansi. 

 H4: Konsentrasi kepemilikan memiliki hubungan negatif dengan 

penggunaan teknik akuntansi income-increasing (decreasing) dalam 

pemilihan kebijakan akuntansi. 

 H5: Investment opportunity set memiliki hubungan positif 

dengan penggunaan teknik akuntansi income-increasing 

(decreasing) dalam pemilihan kebijakan akuntansi. 

 H6: Assets-in-place memiliki hubungan positif dengan 

penggunaan teknik akuntansi income-increasing (decreasing) dalam 

pemilihan kebijakan akuntansi. 
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Bab III 

Metode Penelitian 

 

3.1. Objek Penelitian 

Penelitian ini ingin menguji apakah karakteristik perusahaan dapat 

mempengaruhi pemilihan kebijakan akuntansi. Objek yang diteliti di 

penelitian ini adalah perusahaan agroindustri yang terdaftar pada Bursa Efek 

di negara-negara Asia Tenggara, dalam hal ini adalah negara Malaysia, 

Indonesia, dan Thailand. 

3.2. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kausalitas. Menurut Sekaran & Bougie (2016), penelitian 

kausalitas merupakan penelitian yang menguji kemampuan suatu variabel 

mempengaruhi perubahan variabel lainnya. Penelitian kausalitas harus 

dapat menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan suatu masalah. Dengan 

kata lain, tujuan penelitian kausalitas adalah untuk menjelaskan bahwa Y 

dipengaruhi oleh X. Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

panel data dimana merupakan gabungan antara data cross sectional dengan 

data time series (Gujarati, 2010). Periode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah selama 2014-2018. 

3.3. Metode Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder 

merupakan data yang telah dikumpulkan oleh seseorang dan tidak perlu

H1 (+) 
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dikumpulan lagi oleh peneliti (Sekaran & Bougie, 2016). Data sekunder 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan 

perusahaan agroindustri pada tahun 2014-2018. Sumber data pada 

penelitian ini diperoleh dari website masing-masing perusahaan dan dibantu 

dari website Bursa Malaysia (http://www.bursamalaysia.com), Bursa Efek 

Indonesia (https://www.idx.co.id), dan Stock Exchange of Thailand 

(https://www.set.or.th). 

Populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek yang akan 

diteliti. Penelitian ini menggunakan populasi dari seluruh perusahaan yang 

terdaftar pada Bursa Efek di negara Malaysia, Indonesia, dan Thailand 

selama tahun 2014 sampai dengan 2018. Metode pemilihan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik dimana 

pengambilan sampel berdasarkan kepada kriteria yang harus dipenuhi oleh 

sampel (Sekaran & Bougie, 2016). Kriteria pertimbangan dalam 

pengambilan sampel untuk penelitian ini adalah: 

1. Sampel yang dipilih berdasarkan pada perusahaan yang termasuk ke 

dalam kategori agroindustri yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia, 

Indonesia, dan Thailand. 

2. Perusahaan yang dijadikan sampel merupakan perusahaan yang 

menerbitkan laporan keuangan selama tahun 2014-2018. 

3. Perusahaan yang memiliki semua data yang dibutuhkan dalam 

perhitungan variabel yang terdapat dalam penelitian ini. 
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3.4. Variabel dan Operasional Variabel 

3.4.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas. Variabel 

dependen (Y) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilihan 

kebijakan akuntansi dari perusahaan-perusahaan yang telah masuk 

ke dalam sampel penelitian ini setelah dilakukannya teknik 

purposive sampling. Pemilihan kebijakan akuntansi pada penelitian 

Astami & Tower (2006) diukur menggunakan indikator pilihan 

kebijakan yang berdampak pada laba perusahaan. Indikator yang 

diuji dalam penelitian ini adalah metode penilaian persediaan aset 

biologis, metode penilaian persediaan selain aset biologis, metode 

depresiasi, dan pengukuran dasar dari PPE. Sebagaimana penelitian 

Astami & Tower (2006), penelitian ini akan menggunakan angka 

terendah (0) sebagai skor untuk income decreasing, dan 2 sebagai 

skor untuk income increasing. 

Berbeda dengan penelitian Astami & Tower (2006), 

penelitian ini menambahkan penilaian persediaan untuk aset 

biologis sebagai salah satu pengukuran kebijakan akuntansi pada 

suatu perusahaan. Persediaan aset biologis suatu perusahaan dapat 

dinilai melalui dua pengukuran, yaitu cost dan lower of cost or net 

realizable value (LCNRV). NRV merupakan perkiraan harga jual 

dalam suatu proses bisnis (IAS 2.6, 2018). Setiap penurunan yang 
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terjadi pada nilai pada NRV harus diakui sebagai kerugian di laporan 

laba-rugi, dan ketika terjadi pengembalian nilai maka harus tetap 

dicatat pada lapooran laba-rugi di periode pengembalian nilai 

tersebut (IAS 2.34, 2018). Sehingga hal ini akan menyebabkan 

metode LCNRV untuk memberikan dampak pada kenaikan laba 

perusahaan. Penelitian ini juga akan mengklasifikasikan skor pada 

penggunaan kombinasi dari metode LCNRV dengan metode cost. 

Pemilihan kebijakan akuntansi mengenai metode panilaian 

persediaan untuk aset selain aset biologis yang meliputi FIFO, 

average-cost, dan metode lainnya. Klasifikasi dalam metode 

pencatatan persediaan menurut Astami & Tower (2006) diberikan 

nilai 0 (untuk teknik akuntansi income-decreasing) dan 2 (untuk 

teknik akuntansi income-increasing). Menurut Skinner (1993), 

ketika pada suatu tahun tertentu harga input naik, FIFO akan 

memberikan laba yang paling tinggi dibandingkan dengan metode 

yang lainnya, hal ini membuat FIFO diberi skor 2. 

Astami & Tower (2006) menyatakan bahwa penggunaan 

metode garis lurus dalam pencatatan depresiasi akan memberikan 

dampak income-increasing dibandingkan dengan diminishing-

charge methods. Sehingga metode garis lurus diberikan skor 2 dan 

diminishing-charge methods diberikan skor 0. 

Selanjutnya adalah klasifikasi dasar penilaian dari PPE. PPE 

dinilai melalui dua pengukuran, yaitu historical cost dan revaluation 
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based method. Revaluasi dari aset yang dapat didepresiasi akan 

mempengaruhi laba, mengingat depresiasi menggambarkan nilai 

sisa dari aset tersebut  (Astami & Tower, 2006). Penelitian Astami 

& Tower (2006) menyatakan historical cost sebagai teknik yang 

meningkatkan laba dan revaluation based method merupakan teknik 

yang menurunkan laba. Penelitian Astami & Tower (2006) juga 

mengklasifikasikan penggunaan kombinasi dari historical cost 

dengan revaluation based method. 

Tabel 3.1 merupakan ikhtisar dari skema pilihan manajer 

terhadap kebijakan akuntansi berdasar kepada penelitian Astami & 

Tower (2006)  dan dari olahan peneliti. 

Tabel 3.1 – Ikhtisar Skema Skor Pilihan Manajer terhadap Kebijakan Akuntansi 

Deskripsi Skor Penilaian 

A. Skor untuk metode penilaian persediaan aset biologis  

Metode lower of cost or net realizable value 2 

Kombinasi antara metode LCNRV dengan cost 

kurang dari 33.33% 

1.5 

Kombinasi antara metode LCNRV dengan cost dari 

33.34% - 66.67% 

1 

Kombinasi antara metode LCNRV dengan cost dari 

66.68% - 99.99% 

0.5 

Metode cost 0 

B. Skor untuk metode penilaian persediaan selain aset 

biologis 

 

Metode first-in-first-out (FIFO) 2 

Kombinasi antara metode FIFO dengan metode selain 

average cost 

1.5 

Kombinasi antara metode FIFO dengan metode 

average-cost 

1 

Kombinasi antara metode average cost dengan 

metode selain FIFO 

0.5 

Metode average-cost 0 

C. Skor untuk metode depresiasi  

Metode garis lurus 2 
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Deskripsi Skor Penilaian 

Kombinasi antara metode garis lurus dengan 

diminishing-charge methods, atau metode garis lurus 

dengan activity method, atau metode garis lurus 

dengan diminishing-charge methods dengan activity 

method 

1 

Diminishing-charge methods 0 

D. Skor untuk dasar penilaian PPE  

Historical cost 2 

Revaluation based metod dengan mengakui depresiasi 1 

Revaluation based method 0 

Sumber: Astami & Tower (2006) dan Olahan Penulis 

Mengingat banyaknya tujuan dan sasaran yang perlu dicapai 

oleh manajer membuat manajer memilih kombinasi dari beberapa 

kebijakan dalam menyusun strategi akuntansi mereka (Astami & 

Tower, 2006). Gabungan skor pengukuran dari perusahaan 

memungkinkan penelitian ini menetapkan penggunaan teknik 

akuntansi yang dipilih oleh manajer, apakah income-increasing atau 

income-decreasing. Penelitian ini menggunakan dependen variabel 

kecenderungan pemilihan kebijakan akuntansi income-increasing 

(decreasing). Berdasarkan pendekatan yang digunakan oleh Astami 

& Tower (2006) serta Skinner (1993), penelitian ini mengukur 

composite measure score (gabungan skor pengukuran) yang diukur 

melalui rumus: 

𝐶𝑀𝑆𝑖 =
𝛴𝐵𝑖𝐼𝑖𝐷𝑖𝑃𝑖

𝑛
 

Keterangan: 

CMS = Composite measure score (gabungan skor pengukuran) 

B  = Penilaian untuk metode pencatatan persediaan biologis 
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I  = Penilaian untuk metode pencatatan persediaan non biologis 

D = Penilaian untuk metode depresiasi 

P  = Penilaian untuk dasar penilaian PPE 

i  = Perusahaan yang diteliti (sampel) 

n  = Jumlah metode yang digunakan 

3.4.2. Variabel Independen 

Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan dalam 

mengukur laba atau keberhasilan operasi suatu perusahaan dalam 

periode waktu tertentu (Weygandt et al., 2015). Penelitian ini 

menggunakan profit margin (PM) sebagai proksi dari profitabilitas 

yang formulanya sebagai berikut (Weygandt et al., 2015): 

𝑃𝑀 =  
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Financial Leverage 

Financial leverage digunakan dalam mengukur kemampuan 

suatu perusahaan dalam membayar utan mereka menggunakan 

modal yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan debt to equity 

ratio (DER) yang memiliki formula sebagai berikut (Subramanyam, 

2014): 

𝐷𝐸𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
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Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan skala pengklasifikasian besar 

atau kecilnya suatu perusahaan. Penelitian ini berdasarkan penelitian 

Astami & Tower (2006) akan menggunakan ln dari total aset di akhir 

tahun pelaporan keuangan. 

Konsentrasi Kepemilikan 

Konsentrasi kepemilikan adalah kondisi dimana saham dari 

suatu perusahaan dimiliki oleh sekelompok orang yang memiliki 

jumlah saham yang relatif dominan. Penelitian Astami & Tower 

(2006) menggunakan persentase dari jumlah kepemilikan yang 

memiliki 10% atau lebih dari total saham yang telah diterbitkan. 

Berbeda dengan penelitian Astami & Tower (2009), penelitian ini 

menggunakan persentase dari jumlah kepemilikan yang memiliki 

20% atau lebih dari total saham yang telah diterbitkan sebagaimana 

yang telah diatur dalam IAS 28 (2018) mengenai equity method. 

Investment Opportunity Set (IOS) 

IOS merupakan set investasi masa depan yang dipilih oleh 

manajer yang memiliki return yang cukup tinggi sehingga mampu 

mendongkrak nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan 

perhitungan yang digunakan pada penelitian Astami & Tower 

(2006) yang formulanya sebagai berikut: 

𝐼𝑂𝑆 =  
𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑃𝑃𝐸 (𝑎𝑡 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡)

(𝑀𝑉 𝑜𝑓 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 + 𝐵𝑉 𝑜𝑓 𝑑𝑒𝑏𝑡)
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Assets-in-Place (AIP) 

AIP merupakan aset yang telah dimiliki perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan perhitungan yang digunakan pada 

penelitian Astami & Tower (2006) dengan formula sebagai berikut: 

𝐴𝐼𝑃 =  
𝐵𝑉 𝑜𝑓 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑃𝐸

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

3.4.3. Variabel Kontrol 

Inflasi 

Inflasi merupakan tingkat perubahan harga (Dornbusch et 

al., 2014). Penelitian ini menggunakan inflasi dari masing-masing 

negara sebagai variabel kontrol. Data inflasi dalam penelitian ini 

akan diperoleh melalui website World Bank 

(https://data.worldbank.org). 

Tabel 3.2 – Tabel Ikhtisar Operasional Variabel 

Variabel Dependen Pengukuran Skala 

1. Pemilihan Kebijakan 

Akuntansi 
𝐶𝑀𝑆𝑖 =

𝛴𝐼𝑖𝐷𝑖𝑃𝑖

𝑛
 Rasio 

 

Variabel Independen Pengukuran Skala 

2. Profitabilitas 𝑃𝑀 =  
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
 Rasio 

3. Financial Leverage 𝐷𝐸𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 Rasio 

4. Ukuran Perusahaan ln (Total Aset) Rasio 

5. Konsentrasi 

Kepemilikan 

Persentase dari jumlah pemegang 

kepemilikan ≥20% 
Rasio 

6. IOS 𝐼𝑂𝑆 =  
𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑃𝑃𝐸 (𝑎𝑡 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡)

(𝑀𝑉 𝑜𝑓 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 + 𝐵𝑉 𝑜𝑓 𝑑𝑒𝑏𝑡)
 Rasio 

7. AIP 𝐴𝐼𝑃 =  
𝐵𝑉 𝑜𝑓 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑃𝐸

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 Rasio 
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Variabel Kontrol Pengukuran Skala 

8. Inflasi Inflasi dari masing-masing negara Rasio 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sekaran & Bougie (2016) metode pengumpulan data 

merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

yang dibutuhkan dalam penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian dokumentasi, dimana data yang diperoleh sudah tersedia atau 

terdokumentasi. Data yang diperoleh berupa laporan keuangan tahunan 

perusahaan agroindustri yang tercatat pada bursa efek di negara Malaysia, 

Indonesia, dan Thailand pada tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017 yang telah 

dipublikasikan oleh negara-negara yang bersangkutan melalui media 

internet yaitu menggunakan data dari website masing-masing perusahaan 

dan dibantu melalui website http://www.bursamalaysia.com untuk 

Malaysia, https://www.idx.co.id untuk Indonesia, dan https://www.set.or.th 

untuk Thailand. 

3.6. Metode Analisis Data 

3.6.1. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang 

digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu 

data yang meliputi nilai rata-rata (mean), nilai maksimum (max), 

nilai minimum (min), serta nilai standar deviasi dari masing-masing 

variabel (Gujarati, 2010). 
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3.6.2. Analisis Multiple Regression 

Uji regresi berganda (multiple regression) merupakan model 

regresi yang memiliki lebih dari satu variabel penjelas (Gujarati, 

2010). Penelitian ini menggunakan uji regresi berganda dalam 

mengukur seberapa besar pengaruh kebijakan dividen terhadap 

perubahan harga saham. Model pengujian regresi berganda dalam 

penelitian ini berdasarkan penelitian Astami & Tower (2006) adalah 

sebagai berikut: 

𝐶𝑀𝑆𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 + 𝛽2𝐿𝑒𝑣𝑖𝑡 + 𝛽3𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽4𝑂𝑤𝑛𝐶𝑜𝑛𝑖𝑡 + 𝛽5𝐼𝑂𝑆𝑖𝑡 + 𝛽6𝐴𝐼𝑃𝑖𝑡

+ 𝐶1𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 + 𝐶2𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦𝑖𝑡 + 𝜀 

Keterangan: 

CMS  = Composite measure score (gabungan skor pengukuran) 

Prof  = Profitabilitas 

Lev  = Financial leverage 

Size  = Ukuran perusahaan 

OwnCon = Konsentrasi kepemilikan 

IOS  = Investment Opportunity Set 

AIP  = Assets-in-place 

INF  = Inflasi 

Country = Dummy Country 

i  = Perusahaan yang diteliti (sampel) 

t  = Tahun yang penelitian 

α  = Konstanta 
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β  = Koefisien variabel berkesinambungan 

ɛ  = Error 

C  = Koefisien dari variabel kontrol 

3.6.3. Analisis Data Panel 

Data panel merupakan gabungan dari data time series dan 

data cross section, dimana data dikumpulkan secara cross section 

dan diikuti pada periode waktu tertentu (Gujarati, 2010). 

Uji Chow 

Hipotesis yang digunakan dalam uji Chow adalah: 

Ho: Menggunakan common effect model 

Ha: Menggunakan fixed effect model 

Dengan kriteria pengujian, Ho ditolak apabila nilai pada 

probabilitas cross section χ² ≤ α, sehingga apabila Ho ditolak dapat 

diambil kesimpulan bahwa penelitian menggunakan fixed effect 

model. 

Uji Hausman 

Pengujian Hausman menunjukan bahwa covarian dari 

estimator yang paling efisien (β) dengan perbedaan estimator yang 

tidak efisien (b-β) adalah nol (Gujarati, 2010). Hipotesis yang 

digunakan dalam uji Hausman adalah: 

Ho: Menggunakan random effect model 

Ha: Menggunakan fixed effect model 
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Dengan kriteria pengujian, Ho ditolak apabila nilai pada 

probabilitas cross section χ² ≤ α, sehingga apabila Ho ditolak dapat 

diambil kesimpulan bahwa penelitian menggunakan fixed effect 

model. 

3.6.4. Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Menurut Gujarati (2010), uji normalitas merupakan prosedur 

yang dilakukan untuk menguji residual dalam suatu model regresi, 

apakah residual atau error term telah terdistribusi normal. Dalam 

melakukan uji normalitas, penelitian ini menggunakan uji Jarque-

Bera, dimana hipotesis pengujian adalah sebagai berikut: 

Ho: Residual data terdistribusi normal 

Ha: Residual data tidak terdistribusi normal 

Dengan aturan penolakan: 

 Tolak Ho bila probability value ≤ α 

Uji Multikolinearitas 

Dalam asumsi classical linear regression model mengatakan 

bahwa dalam suatu model regresi, tidak terdapat multikolinearitas 

sempurna. Multikolinearitas terjadi ketika adanya hubungan linear 

antara masing-masing variabel independen. Terdapat beberapa 

indikator multikolinearitas (Gujarati, 2010): 

 R² tinggi tetapi uji t banyak yang tidak signifikan 

 Korelasi antar variabel independen tinggi 
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Dengan melakukan analisa korelasi, dapat diketahui 

hubungan antara dua atau lebih independen secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel independen lainnya. Sebuah model regresi 

dikatakan tidak bebas dari multikolinearitas apabila hubungan 

antara variabel independennya di atas 0,8 (Gujarati, 2010). 

Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Gujarati (2010), heteroskedastisitas terjadi ketika 

variance dari residual data antara satu pengamatan dengan 

pengamatan lainnya tidak konstan. Uji heteroskedastisitas dilakukan 

untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat 

heteroskedastisitas. Dalam menguji heteroskedastisitas dalam model 

regresi, penelitian ini menggunakan Glejser Test dengan hipotesis 

sebagai berikut (Gujarati, 2010): 

Ho: Tidak terdapat heteroskedastisitas 

Ha: Terdapat heteroskedastisitas 

Dengan aturan penolakan: 

 Tolak Ho bila χ² tabel ≤ χ² hitung 

Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan hubungan yang terjadi dalam error 

variance antara penelitian pada periode t dengan periode t-1 

(Gujarati, 2010). Model regresi yang baik adalah model regresi yang 

terbebas dari masalah autokorelasi. Penelitian ini menggunakan 
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Durbin-Watson Test (DW Test). Pengujian autokorelasi 

menggunakan DW Test memiliki aturan-aturan sebagai berikut: 

Tabel 3.3 – Tabel Durbin Watson Test 

     

     
 

Dimana apabila value DW Test berada pada titik di antara 0 

sampai dengan 𝑑𝐿, maka model regresi mengandung autokorelasi 

positif. Ketika value DW Test berada di antara 𝑑𝐿 dan 𝑑𝑈 atau di 

antara (4 - 𝑑𝑈) dan (4 - 𝑑𝐿), maka tidak dapat ditentukan apakah 

model tersebut memiliki autokorelasi. Sedangkan ketika value DW 

Test berada di antara (4 - 𝑑𝐿) dan 4, maka dapat dinyatakan bahwa 

model regresi memiliki autokorelasi negatif. Namun, ketika value 

DW Test berada di antara 𝑑𝑈 dan (4 - 𝑑𝑈), maka model regresi 

terbebas dari autokorelasi. 

3.6.5. Uji F 

Uji ini dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh 

seluruh variabel bebas secara bersama-sama atau secara signifikan 

terhadap variabel terikat (Gujarati, 2010). Pengujian ini dilakukan 

dengan melihat nilai probabilitas dari ANOVA dan 

membandingkannya dengan α = 5%. Dibawah ini terdapat kriteria 

penerapan hipotesis yang diajukan: 

Positive 

Autocorrelation 

Zone of 

Undecision 

No 

Autocorrelation 

Zone of 

Undecision 

Negative 

Autocorrelation 

0 𝑑𝐿 4 - 𝑑𝑈 4 𝑑𝑈 4 - 𝑑𝐿 
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Ho: Tidak terdapat pengaruh karakteristik perusahaan terhadap 

pemilihan kebijakan akuntansi 

Ha: Terdapat pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pemilihan 

kebijakan akuntansi 

Dengan aturan penolakan: 

 Berdasarkan probabilitas ANOVA: Tolak Ho bila p-value ≤ α 

3.6.6. Adjusted R² 

Menurut Gujarati (2010), adjusted R² mengukur proporsi 

atau persentase Y dijelaskan oleh model regresi. Besaran dari 

adjusted R² menggambarkan (sampel) coefficient of determination 

dan merupakan pengukuran yang paling sering digunakan dalam 

mengukur goodness of fit dari suatu garis regresi. Batas 

pengukurannya adalah 0 ≤ R² ≤ 1. Apabila adjusted R² = 1, 

menyatakan bahwa seluruh bagian dari Y telah dijelaskan dalam 

regresi. Sebaliknya, apabila adjusted R² = 0, maka tidak ada 

hubungan antara Y dan X. 

3.6.7. Uji Hipotesis 

Uji t 

Uji ini dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh 

variabel bebas secara individual atau secara parsial terhadap variabel 

terikat (Gujarati, 2010). Pengujian ini dilakukan dengan melihat 

nilai probabilitas t dari masing-masing variabel dan 

membandingkannya dengan α = 5% atau dengan melihat t statistik 
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dan membandingkannya dengan t tabel. Dibawah ini terdapat 

kriteria penerapan hipotesis yang diajukan: 

𝐻𝑜1: 𝛽1 ≤ 0, (tidak terdapat pengaruh parsial positif dari 

profitabilitas terhadap penggunaan teknik akuntansi income-

increasing (decreasing)) 

𝐻𝑎1: 𝛽1 > 0, (terdapat pengaruh parsial positif dari profitabilitas 

terhadap penggunaan teknik akuntansi income-increasing 

(decreasing)) 

𝐻𝑜2: 𝛽1 ≤ 0, (tidak terdapat pengaruh parsial positif dari financial 

leverage terhadap penggunaan teknik akuntansi income-increasing 

(decreasing)) 

𝐻𝑎2: 𝛽1 > 0, (terdapat pengaruh parsial positif dari financial 

leverage terhadap penggunaan teknik akuntansi income-increasing 

(decreasing)) 

𝐻𝑜3: 𝛽1 ≤ 0, (tidak terdapat pengaruh parsial negatif dari ukuran 

perusahaan terhadap penggunaan teknik akuntansi income-

increasing (decreasing)) 

𝐻𝑎3: 𝛽1 > 0, (terdapat pengaruh parsial negatif dari ukuran 

perusahaan terhadap penggunaan teknik akuntansi income-

increasing (decreasing)) 

𝐻𝑜4: 𝛽1 ≤ 0, (tidak terdapat pengaruh parsial negatif dari 

konsentrasi kepemilikan terhadap penggunaan teknik akuntansi 

income-increasing (decreasing)) 
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𝐻𝑎4: 𝛽1 > 0, (terdapat pengaruh parsial negatif dari konsentrasi 

kepemilikan terhadap penggunaan teknik akuntansi income-

increasing (decreasing)) 

𝐻𝑜5: 𝛽1 ≤ 0, (tidak terdapat pengaruh parsial positif dari investment 

opportunity set terhadap penggunaan teknik akuntansi income-

increasing (decreasing)) 

𝐻𝑎5: 𝛽1 > 0, (terdapat pengaruh parsial positif dari investment 

opportunity set terhadap penggunaan teknik akuntansi income-

increasing (decreasing)) 

𝐻𝑜6: 𝛽1 ≤ 0, (tidak terdapat pengaruh parsial positif dari assets-in-

place terhadap penggunaan teknik akuntansi income-increasing 

(decreasing)) 

𝐻𝑎6: 𝛽1 > 0, (terdapat pengaruh parsial positif dari assets-in-place 

terhadap penggunaan teknik akuntansi income-increasing 

(decreasing)) 

Dengan aturan penolakan: 

 Berdasarkan probabilitas t: Tolak Ho bila p-value ≤ α 

 Berdasarkan t statistik: Tolak Ho bila t statistik ≥ t tabel 
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Bab IV 

Analisis Data dan Pembahasan 

 

4.1. Deskripsi Data 

4.1.1. Seleksi Sampel 

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang di 

dapat dari website masing-masing perusahaan dan dibantu dari 

website http://www.bursamalaysia.com, https://www.idx.co.id, 

https://www.set.or.th. Objek yang diteliti merupakan seluruh 

perusahaan agroindustri di negara Malaysia, Thailand, dan 

Indonesia untuk periode 2014-2018 dengan total 48 perusahaan. 

Dari seluruh objek yang diteliti terdapat beberapa perusahaan yang 

tidak sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

Sehingga jumlah pengamatan yang didapat yaitu sebanyak 30 

sampel dengan ringkasan yang dapat dijelaskan pada tabel sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.1 - Sampel Penelitian 

Keterangan Jumlah 

Total perusahaan agroindustri yang terdaftar di 

negara Malaysia, Thailand, Indonesia 

 
48 

Malaysia 16  

Thailand 12  

Indonesia 20  

Perusahaan yang tidak memiliki data yang lengkap  (18) 

Malaysia (4)  

Thailand (7)  

Indonesia (7)  

Objek Penelitian  30 

Periode  × 5 

Total Data Observasi  150 

Outlier  (10) 

Total Data Observasi yang Diuji  140 

  

4.1.2. Analisis Statistik Deskriptif 

Berdasarkan data profitabilitas, financial leverage, ukuran 

perusahaan, konsentrasi kepemilikan, IOS, dan AIP dari seluruh 

perusahaan pada ketiga negara memberikan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.2 – Statistik Deskriptif 

 CMS PROF LEV SIZE OWNCON IOS AIP INF 

 Mean 1.353571 0.019301 0.866172 23.699489 0.426782 1.180552 0.413611 0.030281 

 Median 1.250000 0.041509 0.757175 21.802060 0.489285 0.891099 0.397708 0.031430 

 Maximum 1.750000 0.834515 3.576627 31.176795 0.972000 5.283919 0.921959 0.063950 

 Minimum 1.250000 -2.840245 -10.30814 17.596424 0.000000 0.303635 0.015921 -0.009000 

 Std. Dev. 0.154331 0.280311 1.205050 4.875243 0.291582 0.843407 0.171894 0.019223 

         

 Observations 140 140 140 140 140 140 140 140 

1. Tabel 4.2. menunjukkan bahwa nilai terendah dari CMS adalah  

1.25 yang dimiliki oleh LTKM Berhad, Bahvest Berhad, D.B.E. 
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Gurney Resources Berhad, Greenyield Berhad, Sunzen Biotech 

Berhad, Teck Guan Perdana Berhad, TPC Plus Berhad, GFPT 

Public Company Limited, Lee Feed Mill Public Company 

Limited, Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited, 

United Palm Oil Industry Public Company Limited, Austindo 

Nusantara Jaya Tbk., Eagle High Plantation, Gozco Plantation 

Tbk., PP London Sumatra Indonesia Tbk., Salim Ivomas 

Pratama Tbk., Sawit Sumbermas Sarana Tbk., dan Tunas Baru 

Lampung Tbk. Sedangkan nilai tertinggi CMS adalah 1.75 yang 

dimiliki oleh perusahaan CAB Cakaran Corporation Berhad 

serta PWF Consolidated Berhad. Hasil statistik deskriptif 

penelitian ini menunjukkan bahwa nilai mean unruk CMS lebih 

tinggi dari median sehingga data CMS tergolong tinggi. 

Sedangkan nilai standar deviasi CMS lebih rendah 

dibandingkan nilai mean sehingga variasi hasil perhitungan 

CMS tergolong rendah. 

2. Berdasarkan tabel di atas, dari 30 perusahaan yang diteliti 

menunjukkan nilai terendah dari profitabilitas adalah -2.840245 

yang diperoleh dari perhitungan Gozco Plantation Tbk pada 

tahun 2016 dan nilai tertinggi dari pengukuran profitabilitas 

adalah 0.834515 yang diperoleh dari perhitungan profitabilitas 

Bahvest Berhad pada tahun 2018. Hasil statistik deskriptif 

dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai mean untuk 
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profitabilitas lebih rendah dari nilai median yang berarti data 

dari profitabilitas tergolong rendah. Selanjutnya, standar deviasi 

dari profitabilitas lebih tinggi dibandingkan dengan nilai mean. 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan variasi 

data yang tinggi dari pengukuran profitabilitas. 

3. Berdasarkan tabel 4.2., dari 30 perusahaan yang diteliti 

menunjukkan nilai terendah dari financial leverage adalah -

10.30814 yang diperoleh dari perhitungan Bakrie Sumatera 

Plantation Tbk. pada tahun 2018 dan nilai tertinggi dari 

pengukuran financial leverage adalah 3.576627 yang diperoleh 

dari perhitungan financial leverage TPC Plus Berhad pada tahun 

2014. Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa nilai mean untuk financial leverage lebih 

besar dari nilai median yang memberikan bukti data dari 

financial leverage tergolong tinggi. Selanjutnya, standar deviasi 

dari financial leverage lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

nilai mean. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan 

variasi data yang tinggi dari pengukuran financial leverage. 

4. Tabel 4.2. menjelaskan bahwa dari 30 perusahaan yang diteliti 

terlihat nilai terendah dari ukuran perusahaan adalah 17.59642 

yang diperoleh dari perhitungan PeterLabs Holding Berhad 

pada tahun 2014, sedangkan nilai tertinggi dari pengukuran 

ukuran perusahaan adalah 31.176795 yang diperoleh dari 
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perhitungan ukuran perusahaan Salim Ivomas Pratama pada 

tahun 2018. Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini 

menunjukkan nilai mean untuk ukuran perusahaan lebih besar 

dari nilai median sehingga menunjukkan bahwa data dari ukuran 

perusahaan tergolong tinggi. Selanjutnya, standar deviasi dari 

ukuran perusahaan lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai 

mean. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan 

variasi data yang rendah dari pengukuran ukuran perusahaan. 

5. Pada tabel 4.2. dijelaskan bahwa nilai terendah dari konsentrasi 

kepemilikan adalah 0% yang diperoleh dari perhitungan CAB 

Cakaran Corporation Berhad pada tahun 2014 sampai dengan 

2017, PWF Consolidation Berhad dari tahun 2014 sampai 

dengan 2016 dan pada tahun 2018, Bahvest Berhad dari tahun 

2014 sampai dengan 2018, D.B.E. Gurney Resources Berhad 

dari tahun 2014 sampai dengan 2018, Peterlabs Holding Berhad 

dari tahun 2014 sampai dengan 2018, Sunzen Biotech Berhad 

pada tahun 2014, Univanich Palm Oil Public Company Limited 

dari tahun 2014 sampai dengan 2018, dan Bakrie Sumatera 

Plantation Tbk dari tahun 2014 dan 2018, sedangkan nilai 

tertinggi dari pengukuran konsentrasi kepemilikan adalah 0.972 

atau 97.2% yang diperoleh dari perhitungan konsentrasi 

kepemilikan SMART Tbk pada tahun 2014 sampai dengan 

2016. Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini menjelaskan 

Karakteristik Perusahaan dan..., Adilla Khairina, Ak.-IBS, 2019



56 

 

                              Indonesia Banking School 

bahwa nilai mean untuk konsentrasi kepemilikan lebih rendah 

dari nilai median sehingga menunjukkan bahwa data dari 

konsentrasi kepemilikan tergolong rendah. Selanjutnya, standar 

deviasi dari konsentrasi kepemilikan lebih rendah bila 

dibandingkan dengan nilai mean. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat kecenderungan variasi data yang rendah dari 

pengukuran konsentrasi kepemilikan. 

6. Berdasarkan tabel 4.2., dari 30 perusahaan yang diteliti 

menunjukkan nilai terendah dari IOS adalah 0.303635 yang 

diperoleh dari perhitungan Bahvest Berhad pada tahun 2017 dan 

nilai tertinggi dari pengukuran IOS adalah 5.283919 yang 

diperoleh dari perhitungan IOS pada Univanich Palm Oil Public 

Company Limited pada tahun 2018. Hasil statistik deskriptif 

dalam penelitian ini menyatakan nilai mean untuk IOS lebih 

besar dari nilai median sehingga menunjukkan bahwa data dari 

IOS tergolong tinggi. Selanjutnya, standar deviasi dari IOS lebih 

rendah bila dibandingkan dengan nilai mean. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan variasi data yang 

rendah pada pengukuran IOS. 

7. Tabel 4.2. menjelaskan bahwa dari 30 perusahaan yang diteliti 

tertera nilai terendah dari AIP adalah 0.015921 yang diperoleh 

dari perhitungan LTKM Berhad pada tahun 2014, sedangkan 

nilai tertinggi dari pengukuran AIP adalah 0.921959 yang 
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diperoleh dari perhitungan AIP pada Provident Agro Tbk pada 

tahun 2017. Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa AIP memiliki nilai rata-rata yang lebih 

besar dari nilai median sehingga menunjukkan bahwa data dari 

AIP tergolong tinggi. Selanjutnya, standar deviasi dari AIP lebih 

rendah bila dibandingkan dengan nilai mean. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan variasi data yang 

rendah dari pengukuran AIP. 

8. Pada tabel 4.2. dijelaskan bahwa nilai tertinggi dari inflasi 

adalah 6.395% yang berasal dari negara Indonesia selama tahun 

2014. Sedangkan nilai terendah inflasi sebesar - 0.9% yang 

berasal dari negara Thailand selama tahun 2015. Mean dari 

inflasi lebih rendah jika dibandingkan dengan median, hal ini 

berarti data inflasi tergolong rendah. Standar deviasi inflasi 

lebih rendah dibandingkan dengan mean, sehingga 

menunjukkan bahwa variasi data tergolong rendah. 

Penelitian ini menggunakan sampel dari 3 negara sehingga 

akan memberikan perbandingan hasil dari masing-masing variabel 

pada masing-masing negara: 
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Gambar 4.1 - Grafik Rata-Rata Profitabilitas di Negara Malaysia, Thailand, dan 

Indonesia 

Gambar 4.1 menunjukkan rata-rata profitabilitas masing-

masing negara selama tahun 2014 sampai dengan 2018, dalam hal 

ini Thailand memiliki rata-rata profitabilitas tertinggi selama 5 tahun 

yaitu dengan nilai 0.05. Sedangkan Malaysia memiliki rata-rata 

profitabilitas sebesar 0.04, dan Indonesia sebesar -0.01. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Thailand memiliki 

kemampuan menghasilkan laba lebih tinggi dibandingkan dengan 

perusahaan di negara lainnya. 
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Gambar 4.2 - Grafik Rata-Rata Financial Leverage di Negara Malaysia, 

Thailand, dan Indonesia 

Gambar 4.2 menjelaskan rata-rata financial leverage dari 

seluruh negara selama 5 tahun dengan rata-rata tertinggi dimiliki 

oleh Indonesia dengan nilai 1.10. Sedangkan Malaysia memiliki 

rata-rata financial leverage sebesar 0.8, dan Thailand sebesar 0.50. 

Hal ini memberikan bukti bahwa perusahaan-perusahaan di 

Indonesia memiliki kemampuan menyelesaikan kewajiban jangka 

panjangnya lebih baik dibandingkan dengan dua negara lainnya. 

 

Gambar 4.3 - Grafik Rata-Rata Total Aset di Negara Malaysia, Thailand, dan 

Indonesia 
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Gambar 4.3 menggambarkan rata-rata ukuran dari 

perusahaan pada masing-masing negara selama tahun 2014 sampai 

dengan 2018 dengan rata-rata ukuran perusahaan tertinggi terdapat 

di negara Indonesia dengan total aset sebesar US$ 828.266.624. 

Sedangkan rata-rata dari perusahaan Malaysia dan Thailand sebesar 

US$ 113.772.665 dan US$ 443.669.645. Hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan di Indonesia cenderung lebih besar dibandingkan 

dengan perusahaan di Malaysia dan Thailand. 

 

Gambar 4.4 - Grafik Rata-Rata Konsentrasi Kepemilikan di Negara Malaysia, 

Thailand, dan Indonesia 

Gambar 4.4 menunjukkan rata-rata konsentrasi kepemilikan 

perusahaan selama 5 tahun, dalam hal ini perusahaan-perusahaan di 

negara Indonesia memiliki konsentrasi kepemilikan tertinggi 

sebesar 61.42%. Sedangkan Malaysia dan Thailand masing-masing 

memiliki nilai konsentrasi kepemilikan sebesar 26.48% dan 38.66%. 

Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan Indonesia memiliki 
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kepemilikan yang lebih terkonsentrasi dibandingkan pada Malaysia 

dan Thailand. 

 

Gambar 4.5 - Grafik Rata-Rata IOS di Negara Malaysia, Thailand, dan Indonesia 

Gambar 4.5 menjelaskan rata-rata investment opportunity set 

seluruh perusahaan selama 5 tahun dengan negara yang memiliki set 

paling tinggi adalah Thailand 2.15. Jika dilihat perbandingannya 

dengan Malaysia dan Indonesia yang masing-masing memiliki nilai 

sebesar 1.02 dan 0.94. Hal ini memberikan arti bahwa perusahaan-

perusahaan di Thailand memiliki peluang investasi yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan pada negara lainnya. 
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Gambar 4.6 - Grafik Rata-Rata AIP di Negara Malaysia, Thailand, dan Indonesia 

Gambar 4.6 menggambarkan rata-rata assets-in-place 

seluruh perusahaan pada negara Malaysia, Thailand, dan Indonesia 

dengan rata-rata assets-in-place tertinggi berada pada negara 

Malaysia sebesar 0.44. Sedangkan Thailand dan Indonesia masing-

masing memiliki nilai 0.42 dan 0.38. Hal ini menjelaskan bahwa 

perusahaan pada negara Malaysia memiliki lebih banyak aset tetap 

dibandingkan dengan perusahaan pada negara Thailand dan 

Indonesia. 

Tabel 4.4 di bawah ini akan menjelaskan pemilihan 

kebijakan akuntansi dari masing-masing negara yang sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.3 - Pemilihan Kebijakan Akuntansi 

Tabel 4.3 menjelaskan bahwa dalam mencatat persediaan 

biologis, 91.7% perusahaan agroindustri di Malaysia diberikan skor 

2, dan sisanya sebesar 8.3% diberikan skor 1.5. Berbeda dengan 

hasil pada negara Thailand, dimana 80.0% dari perusahaan 

agroindustri diberikan skor 2 dan 20.0% diberikan skor 1. 

Sedangkan pada perusahaan agroindustri di negara Indonesia yang 

seluruhnya diberikan skor 2. 

Pada pencatatan persediaan selain aset biologis dinyatakan 

sebesar 25.0% perusahaan agroindustri di Malaysia diberikan skor 

2, 16.7% diberikan skor 1.5, dan sisanya 58.3% diberikan skor 0. 

Sedangkan 20.0% perusahaan agroindustri di Thailand diberikan 

skor 1 dan 80.0% perusahaan agroindustri di Thailand diberikan 

skor 0. Sementara 23.1% perusahaan agroindustri di Indonesia 

diberikan skor 0.5, dan 76.9% sisanya diberikan skor 0. 

Negara n 
Persediaan Biologis Persediaan Non Biologis Depresiasi PPE 

2 1.5 1 2 1.5 1 0.5 0 2 2 1 

Malaysia 12 91.7% 8.3%  25.0% 16.7%   58.3% 100.0%  100.0% 

Thailand 5 80.0%  20.0%   20.0%  80.0% 100.0% 40.0% 60.0% 

Indonesia 13 100.0%      23.1% 76.9% 100.0% 30.8% 69.2% 

Keterangan  2 – LCNRV 2 – FIFO 

2 –  

Straight 

Line 

2 – 
Historical 

Cost 

  1.5 – 

Kombinasi 

LCNRV dgn cost 

kurang dari 
33.3% 

1.5 – FIFO dengan selain average-cost 1 – 

Revaluation 

tetapi 

menyatakan 

depresiasi 

  1 – 

Kombinasi 

LCNRV dengan 

cost 

1 – FIFO dengan average-cost   

     0.5 – 
Average-cost dengan metode selain 

FIFO 
  

     0 – Average-cost    
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Seluruh perusahaan pada semua negara memilih 

menggunakan metode garis lurus dalam menghitung depresiasi 

pertahunnya. Sehingga diberikan skor 2. Hal ini mungkin dilakukan 

guna mempermudah perusahaan dalam menghitung depresiasi. 

Seluruh perusahaan agroindustri di Malaysia dalam 

melakukan penilaian PPE diberikan skor 1. Sedangkan 40.0% 

perusahaan agroindustri di negara Thailand diberikan skor 2, dan 

60.0% lainnya diberikan skor 1. Sementara pada negara Indonesia 

terdapat 30.8% perusahaan agroindustri yang diberikan skor 2, dan 

69.2% sisanya diberikan skor 1. 

4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan prosedur yang dilakukan untuk 

menguji residual dalam suatu model regresi, apakah residual atau 

error term telah terdistribusi normal (Gujarati, 2010). Residual data 

terdistribusi normal ketika nilai probabilitas Jarque-Bera di atas 

0.05. Hasil dari pengujian normalitas dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa data terdistribusi normal yang nilai 

probabilitasnya > 0.01 dengan probabilitas 0.231559. Hal ini 

menjelaskan bahwa Ho diterima sehingga residual data terdistribusi 

normal. 
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4.2.2. Uji Multikolinearitas 

Sebuah model dikatakan memiliki multikolinearitas apabila 

hubungan antara variabel independennya di atas 0.8 (Gujarati, 

2010). Hasil pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel 4.5, yaitu: 

Tabel 4.4 - Hasil Uji Multikolinearitas 

 Prof Lev Size OwnCon IOS AIP INF 

Prof 1.000000       

Lev -0.142024 1.000000      

Size -0.077878 0.181187 1.000000     

Owncon -0.030879 0.190842 0.453080 1.000000    

IOS 0.122454 -0.233902 -0.149188 -0.025993 1.000000   

AIP 0.012369 0.023046 -0.128723 -0.026254 0.327467 1.000000  

INF -0.004562 0.198207 0.529898 0.312653 -0.349631 -0.086731 1.000000 

Berdasarkan tabel 4.4 terlihat bahwa mayoritas variabel 

dalam penelitian ini terbebas dari gejala multikolinearitas kecuali 

hubungan antara dummy country dengan ukuran perusahaan. 

4.2.3. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi ketika variance dari residual data 

antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya tidak konstan 

(Gujarati, 2010). Penelitian ini menggunakan Glejser Test dengan 

hasil pengujian terdapat heteroskedastisitas pada variabel financial 

leverage, konsentrasi kepemilikan, dan AIP sehingga diberikan 

treatment menggunakan White (diagonal) untuk menanggulangi 

masalah heterskedastisitas pada penelitian ini. 

Karakteristik Perusahaan dan..., Adilla Khairina, Ak.-IBS, 2019



66 

 

                              Indonesia Banking School 

4.2.4. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan hubungan yang terjadi dalam error 

variance antara penelitian pada periode t dengan periode t-1 

(Gujarati, 2010). Pada penelitian ini terdapat autokorelasi dengan 

nilai Durbin-Watson stat sebesar 0.326907. Masalah autokorelitas 

dalam penelitian ini tidak dapat ditanggulangi dikarenakan adanya 

prinsip konsistensi yang perlu diterapkan seluruh perusahaan dalam 

penentuan kebijakan akuntansi. Dimana prinsip konsistensi disini 

ialah ketika suatu perusahaan menetapkan suatu kebijakan akuntansi 

pada suatu periode, maka kebijakan tersebut akan digunakan pada 

tahun-tahun berikutnya. 

4.3. Hasil Pengujian Hipotesis 

Uji ini dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel 

profitabilitas, variabel financial leverage, variabel ukuran perusahaan, 

variabel konsentrasi kepemilikan, variabel IOS serta variabel AIP secara 

individual atau secara parsial terhadap variabel kebijakan akuntansi. 

Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas t dari masing-

masing variabel dan membandingkannya dengan α = 1% atau dengan 

melihat t statistik dan membandingkannya dengan t tabel. 

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini dirangkum pada tabel 

4.5, yaitu: 
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Tabel 4.5 - Hasil Pengujian Hipotesis Regresi Berganda 

 
Expected 

Sign 
Coefficient t-Statistic Probability 

C  1.354742 16.38915  0.0000 

Prof (+) 0.003557 0.291266  0.7713 

Lev (+) 0.016955 11.26054  0.0000* 

Size (-) 0.000113 0.032552  0.9741 

OwnCon (-) -0.051615 -2.945345  0.0038* 

IOS (+) 0.009311 1.530148  0.1284 

AIP (+) -0.009811 -0.580161  0.5628 

INF  0.011813 0.080902  0.9356 

Total Observasi  140 

R-Square  0.278222 

Adjusted R-Square  0.239946 

F-Statistik  7.268813 

Prob. (F-Statistik)  0.000000* 

*signifikan pada level 1% 

 

4.3.1. Analisis Regresi Data Panel 

Penelitian ini menggunakan uji chow dan uji hausman dalam 

menentukan efek yang perlu diberikan pada persamaan regresi data 

panel. Pada uji chow, ditunjukkan hasil sebesar 0.0000 yang artinya 

pengujian data panel dilanjutkan ke uji hausman. Uji hausman pada 

penelitian ini menunjukkan hasil sebesar 0.0944 yang dimana hasil 

tersebut di atas alpha sebesar 0.01 sehingga hasil dari uji hausman 

menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan random effect 

model. 

4.3.2. Adjusted R² 

Adjusted R² mengukur proporsi atau persentase Y dijelaskan 

oleh model regresi (Gujarati, 2010). Berdasarkan tabel 4.6, 

dijelaskan bahwa nilai dari koefisien determinasi untuk sampel pada 
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model regresi berganda penelitian ini adalah sebesar 23.99%. Hal ini 

dapat diartikan bahwa 23.99% penggunaan teknik akuntansi 

income-increasing (decreasing) dipengaruhi oleh profitabilitas, 

financial leverage, ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, 

IOS, dan AIP. Sedangkan 76.01% penggunaan teknik akuntansi 

income-increasing (decreasing) dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak terdapat di dalam model.  

4.3.3. Uji Simultan (Uji F) 

Uji ini dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh 

seluruh variabel bebas secara bersama-sama atau secara signifikan 

terhadap variabel terikat (Gujarati, 2010). Tabel 4.5 

menggambarkan bahwa terdapat pengaruh simultan antara variabel 

profitabilitas, financial leverage, ukuran perusahaan, konsentrasi 

kepemilikan, IOS, dan AIP terhadap penggunaan teknik akuntansi 

income-increasing (decreasing) dengan nilai Prob. (F-Statistik) 

sebesar 0.000000 yang lebih kecil dari 0.01. 

4.3.4. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

4.3.1.1. Uji Hipotesis 1 

Uji ini dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh 

variabel profitabilitas terhadap penggunaan teknik akuntansi 

income-increasing (decreasing). Berdasarkan hipotesis yang 

sudah dibentuk sebelumnya, yaitu: 
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𝐻𝑜1: tidak terdapat pengaruh parsial positif dari profitabilitas 

terhadap penggunaan teknik akuntansi income-increasing 

(decreasing) 

𝐻𝑎1: terdapat pengaruh parsial positif dari profitabilitas terhadap 

penggunaan teknik akuntansi income-increasing (decreasing) 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa hasil uji t 

menunjukkan nilai probabilitas untuk variabel probabilitas yaitu 

0.7713 yang diatas tingkat signifikansi (1%) sehingga 

menyebabkan 𝐻𝑜1 tidak dapat ditolak sedangkan 𝐻𝑎1 ditolak. 

Hal ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh parsial 

yang signifikan antara profitabilitas terhadap penggunaan teknik 

akuntansi income-increasing (decreasing). 

4.3.1.2. Uji Hipotesis 2 

Uji ini juga dilakukan untuk menguji seberapa besar 

pengaruh variabel financial leverage terhadap penggunaan teknik 

akuntansi income-increasing (decreasing). Berdasarkan 

hipotesis yang sudah dibentuk sebelumnya, yaitu: 

𝐻𝑜2: tidak terdapat pengaruh parsial positif dari financial 

leverage terhadap penggunaan teknik akuntansi income-

increasing (decreasing) 

𝐻𝑎2: terdapat pengaruh parsial positif dari financial leverage 

terhadap penggunaan teknik akuntansi income-increasing 

(decreasing) 
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Berdasarkan tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa hasil uji t 

menunjukkan nilai probabilitas untuk variabel financial leverage 

yaitu 0.0000 yang dibawah tingkat signifikansi (1%) sehingga 

menyebabkan 𝐻𝑜2 ditolak dan 𝐻𝑎2 diterima. Hal ini 

menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh parsial yang signifikan 

antara financial leverage terhadap penggunaan teknik akuntansi 

income-increasing (decreasing). 

4.3.1.3. Uji Hipotesis 3 

Uji hipotesis 3 dilakukan untuk menguji seberapa besar 

pengaruh variabel ukuran perusahaan terhadap penggunaan 

teknik akuntansi income-increasing  (decreasing). Berdasarkan 

hipotesis yang sudah dibentuk sebelumnya, yaitu: 

𝐻𝑜3: tidak terdapat pengaruh parsial negatif dari ukuran 

perusahaan terhadap penggunaan teknik akuntansi income-

increasing (decreasing) 

𝐻𝑎3: terdapat pengaruh parsial negatif dari ukuran perusahaan 

terhadap penggunaan teknik akuntansi income-increasing 

(decreasing) 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa hasil uji t 

menunjukkan nilai probabilitas untuk variabel ukuran perusahaan 

yaitu 0.9741 yang diatas tingkat signifikansi (1%) sehingga 

menyebabkan 𝐻𝑜3 tidak dapat ditolak dan 𝐻𝑎3 ditolak. Hal ini 

menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh parsial yang 
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signifikan antara ukuran perusahaan terhadap penggunaan teknik 

akuntansi income-increasing (decreasing). 

4.3.1.4. Uji Hipotesis 4 

Tujuan menggunakan uji hipotesis 4 adalah untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh konsentrasi kepemilikan  

terhadap penggunaan teknik akuntansi income-increasing 

(decreasing). Sebagaimana hipotesis yang telah dibentuk 

sebelumnya, yaitu: 

𝐻𝑜4: tidak terdapat pengaruh parsial negatif dari konsentrasi 

kepemilikan terhadap penggunaan teknik akuntansi income-

increasing (decreasing) 

𝐻𝑎4: terdapat pengaruh parsial negatif dari konsentrasi 

kepemilikan terhadap penggunaan teknik akuntansi income-

increasing  (decreasing) 

Tabel 4.5 menjelaskan bahwa nilai probabilitas untuk 

variabel konsentrasi kepemilikan adalah 0.0038 yang berada 

dibawah tingkat signifikansi yaitu 1% yang menyebabkan 𝐻𝑜4 

ditolak dan 𝐻𝑎4 diterima. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa 

adanya pengaruh parsial yang signifikan antara konsentrasi 

kepemilikan terhadap penggunaan teknik akuntansi income-

increasing (decreasing). 
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4.3.1.5. Uji Hipotesis 5 

Tujuan menggunakan uji hipotesis 4 adalah untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh IOS terhadap penggunaan 

teknik akuntansi income-increasing  (decreasing). Sebagaimana 

hipotesis yang telah dibentuk sebelumnya, yaitu: 

𝐻𝑜5: tidak terdapat pengaruh parsial positif dari IOS terhadap 

penggunaan teknik akuntansi income-increasing (decreasing) 

𝐻𝑎6: terdapat pengaruh parsial positif dari IOS terhadap 

penggunaan teknik akuntansi income-increasing (decreasing) 

Informasi yang diberikan oleh tabel 4.5 menjelaskan 

bahwa nilai probabilitas untuk variabel IOS adalah 0.1284 yang 

berada diatas tingkat signifikansi yaitu 1% yang menyebabkan 

𝐻𝑜5 tidak dapat ditolak dan 𝐻𝑎5 ditolak. Hal ini memberikan 

kesimpulan bahwa tidak adanya pengaruh parsial yang signifikan 

antara IOS terhadap penggunaan teknik akuntansi income-

increasing  (decreasing). 

4.3.1.6. Uji Hipotesis 6 

Tujuan menggunakan uji hipotesis 4 adalah untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh AIP  terhadap penggunaan 

teknik akuntansi income-increasing (decreasing). Sebagaimana 

hipotesis yang telah dibentuk sebelumnya, yaitu: 

𝐻𝑜6: tidak terdapat pengaruh parsial positif dari AIP terhadap 

penggunaan teknik akuntansi income-increasing (decreasing) 
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𝐻𝑎6: terdapat pengaruh parsial positif dari AIP terhadap 

penggunaan teknik akuntansi income-increasing (decreasing) 

Tabel 4.5 memberikan informasi bahwa nilai probabilitas 

untuk variabel AIP adalah 0.5628 yang berada di atas tingkat 

signifikansi yaitu 1% yang menyebabkan 𝐻𝑜6 tidak dapat ditolak. 

Hal ini memberikan kesimpulan bahwa tidak adanya pengaruh 

parsial yang signifikan antara AIP terhadap penggunaan teknik 

akuntansi income-increasing (decreasing). 

4.3.1.7. Hasil Uji untuk Variabel Kontrol 

Hasil pengujian parsial untuk variabel kontrol inflasi 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan 

teknik akuntansi income-increasing (decreasing). Nilai 

probabilitas untuk variabel kontrol inflasi adalah sebesar 0.9356 

yang dimana berada diatas 0.01 sehingga tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan teknik akuntansi 

income-increasing (decreasing). Hal ini dikarenakan mayoritas 

penjualan pada sektor agroindustri menggunakan dolar AS 

sehingga inflasi pada masing-masing negara tidak mempengaruhi 

penggunaan teknik akuntansi income-increasing (decreasing). 
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4.4. Pembahasan 

4.4.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Pemilihan Kebijakan 

Akuntansi Income-Increasing (Decreasing) 

Pengujian hipotesis 1 menjelaskan pengaruh profitabilitas 

terhadap penggunaan teknik akuntansi income-increasing 

(decreasing) pada perusahaan agroindustri yang terdaftar pada 

Bursa Efek Malaysia, Stock Exchange of Thailand, dan Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2014-2018. Sebagaimana yang telah 

dijelaskan dalam bonus plan hypothesis theory, dimana manajer 

suatu perusahaan cenderung memilih kebijakan akuntansi yang 

meningkatkan laba guna meningkatkan kompensasi yang mereka 

terima. 

Penelitian ini memberikan hasil bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap penggunaan teknik akuntansi income-

increasing (decreasing). Hasil ini didukung dengan penelitian 

Astami & Tower (2006) serta Ali & Ahmed (2017) yang juga 

menyatakan bahwa tidak adanya hubungan antara profitabilitas 

dengan penggunaan teknik akuntansi income-increasing 

(decreasing), sehingga H1 ditolak. 

Hal ini dikarenakan sampel perusahaan berasal dari negara-

negara berkembang. Perusahaan pada negara berkembang yang 

memiliki profitabilitas rendah biasanya dikarenakan adanya biaya 

umum yang berlebihan seperti pemanfaatan aset yang tidak baik atau 

Karakteristik Perusahaan dan..., Adilla Khairina, Ak.-IBS, 2019



75 

 

                              Indonesia Banking School 

kelebihan pegawai. Sehingga hal tersebut menyebabkan perusahaan 

dengan angka profitabilitas rendah tidak memiliki keinginan untuk 

merubah laba mereka. Oleh karena itu, pilihan kebijakan akuntansi 

tidak dipengaruhi oleh profitabilitas perusahaan. (Ali & Ahmed, 

2017). 

Hasil lain ditemukan pada penelitian Capalbo et al. (2014) 

yang menyatakan tingginya kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba membuat manager memilih kebijakan akuntansi 

yang memiliki return yang lebih besar. Berbeda dengan penelitian 

Wasiuzzaman et al. (2015) dan Wasiuzzaman (2018) yang 

menyatakan bahwa adanya hubungan negatif antara profitabilitas 

dengan kenaikan laba perusahaan. 

Perbedaan hasil dari beberapa penelitian ini terjadi 

dikarenakan adanya perbedaan pada objek penelitian, periode 

penelitian, dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini 

menggunakan perusahaan agroindustri pada negara Malaysia, 

Thailand, dan Indonesia sebagai objek penelitian yang 

berkemungkinan memiliki pengaruh terhadap pemilihan teknik 

akuntansi yang digunakan oleh suatu perusahaan. Perusahaan 

agroindustri merupakan perusahaan yang memperoleh 

keuntungannya melalui hasil dari aset biologis. 
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4.4.2. Pengaruh Financial Leverage terhadap Pemilihan Kebijakan 

Akuntansi Income-Increasing (Decreasing) 

Hipotesis 2 menjelaskan pengaruh profitabilitas terhadap 

penggunaan teknik akuntansi income-increasing (decreasing) pada 

perusahaan agroindustri yang terdaftar pada Bursa Efek Malaysia, 

Stock Exchange of Thailand, dan Bursa Efek Indonesia selama 

periode 2014-2018. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam debt 

covenant hypothesis theory, dimana manajer suatu perusahaan yang 

memiliki debt to equity ratio yang tinggi cenderung memilih 

kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba guna memberikan 

kepercayaan kepada investor. 

Penelitian ini memberikan bukti bahwa terdapat hubungan 

positif yang signifikan antara financial leverage dengan penggunaan 

teknik akuntansi income-increasing (decreasing). Sehingga H2 

diterima. Hal ini sejalan dengan debt covenant hypothesis, yang 

menyimpulkan semakin tinggi financial leverage suatu perusahaan 

maka cenderung memilih teknik akuntansi income-increasing, hal 

ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan kepada pemberi 

dana. 

Hal yang berbeda ditemukan pada penelitian Astami & 

Tower (2006), Ali & Ahmed (2017), serta Wasiuzzaman (2018) 

yang menyataan bahwa financial leverage memiliki hubungan 

negatif dengan pemilihan kebijakan akuntansi. Sedangkan 
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penelitian Waweru et al. (2011)  menunjukkan bahwa tidak adanya 

hubungan antara financial leverage dengan pemilihan kebijakan 

akuntansi. 

Perbedaan ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan objek 

penelitian, periode penelitian, dan metode penelitian yang 

digunakan. Penelitian ini menggunakan objek perusahaan 

agroindustri di negara Malaysia, Thailand, dan Indonesia selama 

periode 2014-2018 yang memberikan hasil bahwa financial 

leverage merupakan faktor yang mempengaruhi penggunaan teknik 

akuntansi income-increasing (decreasing). 

4.4.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pemilihan Kebijakan 

Akuntansi Income-Increasing (Decreasing) 

Uji hipotesis 3 menjelaskan pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap penggunaan teknik akuntansi income-increasing 

(decreasing) pada perusahaan agroindustri yang terdaftar pada 

Bursa Efek Malaysia, Stock Exchange of Thailand, dan Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2014-2018. Menurut political cost 

hypothesis theory, semakin besar perusahaan maka semakin 

cenderung perusahaan tersebut tidak memilih menggunakan teknik 

akuntansi yang meningkatkan laba mereka guna mengurangi biaya 

politik mereka. 

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa tidak adanya 

hubungan antara ukuran perusahaan dengan penggunaan teknik 
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akuntansi income-increasing (decreasing). Hasil ini didukung 

dengan penelitian Astami & Tower (2006) yang menyatakan bahwa 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan 

dengan pilihan manajemen mengenai kebijakan akuntansi. 

Hasil lain ditemukan pada penelitian Ben & Attia (2016) 

yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki biaya politik 

yang tinggi cenderung memilih kebijakan akuntansi yang 

menurunkan laba mereka. Sedangkan penelitian Ali & Ahmed 

(2017) serta Waweru et al. (2011) menyatakan adanya hubungan 

positif antara ukuran perusahaan dengan penggunaan teknik 

akuntansi income-increasing (decreasing). Perbedaan ini terjadi 

dikarenakan adanya perbedaan objek penelitian, periode penelitian, 

dan metode penelitian yang digunakan. 

Penelitian ini menggunakan objek perusahaan agroindustri 

di negara Malaysia, Thailand, dan Indonesia selama periode 2014-

2018 dengan hasil yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan 

antara ukuran perusahaan dengan penggunaan teknik akuntansi 

income-increasing (decreasing), sehingga H3 ditolak. Hal ini terjadi 

dikarenakan tingginya tingkat pengawasan yang dilakukan oleh para 

investor terhadap perusahaan-perusahaan besar di negara Malaysia, 

Thailand, dan Indonesia sehingga manajer tidak dapat merubah 

pemilihan kebijakan akuntansi demi merubah laba perusahaan.   
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4.4.4. Pengaruh Tingkat Konsentrasi Kepemilikan terhadap 

Pemilihan Kebijakan Akuntansi Income-Increasing (Decreasing) 

Pengujian hipotesis 4 menggambarkan pengaruh konsentrasi 

kepemilikan terhadap penggunaan teknik akuntansi income-

increasing (decreasing) pada perusahaan agroindustri yang terdaftar 

pada Bursa Efek Malaysia, Stock Exchange of Thailand, dan Bursa 

Efek Indonesia selama periode 2014-2018. Sebagaimana dijelaskan 

melalui agency theory, perusahaan yang memiliki konsentrasi 

kepemilikan yang tinggi cenderung menggunakan teknik akuntansi 

income-decreasing karena keuntungan yang diperoleh shareholders 

tidak berasal dari tingginya laba. 

Penelitian ini memberikan bukti bahwa tingkat konsentrasi 

kepemilikan dapat menjelaskan pilihan kebijakan akuntansi. 

Tingkat kosentrasi kepemilikan secara negatif mempengaruhi 

kecenderungan perusahaan dalam memilih teknik akuntansi income-

increasing (decreasing). Sehingga H4 diterima. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pemegang saham cenderung tertarik dengan 

laba perusahaan yang stabil, sebagaimana sejalan dengan agency 

theory dan didukung oleh penelitian Astami & Tower (2006). 

Hal yang berbeda ditemukan pada penelitian Waweru et al. 

(2011) yang menyatakan adanya hubungan positif antara 

konsentrasi kepemilikan dengan pemilihan teknik akuntansi income-

increasing. Perbedaan ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan 
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dalam objek penelitian, periode penelitian, serta metode penelitian 

yang digunakan. 

4.4.5. Pengaruh Investment Opportunity Set terhadap Pemilihan 

Kebijakan Akuntansi Income-Increasing (Decreasing) 

Hipotesis 5 menjelaskan pengaruh IOS terhadap penggunaan 

teknik akuntansi income-increasing (decreasing) pada perusahaan 

agroindustri yang terdaftar pada Bursa Efek Malaysia, Stock 

Exchange of Thailand, dan Bursa Efek Indonesia selama periode 

2014-2018. Menurut teori bonus plan hypothesis, manajer akan 

cenderung memilih set peluang investasi yang memberikan return 

terbesar dengan risiko-risiko yang telah dipertimbangkan. 

Dalam penelitian ini, IOS tidak memiliki hubungan yang 

signifikan dengan penggunaan teknik akuntansi income-increasing 

(decreasing) sehingga H5 ditolak. Hal ini berarti pada perusahaan 

agroindustri di negara Malaysia, Thailand, dan Indonesia, IOS tidak 

dapat menjadi tolak ukur dalam menilai kecenderungan perusahaan 

menggunakan teknik akuntansi income-increasing (decreasing). Hal 

ini dikarenakan walaupun peluang investasi tinggi, tetapi dinyatakan 

bahwa sekitar 40% perusahaan agroindustri pada negara Malaysia, 

Thailand, dan Indonesia yang diteliti dalam penelitian ini memiliki 

cash flow negatif, sehingga tidak dapat meningkatkan pendapatan 

mereka pada periode di masa yang akan datang. 
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Hasil ini dibantah oleh penelitian Goel (2016) dimana 

manajer pada perusahaan yang memiliki IOS rendah lebih terlibat 

dalam teknik akuntansi income-increasing. Penelitian Astami & 

Tower (2006) serta Ali & Ahmed (2017) yang juga membantah hasil 

penelitian ini karena membuktikan bahwa terdapat hubungan positif 

antara IOS dengan pemilihan teknik akuntansi income-increasing 

(decreasing). 

Perbedaan ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan objek 

penelitian, periode penelitian, serta metode yang digunakan dalam 

penelitian. Penelitian ini meneliti perusahaan agroindustri pada 

negara Malaysia, Thailand, dan Indonesia selama periode 2014 

sampai dengan 2018. 

4.4.6. Pengaruh Assets-in-Place terhadap Pemilihan Kebijakan 

Akuntansi Income-Increasing (Decreasing)  

Hasil dari pengujian  hipotesis 6 membuktikan pengaruh AIP 

terhadap penggunaan teknik akuntansi income-increasing 

(decreasing) pada perusahaan agroindustri yang terdaftar pada 

Bursa Efek Malaysia, Stock Exchange of Thailand, dan Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2014-2018. Sesuai dengan debt covenant 

hypothesis, semakin tinggi AIP perusahaan dengan asumsi 

meningkatnya utang perusahaan membuat perusahaan cenderung 

menggunakan teknik akuntansi income-increasing (decreasing). 
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Hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak adanya 

hubungan yang signifikan antara AIP dengan penggunaan teknik 

akuntansi income-increasing (decreasing). Hal ini membuat H6 

ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ali & Ahmed (2017) 

yang menyatakan bahwa pengaruh AIP pada laba sangatlah kecil, 

sehingga perusahaan tidak dapat menggunakan metode akuntansi 

yang menaikkan laba perusahaan. 

Hasil yang berbeda ditemukan pada penelitian Astami & 

Tower (2006) yang menyatakan adanya hubungan negatif antara 

AIP terhadap penggunaan teknik akuntansi income-increasing 

(decreasing). Perbedaan hasil ini terjadi dikarenakan adanya 

perbedaan objek penelitian, periode pelaksanaan penelitian, serta 

metode yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini 

menggunakan objek penelitian perusahaan agroindustri di negara 

Malaysia, Thailand, dan Indonesia selama periode 2014 sampai 

dengan 2018.  

4.5. Implikasi Manajerial 

Penelitian ini meneliti pengaruh karakteristik perusahaan yang 

terdiri dari profitabilitas, financial leverage, ukuran perusahaan, konsentrasi 

kepemilikan, IOS, dan AIP terhadap penggunaan teknik akuntansi income-

increasing pada perusahaan sektor agroindustri di negara Malaysia, 

Thailand, dan Indonesia selama periode 2014 sampai dengan 2018. 
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Penelitian ini memberikan bukti bahwa suatu perusahaan akan memilih 

suatu metode akuntansi tertentu. 

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi manajer dalam memilih kebijakan akuntansi, 

dan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut cenderung memilih 

kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba atau mengurangi laba. 

Penelitian ini memberikan bukti bahwa manajer memiliki wewenang untuk 

menggunakan teknik akuntansi yang meningkatkan laba mereka pada saat 

menyusun laporan keuangan sehingga memungkinkan adanya penurunan 

kualitas dari laba tersebut. 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh para investor untuk 

mempelajari lebih lanjut mengenai industri yang menjadi target investasi 

mereka. Hal ini dikarenakan ketika profitabilitas perusahaan tergolong 

meningkat, tetapi tren penjualan pada industri tersebut sedang menurun 

membuktikan bahwa adanya penurunan kualitas laba. 

Sama halnya dengan leverage perusahaan dan AIP yang tinggi. 

Dibuktikan pada penelitian ini, perusahaan yang memiliki tingkat utang 

yang tinggi cenderung meningkatkan pendapatan mereka untuk 

memberikan kesan yang baik kepada pemberi dana. Hal tersebut dapat 

menurunkan kualitas laporan keuangan sehingga dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan investor. 

Investor dapat meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan 

investee guna meminimalisir manajemen laba yang dapat dilakukan oleh 
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manajer. Tingginya pengawasan investor terhadap perusahaan dapat 

menghambat manajer dalam melakukan manajemen laba. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi 

kepemilikan di negara Indonesia masih tergolong cukup tinggi. Hasil dari 

penelitian ini diharapkan agar dapat mendorong pemerintah untuk dapat 

memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan investasi pada 

saham perusahaan sehingga dapat menurunkan konsentrasi kepemilikan 

pada perusahaan. 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan perusahaan untuk 

meningkatkan cashflow mereka guna meningkatkan kemampuan investasi 

perusahaan saat peluang investasi mereka tinggi. Hal tersebut perlu 

dilakukan mengingat perusahaan-perusahaan tersebut memiliki peluang 

investasi yang cenderung tinggi (IOS). 

Manajer dalam perusahaan perlu meningkatkan efisiensi 

penggunaan aset tetap yang dimiliki perusahaan. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa return yang diperoleh dari aset perusahaan belum 

maksimal sehingga tidak dapat membantu meningkatkan laba perusahaan.  
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Bab V 

Kesimpulan dan Saran 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini fokus kepada analisa dari pengaruh karakteristik 

perusahaan yang terdiri dari profitabilitas, financial leverage, ukuran 

perusahaan, konsentrasi kepemilikan, IOS, dan AIP terhadap penggunaan 

teknik akuntansi income-increasing pada perusahaan agroindustri di negara 

Malaysia, Thailand, dan Indonesia pada periode 2014 sampai dengan 2018. 

Pengujian ini menggunakan sampel 12 perusahaan dari negara Malaysia, 5 

perusahaan dari negara Thailand, 13 perusahaan dari negara Indonesia. 

Penelitian ini memberikan bukti bahwa terdapat variasi pada 

pemilihan manajer mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan oleh 

perusahaan. Berdasarkan pengujian yang dilakukan dan pembahasan yang 

telah dibahas, kesimpulan penelitian ini yaitu: 

1. Karakteristik perusahaan yang diuji melalui profitabilitas tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan teknik 

akuntansi income-increasing (decreasing). 

2. Penelitian ini memberikan hasil adanya hubungan positif antara 

financial leverage dengan penggunaan teknik akuntansi income-

increasing (decreasing). 
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3. Variabel ukuruan perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap penggunaan teknik akuntansi income-increasing (decreasing). 

4. Variabel konsentrasi kepemilikan memiliki pengaruh negatif terhadap 

penggunaan teknik akuntansi income-increasing (decreasing).  

5. Variabel IOS tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

penggunaan teknik akuntansi income-increasing (decreasing).  

6. Penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan 

antara AIP terhadap penggunaan teknik akuntansi income-increasing 

(decreasing).  

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Sama halnya seperti penelitian pada umumnya, setelah dilakukan 

pengujianpenelitian ini memiliki keterbatasan penelitian yang diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat autokorelasi dalam penelitian ini dikarenakan menggunakan 

data panel sehingga kebijakan akuntansi yang cenderung konsisten 

selama 5 tahun menyebabkan adanya hubungan antara error variance 

pada periode t dengan t-1. 

2. Penelitian ini tidak menguji hubungan antar perusahaan antar negara, 

sehingga tidak dapat menguji apakah pendapatan dari perusahaan 

tersebut berasal transfer pricing yang dapat menaikkan atau 

menurunkan laba mereka. 
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5.3. Saran 

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dijabarkan 

sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya 

antara lain: 

1. Penelitian selanjutnya dapat meneliti menggunakan model cross 

section untuk menghindari adanya hubungan antara error variance 

pada periode t dengan t-1.  

2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel pajak yang dapat 

mempengaruhi penggunaan teknik akuntansi income-increasing 

(decreasing). 
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Lampiran 

Lampiran I – Penelitian Terdahulu 

 

No. 
Peneliti dan Judul 

Penelitian 
Variabel Hasil Penelitian 

1. Emita W. Astami & 

Greg Tower (2006) 

Accounting-Policy 

Choice and Firm 

Characteristics in the 

Asia Pacific Region: 

An International 

Empirical Test of 

Costly Contracting  

Theory 

Variabel Independen: 

Profitabilitas, Financial 

Leverage, Ukuran 

Perusahaan, Konsentrasi 

Kepemilikan, Investment 

Opportunity Set, dan 

Asset-in-Place. 

Variabel Dependen: 

Kebijakan akuntansi 

yang diuji melalui 

metode persediaan, 

metode depresiasi, 

perlakuan terhadap 

goodwill, dan penilaian 

dari PPE 

Profitabilitas (tidak 

memiliki hubungan 

signifikan) 

 

Financial Leverage (-) 

 

Ukuran Perusahaan 

(tidak memiliki 

hubungan signifikan) 

 

Konsentrasi 

Kepemilikan 

(-) 

 

Investment 

Opportunity Set (+) 

 

Assets-in-Place (-) 

2. Nelson M. Waweru, 

Ponsian Prot Ntui, 

Musa Mangena 

(2011) 

Determinants of 

different accounting 

methods choice in 

Tanzania: A Positive 

Accounting Theory 

Approach 

Variabel Independen: 

Leverage, Ukuran 

Perusahaan, Labour 

Force, Ownership 

Dilution, Internal 

Financing, Proporsi dari 

non-executive directors 

Variabel Dependen: 

Income Strategy 

Leverage (tidak 

memiliki hubungan 

signifikan) 

 

Ukuran Perusahaan 

(+) 

 

Labour Force (-) 

 

Ownership Dilution 

(+) 

 

Internal Financing (+) 

 

Proporsi dari non-

executive directors (-) 

3. Elisa Garcia Jara, 

Amparo Cuadro 

Ebero, Rolando 

Eslava Zapata (2011) 

Variabel Independen: 

Financial reporting 

standards 

Variabel Dependen: 

Kualitas informasi 

keuangan dipengaruhi 

oleh financial 

reporting standards. 
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No. 
Peneliti dan Judul 

Penelitian 
Variabel Hasil Penelitian 

Effect of 

International 

Financial Reporting 

Standards on 

Financial 

Information Quality 

Kualitas informasi 

keuangan 

4. Shaista 

Wasiuzzaman, Iman 

Sahafzadeh, Niloufar 

– Rezaie Nejad 

(2015) 

Prospect Theory, 

Industry 

Characteristics, and 

Earnings 

Management: A 

Study of Malaysian 

Industries 

Variabel Independen: 

Ukuran Perusahaan, 

Competitiveness, Capital 

Intensity, Industry 

Leverage, Earnings 

Volatility, Profitabilitas 

Variabel Dependen: 

Earnings Management 

Ukuran Perusahaan 

(tidak memiliki 

hubungan signifikan) 

 

Industry 

Competitiveness (-) 

 

Capital Intensity (-) 

 

Industry Leverage (+) 

 

Earnings Volatility 

(tidak memiliki 

hubungan signifikan) 

 

Profitabilitas (-) 

5. Ebraheem Saleem 

Salem Alzoubi 

(2016) 

Ownership Structure 

and Earnings 

Management: 

Evidence from 

Jordan 

Variabel Independen: 

Kepemilikan Manajerial, 

Kepemilikan 

Institusional, External-

block Holders, 

Kepemilikan Keluarga, 

Kepemilikan Asing 

Variabel Dependen: 

Earnings Management 

Kepemilikan 

Manajerial (-) 

 

Kepemilikan 

Institusional (+) 

 

External-block 

Holders (-) 

 

Kepemilikan Keluarga 

(-) 

 

Kepemilikan Asing (-) 

 

6. Mouna Ben Rejeb 

Attia, Naima 

Lassoued, Anis Attia 

(2016) 

Political Costs and 

Earnings 

Management: 

Variabel Independen: 

Political Costs 

Variabel Dependen: 

Earnings Management 

Perusahaan yang 

memiliki hubungan 

politik cenderung 

tidak mau terlibat 

dalam manajemen 

laba yang menurunkan 

laba perusahaan 

dibandingkan dengan 
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No. 
Peneliti dan Judul 

Penelitian 
Variabel Hasil Penelitian 

Evidence from 

Tunisia 

perusahaan yang tidak 

memiliki hubungan 

politik dikarenakan 

perusahaan yang tidak 

memiliki hubungan 

politik lebih sensitif 

terhadap political 

costs. 

7. Sandeep Goel (2016) 

Investment 

Opportunity and 

Anticipatory 

Smoothing in 

Enterprises in India 

Variabel Independen: 

Investment Opportunity 

Variabel Dependen: 

Income Smoothing 

Manajer pada 

perusahaan yang 

memiliki IOS rendah 

lebih terlibat dalam 

income-increasing 

dibandingkan dengan 

perusahaan yang 

memiliki IOS yang 

tinggi 

8. Muhammad Jahangir 

Ali & Kamran 

Ahmed (2017) 

Determinants of 

Accounting Policy 

Choices under 

International 

Accounting 

Standards: Evidence 

from South Asia 

Variabel Independen: 

Ukuran Perusahaan, 

Assets-in-Place, 

Investment Opportunity 

Set, Financial Leverage, 

Profitabilitas, 

Kepemilikan oleh 

Publik, Pajak 

Variabel Dependen: 

Pilihan Kebijakan 

Akuntansi 

Ukuran Perusahaan 

(+) 

 

Assets-in-Place (-, 

tidak signifikan) 

 

Investment 

Opportunity Set (+) 

 

Financial Leverage (-) 

 

Profitabilitas (tidak 

memiliki hubungan 

signifikan) 

 

Kepemilikan oleh 

Publik (+) 

 

Pajak (tidak memiliki 

hubungan signifikan) 

9. Alber Danso, 

Theophilus Lartey, 

Samuel Owusu-

Agyei, Moshfique 

Uddin (2017) 

Leverage and Firm 

Investment: The Role 

Variabel Independen: 

Overall Leverage, Long-

term Leverage 

Variabel Dependen: 

Investment 

Overall Leverage (-) 

 

Long-term Leverage (-

) 
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No. 
Peneliti dan Judul 

Penelitian 
Variabel Hasil Penelitian 

of Information 

Asymmetry and 

Growth 

10. Shaista 

Wasiuzzaman (2018) 

Industry 

Characteristics and 

Earning 

Management: A 

Study of Malaysian 

Industries 

Variabel Independen: 

Competitiveness, 

Leverage, Capital 

Intensity/Tangibility, 

Volatility, Profitability 

Variabel Dependen: 

Earnings Management 

 

Competitiveness (+) 

Leverage (tidak 

memiliki hubungan 

signifikan) 

Capital Intensity / 

Tangibility (-) 

Volatility (-) 

Profitability (-) 

11. Lik Jing Ung, 

Rayenda Khresna 

Brahmana, Chin-

Hong Puah (2018) 

Brokerage Fee, 

Ownership 

Expropriation and 

Earnings 

Management of 

Malaysian Property 

Companies 

Variabel Independen: 

Brokerage Fee, 

Ownership 

Expropriation 

Variabel Dependen: 

Earnings Management 

Brokerage fee yang 

tinggi mendorong 

peristiwa manajemen 

laba lebih banyak dan 

konsentrasi 

kepemilikan secara 

signifikan 

mempengaruhi 

manajemen laba suatu 

perusahaan 
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Lampiran II –  Daftar Sampel Penelitian 

 

Perusahaan Agroindustri di Negara Malaysia 

No. Kode Nama Perusahaan 

1. 7084 QL Resources Berhad 

2. 7174 CAB Cakaran Corporation Berhad 

3. 9385 Lay Hong Berhad 

4. 7134 PWF Consolidated Berhad 

5. 7085 LTKM Berhad 

6. 0098 Bahvest Berhad 

7. 7179 D.B.E. Gurney Resources Berhad 

8. 0136 Greenyield Berhad 

9. 0171 PeterLabs Holdings Berhad 

10. 0148 Sunzen Biotech Berhad 

11. 7439 Teck Guan Perdana Berhad 

12. 7176 TPC Plus Berhad 

 

Perusahaan Agroindustri di Negara Thailand 

No. Kode Nama Perusahaan 

1. GFPT GFPT Public Company Limited 

2. LEE Lee Feed Mill Public Company Limited 

3. STA Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited 

4. UPOIC United Palm Oil Industry Public Company Limited 

5. UVAN Univanich Palm Oil Public Company Limited 
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Perusahaan Agroindustri di Negara Indonesia 

No. Kode Nama Perusahaan 

1. AALI Astra Agro Lestari Tbk. 

2. ANJT Austindo Nusantara Jaya Tbk. 

3. UNSP Bakrie Sumatera Plantation Tbk. 

4. DSFI Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. 

5. DSNG Dharma Satya Nusantara Tbk. 

6. BWPT Eagle High Plantation Tbk. 

7. GZCO Gozco Plantation Tbk. 

8. LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. 

9. PALM Provident Agro Tbk. 

10. SIMP Salim Ivomas Pratama Tbk. 

11. SSMS Sawit Sumbermas Sarana Tbk. 

12. SMAR SMART Tbk. 

13. TBLA Tunas Baru Lampung Tbk. 

 

 

  

Karakteristik Perusahaan dan..., Adilla Khairina, Ak.-IBS, 2019



 

 

xxvi                              Indonesia Banking School 

 

Lampiran III – Statistik Deskriptif 

 

 PROF LEV SIZE OWNCON IOS AIP 

 Mean 0.019301 0.866172 23.699489 0.426782 1.180552 0.413611 

 Median 0.041509 0.757175 21.802060 0.489285 0.891099 0.397708 

 Maximum 0.834515 3.576627 31.176795 0.972000 5.283919 0.921959 

 Minimum -2.840245 -10.30814 17.596424 0.000000 0.303635 0.015921 

 Std. Dev. 0.280311 1.205050 4.875243 0.291582 0.843407 0.171894 

 Skewness -7.660174 -5.435274 0.352840 -0.144792 1.991399 0.583689 

 Kurtosis 79.58894 54.19401 1.431984 1.929610 8.013019 3.219622 

       

 Jarque-Bera 35586.71 15977.48 17.24718 7.172623 239.1261 8.230854 

 Probability 0.000000 0.000000 0.000180 0.027700 0.000000 0.016319 

       

Sum 2.702091 121.2640 3317.928 59.74949 165.2773 57.90548 

Sum Sq. Dev. 10.92179 201.8483 3303.751 11.81777 98.87561 4.107090 

       

 Observations 140 140 140 140 140 140 
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Lampiran IV – Uji Normalitas 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2014 2018

Observations 140

Mean      -3.26e-17

Median  -0.015974

Maximum  0.279749

Minimum -0.279501

Std. Dev.   0.127788

Skewness   0.297439

Kurtosis   2.615691

Jarque-Bera  2.925837

Probability  0.231559
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Lampiran V – Uji Multikolinearitas 

 

  PROF LEV SIZE OWNCON IOS AIP INF 

PROF 1.000000 -0.142024 -0.077878 -0.030879 0.122454 0.012369 -0.004562 

LEV -0.142024 1.000000 0.181187 0.190842 -0.233902 0.023046 0.198207 

SIZE -0.077878 0.181187 1.000000 0.453080 -0.149188 -0.128723 0.529898 

OWNCON -0.030879 0.190842 0.453080 1.000000 -0.025993 -0.026254 0.312653 

IOS 0.122454 -0.233902 -0.149188 -0.025993 1.000000 0.327467 -0.349631 

AIP 0.012369 0.023046 -0.128723 -0.026254 0.327467 1.000000 -0.086731 

INF -0.004562 0.198207 0.529898 0.312653 -0.349631 -0.086731 1.000000 
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Lampiran VI – Uji Heteroskedastisitas 

 

Dependent Variable: ABSRESID   

Method: Panel Least Squares   

Date: 08/31/19   Time: 16:06   

Sample: 2014 2018   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 29   

Total panel (unbalanced) observations: 140  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.084531 0.029008 2.914019 0.0042 

PROF 0.023689 0.017343 1.365906 0.1743 

LEV 0.014837 0.004213 3.521654 0.0006 

SIZE -0.000510 0.001249 -0.408213 0.6838 

OWNCON -0.136194 0.018641 -7.306221 0.0000 

IOS -0.009887 0.006608 -1.496389 0.1369 

AIP 0.187334 0.029783 6.289985 0.0000 

INF 0.301888 0.313619 0.962594 0.3375 
     
     R-squared 0.477087     Mean dependent var 0.102584 

Adjusted R-squared 0.449357     S.D. dependent var 0.075699 

S.E. of regression 0.056173     Akaike info criterion -2.865319 

Sum squared resid 0.416512     Schwarz criterion -2.697225 

Log likelihood 208.5723     Hannan-Quinn criter. -2.797011 

F-statistic 17.20457     Durbin-Watson stat 0.488193 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran VII – Uji Autokorelasi 

 
 
 

     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.278222     Mean dependent var 0.105558 

Adjusted R-squared 0.239946     S.D. dependent var 0.029632 

S.E. of regression 0.024584     Sum squared resid 0.079778 

F-statistic 7.268813     Durbin-Watson stat 0.326907 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran VIII – Uji Chow 

 

 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: CHOW    

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 135.768824 (28,104) 0.0000 

Cross-section Chi-square 507.605998 28 0.0000 
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Lampiran IX – Uji Hausman 

 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: HAUSMAN   

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 12.193227 7 0.0944 
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Lampiran X – Hasil Uji 

 

 

Dependent Variable: CMS   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 08/31/19   Time: 16:32   

Sample: 2014 2018   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 29   

Total panel (unbalanced) observations: 140  

Swamy and Arora estimator of component variances 

White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected) 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.354742 0.082661 16.38915 0.0000 

PROF 0.003557 0.012214 0.291266 0.7713 

LEV 0.016955 0.001506 11.26054 0.0000 

SIZE 0.000113 0.003471 0.032552 0.9741 

OWNCON -0.051615 0.017524 -2.945345 0.0038 

IOS 0.009311 0.006085 1.530148 0.1284 

AIP -0.009811 0.016912 -0.580161 0.5628 

INF 0.011813 0.146017 0.080902 0.9356 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.140034 0.9712 

Idiosyncratic random 0.024108 0.0288 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.278222     Mean dependent var 0.105558 

Adjusted R-squared 0.239946     S.D. dependent var 0.029632 

S.E. of regression 0.024584     Sum squared resid 0.079778 

F-statistic 7.268813     Durbin-Watson stat 0.326907 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.089896     Mean dependent var 1.353571 

Sum squared resid 3.013095     Durbin-Watson stat 0.008656 
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