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ABSTRACT 
 

Basically, earnings management arises from a conflicting goal between an 

agent and principal. There are several techniques designed to identify and explain 

the earnings management, are accrual earnings management and real earnings 

management. The purpose of this research is to find empirical evidence of relative 

costs effects towards earnings management, and to get empirical evidence of 

trade off between accrual and real earnings management. 

 The technique used to collect sampels is called purposive sampling, and 

the number of sampels collected for this research is 14 banks which are listed in 

Indonesian Stock Exchange period 2009-2013. This research uses Eviews 7 

Program as a tool to analyze data and the data is analyzed through panel data 

both random effect and fixed effect. 

 The research findings give important evidence about relative costs in 

public banks which have significant effect towards earnings management. 

Meanwhile, the trade off between accrual earnings management and real 

earnings management in most public banks cannot be proven in this research. 

Keywords: Manajemen Laba Riil, Manajemen Laba Akrual, INTRST, 

ZSCORE, FEAUD, NOA, UNEXRM,  
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BAB I 

 PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan alat yang digunakan oleh manajemen untuk 

berkomunikasi dengan stakeholder.  Laporan keuangan memberikan informasi 

yang berkaitan dengan pelaporan perusahaan yang berguna untuk investor, 

kreditur, dan pengguna lainnya. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan 

kerangka kerja konseptual yang memiliki karateristik kualitatif, elemen laporan 

keuangan, asumsi, prinsip dan constraints (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2011). 

Bank merupakan lembaga intermediasi yang mempunyai kewajiban untuk 

menghimpun dan menyalurkan dana nasabahnya. Selain itu, bank wajib 

meyampaikan laporan keuangannya kepada regulator yaitu Bank Indonesia, bursa 

efek,  dan di website bank terkait. Hal ini sejalan dengan pengawasan bank secara 

konsolidasi (consolidated supervision)
1
. Salah satu komponen penting dalam 

laporan keuangan yang dijadikan alat untuk menginformasikan kinerja perusahaan 

adalah informasi dalam income statement, yaitu laba (Kusuma, 2006). 

Dalam penyusunan laporan keuangan terdapat masalah terkait dengan konflik 

kepentingan antara agent dan principal, sehingga mengakibatkan terjadinya 

manajemen laba (Scott,2012). Manajemen laba terjadi ketika manajer 

menggunakan pertimbangannya dalam pelaporan keuangan dan penataan transaksi 

untuk mengubah laporan keuangan sehingga menyebabkan misleading bagi 

stakeholder tentang kinerja ekonomi perusahaan (Healy & Wahlen, 1999). 

Menurut Scott (2012)manajemen laba adalah pilihan manajer melalui kebijakan 

                                                           
1
  PBI No. 14/14/PBI/2012 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank 
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akuntansi atau tindakan nyata/real actions, yang berdampak pada laba untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Fenomena manajemen laba muncul seiring dengan beberapa penelitian. 

Menurut Bertrand (2000) yang menemukan bahwa bank di Swiss yang kurang 

mendekati ketentuan batas kecukupan modal, cenderung meningkatkan rasio 

capital adequacy ratio (CAR) agar memenuhi persyaratan regulator dengan cara 

manajemen laba. Selain itu penelitian Robb (1998) sebelumnya telah 

membuktikan bahwa terdapat manajemen laba di perbankan. Penelitian Cheng, 

Warfield, & Ye (2008) menguji hubungan antara insentif ekuitas dan manajemen 

laba di perbankan, menemukan bahwa manajer dengan insentif ekuitas yang 

tinggi, lebih ingin untuk mengelola laba, apabila CAR memenuhi batas minimum 

yang disyaratkan oleh regulator.  

Manajemen laba dalam sektor perbankan berdasarkan dua dimensi, (1) insentif 

yang berkaitan dengan batasan atau regulasi yang diberikan oleh regulator, dan (2) 

metode perhitungan proxy manajemen laba (Healy dan Whalen, 1999). Teknik 

manajemen laba dapat dilakukan dengan cara akrual dan riil (Hiilier, Hodgson, 

Stevenson-Clarke, dan Lhaopadchan, 2008; Yang dan Shaffer, 2010; Owen dan 

Wu, 2011; Billings dan Capie, 2009; Cohen dan Zarowin, 2010; Badertscher, 

2011; Downing, 2012; Zang, 2012). Beberapa bank memiliki insentif untuk 

mengurangi volatilitas laba dengan cara mengurangi laba pada tahun yang 

menghasilkan kinerja yang baik, atau meningkatkan laba pada tahun yang 

menghasilkan kinerja yang kurang baik (Cheng et al, 2008). Manajemen laba riil 

akan mempengaruhi kinerja perusahaan jangka panjang dan memiliki dampak ke 

arus kas perusahaan. Sedangkan manajeman laba akrual tidak memiliki dampak 
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secara langsung terhadap arus kas perusahaan namun dapat meningkatkan 

terdeteksinya risiko oleh regulator maupun auditor (Febriana, 2013); Scott, 2012).  

Beberapa contoh teknik manajemen laba secara akrual mengubah metode 

depresiasi untuk aset tetap dan estimasi provisi untuk doubtful accounts (Zang, 

2012), allowance for loan losses, loan charges off, pensions settlement gains 

(Beatty, Chamberlain, & Magliolo, 1995; Beaver & Engel, 1995). Sementara, 

contoh untuk manajemen laba riil diantaranya: percepatan penjualan, perubahan 

jadwal pengiriman barang, menunda biaya penelitian dan pengembangan (R&D) 

dan pemeliharaan (Roychowdhury, 2006), window dressing (Geraldina, Utama, & 

Rossieta, 2013; Billings dan Capie, 2009; Hillier et al, 2008; Yang dan Shaffer, 

2010; Owen dan Wu, 2011; Downing, 2012). 

Menurut Scott (2012) manajemen laba timbul dari perilaku manajer yang 

bersifat oportunistik. Kecenderungan manajer untuk menggunakan manajemen 

laba untuk memaksimalkan bonus. Motivasi lainnya muncul ketika manajer 

bermaksud untuk meningkatkan modal saham baru. Selain itu, teknik manajemen 

laba bergantung pada pengungkapan yang lemah/poor disclosure untuk menjaga 

tingkat manajemen laba sebagai informasi rahasia perusahaan.  Contoh tindakan  

tersebut dapat mendistorsi angka laba yang sebenarnya, sehingga menyebabkan  

misleading information bagi pengguna laporan keuangan (Geraldina et al, 2013). 

Penelitian terkait manajemen laba akrual (Beaver dan Engel, 1996) menguji 

apakah pasar modal mengalokasikan harga yang berbeda untuk memprediksi 2 

(dua) komponen dari allowances, yaitu: akrual diskresioner dan nondiskresioner. 

Bank mengatur modal dan laba dengan menggunakan akuntansi, investasi, dan 

diskresi keuangan (Beatty et al, 1995). Penelitian oleh Abaoub, Homrani dan 
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Gamra (2013) yang menyatakan bahwa adanya hubungan positif dan signifikan 

antara manajemen laba yang diproksikan dengan akrual diskresioner dan risiko 

operasional di industri perbankan Tunisia.  

Sementara itu, penelitian yang menguji manajemen laba riil dilakukan oleh 

Geraldina et al (2013) yang menguji praktek manajemen laba riil yang terjadi di 

perbankan atas motif likuiditas. Selain itu, manajemen laba riil dilakukan melalui 

produksi yang berlebihan/overproduction dan pengurangan pengeluaran 

diskresioner (Roychowdurry, 2006; Cohen dan Zarowin, 2010; Badertscher, 

2011). Penelitian yang dilakukan oleh Zang (2012) menguji bagaimana manajer 

melakukan trade-off antara manajemen laba akrual dan riil, berdasarkan 

biaya/relative costs dengan menggunakan data sampel perusahaan tahun 1978-

2008. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan lebih sering menggunkan laba 

akrual dan sedikit menggunkan manajemen laba riil. Di Indonesia penelitian 

serupa pernah dilakukan oleh Febriana (2013). Hasil yang inkonsistensi timbul 

karena tidak ada trade off  antara manajemen laba riil dan akrual di perusahaan 

manufaktur di Indonesia. 

Salah satu teknik manajemen laba riil yang dilakukan di perbankan adalah 

window dressing (Geraldina et al, 2013; Billing dan Capie, 2009; Hillier et al, 

2008; Owen dan Wu, 2011; Downing, 2012). Menurut Geraldina et al (2013) 

window dressing adalah jumlah penyimpangan dari DPK sekitaran  kuarter 

terakhir pada pelaporan keuangan dari jumlah rata-rata DPK di 3 (tiga) kuarter 

lainnya (upward window dressing) dan perbedaan DPK di periode pertama 

selanjutnya, dari kuarter ke-4 dari periode sekarang (downward window dressing). 

Ada beberapa metode window dressing seperti pengambilan deposit dari bank lain 
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dengan perbedaan tanggal neraca untuk periode jangka pendek mendekati akhir 

tahun, transaksi repurchase agreement (repo)
2
, pinjaman jangka pendek dan 

pendanaan pemerintah/ federal funds (Hillier et al, 2008; Owen dan Wu, 2011; 

Downing, 2012; Geraldina et al, 2013; Billing dan Capie, 2009). Ada beberapa 

kejadian yang terjadi di perbankan Indonesia yang berkaitan dengan window 

dressing. Menurut Bank Indonesia, masih terdapat bank-bank kecil yang 

melakukan praktek manajemen laba melalui window dressing 
3
. Praktek window 

dressing atau memoles laporan keuangan agar tampak lebih baik, namun 

mengurangi kualitas informasi di industri perbankan. Berita lainnya menyatakan 

bahwa ada beberapa bank yang memberikan bunga deposito diatas LPS rate
4
. 

Window dressing dilihat dari pandangan teori keagenan dapat terjadi karena 

adanya perbedaan kepentingan antara manajemen, pemegang saham, kreditur dan 

regulator, yang disebabkan  oleh masalah keagenan yaitu informasi asimetri dan 

moral hazard (Scott, 2012). Adanya praktek window dressing dapat 

meningkatkan informasi asimetri. Informasi asimetri merupakan perbedaan 

informasi yang diterima oleh pengguna laporan keuangan dengan informasi yang 

seharusnya diterima. Manajemen bank sebagai agent  mengetahui kondisi 

keuangan yang sebenarnya, akan termotivasi untuk mempraktekkan window 

                                                           
2
 Salah satu penyebab Lehman Brothers mengalami kebangkrutan melalui transaksi repo 105 yang 

dilakukan setiap akhir kuartal menjelang publikasi laporan keuangan. 

http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/03/29/borok-lehman-brothers-terungkap-repo-105-

105113.html  (diakses tanggal 11/12/2014) 
 
3
 BI: Masih ada bank kecil yang melakukan window dressing. 

http://keuangan.kontan.co.id/news/bi-masih-ada-bank-kecil-yang-lakukan-window-dressing-

1(diakses tanggal 21/11/2014) 

4
Likuiditas mengkhawatirkan, bunga deposito di kerek. 

http://www.infovesta.com/infovesta/news/readnews.jsp?id=12e79ba7-0fa6-11e3-96f8-

00262273c335 (diakses tanggal 21/11/2014) 
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dressing sebagai jalur untuk mendemonstrasikan kekuatan dari kinerja keuangan 

masing-masing bank (Geraldina et al, 2013). 

Menurut Zang (2012) dengan sampel penelitian adalah perusahaan 

manufaktur, menyatakan bahwa kedudukan perusahaan dalam melakukan 

manajemen laba dibatasi dengan biaya. Perusahaan akan memilih salah satu 

teknik manajemen laba apabila biayanya paling murah atau sedikit. Biaya yang 

terkait dengan manajemen laba akrual diantaranya ukuran kantor akuntan publik 

(KAP), audit tenure, dan net operating asset. Sementara biaya yang terkait 

dengan manajemen laba riil antara lain biaya dana, posisi market leader, 

kesehatan keuangan perusahaan, serta kepemilikan institusional. Biaya 

manajemen laba akrual maupun riil sama-sama mempengaruhi keputusan 

perusahaan. 

Berdasarkan  uraian diatas, belum ditemukan adanya penelitian yang fokus 

terhadap trade off  manajemen laba akrual dan riil di Bank berdasarkan biaya. 

Selain itu, dari beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa perusahaan lebih 

sering menggunakan manajemen laba akrual dibandingkan manajemen laba riil. 

Dasar pemikiran ini memberikan peluang bagi peneliti untuk melihat sejauh mana 

keputusan manajemen laba di pengaruhi oleh biaya, dan melihat fenomena teknik 

manajemen laba yang bersifat substitusi di Bank. Fokus penelitian ini mengacu 

pada penelitian yang dilakukan oleh Zang (2012) yang meneliti trade-off antara 

manajemen laba riil dan akrual (dikondisikan dengan Indonesia), dengan 

diferensiasi: (1) proxy  manajemen laba akrual menggunakan diskresioner akrual 

dan nondiskresioner (Beaver dan Engel, 1996); (2) proxy manajemen laba riil 

menggunakan perhitungan window dressing (Geraldina et al, 2013); (3) proxy 
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biaya manajemen laba akrual yaitu audit tenure dan ukuran KAP (Zang, 2013), 

diganti dengan variabel fee audit. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka peneliti 

mengambil judul penelitian ‘TRADE OFF ANTARA MANAJEMEN LABA 

AKRUAL DAN RIIL PADA BANK KONVENSIONAL (Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2009-2013)’. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pertimbangan dalam latar belakang, maka peneliti mengambil 

rumusan permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Apakah biaya relatif manajemen laba mempengaruhi keputusan bank 

dalam memilih teknik manajemen laba baik akrual maupun riil ? 

2. Apakah penggunaan manajemen laba akrual dan riil di bank bersifat 

subsitusi ? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari pembiasan permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti 

menetapkan  ruang lingkup masalah yang menjadi domain batasan, sehingga 

penelitian ini bersifat lebih fokus. Adapun batasan masalah sebagai berikut: 

1. Sampel penelitian menggunakan data indusri perbankan Indonesia dengan 

kategori sebagai Bank Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2013. 

2. Proxy pengukuran untuk manajemen laba akrual mengacu pada model 

penelitian Beaver dan Engel, 1996. 
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3. Proxy pengukuran manajemen laba riil mengacu pada model penelitian 

Geraldina et al, 2013. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menemukan bukti empiris adanya biaya relatif yang mempengaruhi 

keputusan bank dalam memilih teknik manajemen laba akrual atau riil. 

2. Menemukan bukti empiris ada/tidaknya substitusi antara manajemen laba 

akrual dan riil. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memiliki kontribusi sebagai berikut: 

1. Memberikan tambahan bukti ada atau tidaknya hubungan antara 

manajemen laba akrual dan riil yang dipengaruhi oleh biaya relatif, dan 

bukti substitusi keduanya. Sehingga menunjang literatur penelitian 

selanjutnya. 

2. Memberikan gambaran kepada regulator, auditor, dan lembaga pengawas 

bank dalam mengidentifikasi dampak manajemen laba sehingga membantu 

dalam pembuatan dan penerapan aturan sehingga menjadi tepat sasaran 

(fungsi pengawasan meningkat). 

3. Penelitian ini memberikan bukti kepada investor  untuk lebih berhati-hati 

membaca laporan keuangan yang merupakan hasil kinerja manajemen 

dengan mempertimbangkan manajemen laba. Sehingga nantinya dapat 

mempengaruhi dalam pengembilan keputusan. 
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4. Penelitian ini juga memberikan gambaran bagi manajemen terkait biaya 

yang dapat dipertimbangkan dalam keputusan untuk melakukan 

manajemen laba. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini 

dan dasar pemilihan bidang masalah yang diteliti, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini membahas mengenai berbagai tinjauan literatur terkait 

manajemen laba akrual dan riil, penelitian terdahulu yang menjadi 

sumber literatur, pengembangan hipotesis, serta kerangka 

penelitian. 

BAB II  METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini mendeskripsikan uraian tentang rancangan penelitian mulai 

dari objek penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, 

definisi operasionalisasi variabel, serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, pembahasan hasil 

penelitian, perbandingan dengan penelitian sebelumnya dan 

implikasi manajerial. 
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BAB V PENUTUP 

 Menguraikan kesimpulan atas hasil penelitian yang sudah dibahas 

pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan, dan saran penelitian dari 

penulis untuk penelitian yang nanti dilakukan dimasa yang akan 

datang. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Teori Keagenan 

Teori keagenan muncul karena adanya pemisahan kepemilikan perusahaan 

dengan pengelola perusahaan. Pemisahan kepemilikan tersebut menimbulkan 

adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham yang bertindak sebagai 

pemilik perusahaan dengan manajer sebagai pihak yang menjalankan perusahaan. 

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan muncul saat 

ada kontrak yang mendasari perjanjian antara salah satu pihak (principal) dan 

pihak lainnya (agent) dimana salah satu pihak (agent) harus menjalankan tugas 

sesuai keinginan pihak principal.  

Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga 

asumsi sifat manusia: (1) secara umum manusia akan mementingkan dirinya 

sendiri (self interest); (2) manusia tidak dapat memproses seluruh informasi untuk 

dapat mengambil keputusan karena adanya keterbatasan daya pikir tentang 

persepsi di masa mendatang (bounded rationality); (3) manusia selalu menghadapi 

risiko (risk averse). Berdasarkan asumsi ini, baik principal maupun agent ingin 

mencapai kepentingannya masing-masing.  Terdapat dua jenis masalah yang yang 

dapat muncul dalam hubungan keagenan disuatu perusahaan, yaitu: (1) ada 

konflik antara tujuan yang ingin dicapai oleh agent dan principal. Selain itu, 

principal merasa kesulitan untuk memverifikasi apa yang sebenarnya dilakukan 

oleh agent; (2) Masalah pembagian risiko yang muncul saat principal dan agent 

memiliki perbedaan perlakuan terhadap risiko yang dihadapi (Eisenhardt, 1989). 
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Dengan asumsi diatas maka besar kemungkinannya bahwa agent (manajemen) 

dapat berlaku ‘oportunis’ untuk bertindak demi kepentingannya sendiri, bukan 

kepentingan pemilik saham. Selain itu, manajemen juga memiliki akses informasi 

yang lebih luas mengenai kondisi perusahaan dibandingkan dengan pihak 

eksternal seperti investor. Adanya kesenjangan infornasi ini dapat menyebabkan 

timbulnya informasi asimetris. Informasi asimetris terjadi saat manajemen 

mengetahui lebih banyak informasi mengenai kondisi perusahaan dibandingkan 

dengan pihak eksternal yang menggunakan informasi tersebut. Hal ini dapat 

menyebabkan pihak eksternal mengalami kesulitan untuk mengontrol tindakan 

atau keputusan yang dijalankan oleh manajemen.  

Adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dan pengelola perusahaan 

dapat menimbulkan informasi asimetri. Menurut Scott (2012) ada dua jenis 

informasi asimetris yaitu adverse selection dan moral hazard. Adverse selection 

merupakan banyaknya informasi yang dimiliki oleh internal perusahaan terkait 

keadaan dan prospeknya dibandingkan dengan pihak eksternal. Berbeda dengan 

moral hazard yang merupakan kegiatan yang dilakukan manajer tidak seluruhnya 

diketahui oleh pemegang saham. Hal tersebut muncul karena manajer melakukan 

tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak.  

Dalam kaitannya dengan manajemen laba, agent (manajemen) mempunyai 

kepentingan untuk dapat memaksimalkan utilitasnya. Menurut Faozi (2002), 

manajemen termotivasi untuk menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan 

ekspektasi principal (pemegang saham) sehingga dapat meningkatkan 

kepercayaannya terhadap kinerja manajemen. Dalam hal ini, manajemen 

melakukan berbagai cara dalam rangka meningkatkan kinerja mereka didepan 
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pemegang saham, salah satunya melalui manajemen laba, sehingga 

mengakibatkan timbulnya informasi asimetri (Scott, 2012). 

 

2.2 Manajemen Laba 

Teori keagenan seperti yang dipaparkan diatas menimbulkan motivasi kepada 

manajemen untuk menampilkan nilai yang baik dalam laporan keuangan. 

Manajemen dapat meningkatkan kualitas laporan keuangannya melalui kebijakan 

yang diambil terkait dengan angka akuntansi (Beaver, 2002). Kebijakan tersebut 

berupa perkiraan laba, pemilihan metode akuntansi, dan estimasi akrual. 

Kebijakan yang diambil oleh manajeman dalam angka-angka akuntansi dikenal 

sebagai salah satu teknik manajemen laba. Banyak penelitian yang menempatkan 

praktek manajemen laba sebagai fokus utama penelitiannya.  

Definisi manajemen laba menurut Scott (2012) adalah pilihan kebijakan 

akuntansi atau tindakan nyata yang dilakukan oleh manajer, dan berdampak pada 

laba untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen laba dapat dilihat dari 2 (dua) 

perspektif yaitu pelaporan keuangan dan perspektif kontrak. Melalui perspektif 

pelaporan keuangan, manajer menggunakan manajemen laba untuk menghindari 

reputasi yang tidak baik dan tidak sesuai dengan ekspektasi pemegang saham. 

Selain itu, perspektif kontrak menyatakan bahwa manajemen laba dapat 

digunakan sebagai cara untuk menjaga perusahaan dari konsekuensi kejadian yang 

terduga ketika kontrak bersifat kaku dan tidak lengkap. Manajemen laba yang 

agresif meliputi penggunaan berbagai cara untuk mengubah kinerja perusahaan 

yang sebenarnya dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Security 

and Exchange Commission Annual Report, 1999). 
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Menurut Healy dan Whalen (1999) manajemen laba terjadi ketika para 

manajer menggunakan judgement dalam pelaporan keuangan dan penyusunan 

transaksi untuk merubah laporan keuangan yang menyesatkan terhadap pemegang 

saham atas dasar kinerja ekonomi atau mempengaruhi hasil sesuai dengan kontrak 

yang tergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan. Banyaknya manajemen 

laba dapat mengurangi manfaat laporan keuangan kepada penggunanya. Hal ini 

terjadi apabila manajemen laba oportunistik tidak sepenuhnya diungkapkan 

(Scott,2012).  

Dalam teori akuntansi positif yang dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman 

(1986) terdapat hipotesis yang oportunistik yang melatarbelakangi manajemen 

laba. Hipotesis tersebut yaitu: bonus plan, debt covenant, dan political process  

hypotheses. Menurut healy dan Whalen (1999), manajemen laba di industri 

perbankan berdasarkan dua dimensi yaitu: (1) Insentif yang berkaitan dengan 

batasan regulator, (2) metode menghitung proxy manajemen laba. Menurut 

Dechow dan Skinner (2000), manajemen laba terbagi menjadi tiga kategori yaitu: 

fraudulent accounting, manajemen laba akrual dan manajemen laba riil. 

Fraudulent accounting merupakan metode manajeman laba yang tidak boleh 

digunakan oleh pihak manajemen dalam perusahaan karena menyalahi ketentuan 

atau regulasi akuntansi yang berlaku. Oleh sebab itu, metode fraudulent 

accounting dikecualikan dalam penelitian ini.  

Secara teori, manajemen laba akrual dan riil merupakan metode yang bisa 

digunakan untuk mempengaruhi pendapatan yang akan dilaporkan pada laporan 

keuangan tersebut. Manajemen laba akrual tidak memiliki konsekuensi langsung 
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pada arus kas, sedangkan manajemen laba riil mempengaruhi arus kas (Cohen dan 

Zarowin, 2010). 

 

2.3 Manajemen Laba Akrual 

Manajemen laba akrual dapat dicapai dengan mengubah metode akuntansi 

atau estimasi yang digunakan, untuk menyamarkan kinerja ekonomi yang 

sebenarnya dalam suatu perusahaan (Dechow dan Skinner, 2000; Zang, 2012). 

Manajemen laba akrual dilakukan dengan pemilihan keputusan terhadap metode 

atau estimasi akuntansi atas suatu aktivitas yang dilakukan perusahaan, bukan 

merubah aktivitas perusahaan secara fundamental (Gunny, 2010). Contohnya, 

pemilihan  metode depresiasi dari straight line vs double declining balance, dan  

kebijakan pengakuan pendapatan. Untuk kategori akrual diskresioner seperti 

provisi untuk kerugian kredit/allowances loan loss provision, warranty costs, 

inventory values, provision for restructuring, loan charges off, dan pensions 

settelment gains (Beatty et al, 1995; Beaver dan Engel, 1996; Scott, 2012).  

Berbagai pertimbangan yang digunakan dalam angka-angka akuntansi dapat 

membawa konsekuensi bagi pengguna laporan keuangan yaitu penurunan kualitas 

dari laba yang dilaporkan dilaporan keuangan. Saat mengkaji metode ini, maka 

haruslah melihat kembali accrual accounting. Tujuan akuntansi akrual adalah 

untuk membantu memperhitungkan kinerja ekonomis perusahaan. Menurut 

Dechow (1994), proses akrual yang dijalankan oleh manajemen akan 

menghasilkan laba yang lebih smooth. Laba pada komponen akrual memberikan 

informasi yang lebih baik dalam menggambarkan kinerja keuangan perusahaan 
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dimasa yang akan datang. Namun, laba komponen akrual kurang persisten dan 

relatif lebih subjektif.  

Beberapa penelitian yang menguji manajemen laba pernah dilakukan oleh 

Abaoub et al. (2013) yang menemukan bahwa adanya hubungan positif dan 

signifikan antara manajemen laba yang diproksikan dengan akrual diskresioner 

dan risiko operasional bank. Beatty et al. (1995) menggunakan sampel data 148 

bank komersial untuk mengdentifikasi adanya 2 (dua) bentuk akrual yaitu loan 

loss provision dan loan charges off. Ia membuktikan bahwa akun diskresioner 

(kebijakan akuntansi dan transaksi operasi) disesuaikan dengan beberapa tujuan 

tertentu dari manajer. 

Salah satu motivasi manajemen laba di perbankan terjadi karena ketatnya 

regulasi di perbankan. Apabila kinerja suatu perusahaan memburuk, maka 

manajer memiliki insentif untuk melakukan manajemen laba begitu juga dengan 

ketatnya regulasi  di industri perbankan (Nasution dan Setiawan, 2007; Cheng et 

al, 2008). Selain itu manajemen laba akrual dipengaruhi oleh faktor risked on 

risked asset dan loan to deposits ratio. 

Dalam penelitian ini, proxy yang digunakan untuk menghitung manajemen 

laba akrual diadopsi dari model penelitian Beaver dan Engel (1996), yaitu: 

a. Net Charge-offs (CO) 

Charge-offs/write off merupakan pinjaman atau kredit macet yang tidak 

dapat ditagih lagi atau dihapusbukukan dari neraca (on balance sheet) dan 

dicatat pada rekening administratif (off balance sheet); penghapusbukuan 

pinjaman atau kredit macet tersebut dibebankan pada akun penyisihan 

penghapusan aktiva produktif (PPAP), atau sekarang dikenal cadangan 
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kerugian penurunan nilai (CKPN). Meskipun pinjaman macet ini telah 

dihapusbukukan, hal ini hanya bersifat administratif sehingga penagihan 

terhadap debitur tetap dilakukan, dan tagihan pokok pinjaman tersebut 

dibukukan ke rekening PPAP/CKPN, sementara tagihan bunga dibukukan 

sebagai pendapatan lain (Rivai, Veithzal dan Idroes, 2007). 

b. Loans Outstanding (LOAN) 

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 

antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam/debitur 

untuk melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, 

imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Termasuk dalam pengertian 

kredit yang diberikan/loans outstanding adalah kredit dalam rangka 

pembiayaan bersama, kredit dalam restrukturisasi, dan pembelian surat 

berharga debitur yang dilengkapi dengan note purchase agreement (NPA). 

Kredit yang dimasukkan dalam pos ini adalah semua kredit yang diberikan 

oleh bank, baik yang diberikan kepada bank lain didalam negeri, maupun 

luar negeri dan semua realisasi kredit/loan dalam rupiah dan valuta asing 

yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank baik didalam negeri 

maupun diluar negeri (Rivai et al,2007). 

c. Nonperforming Assets (NPA) 

Menurut Rivai et al (2007), aktiva produktif yang bermasalah (NPA) 

terdiri dari aktiva produktif berdasarkan tingkatan kolektibilitasnya yaitu: 

(1) dalam perhatian khusus; (2) kurang lancar; (3) diragukan; (4) Macet. 
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d. Change in nonperforming asset (CHNPA)t+1 

Merupakan selisih nonperforming assets periode t+1 dengan 

nonperforming asset periode t. 

 

2.3.1 Biaya Manajemen Laba Akrual 

Ada dua tipe biaya yang berkaitan dengan manajemen laba akrual yang 

diungkapkan oleh Zang (2012), antara lain: 

1. Pengawasan Auditor dan Regulator 

Pengawasan dari auditor dan regulator memberikan batasan bagi 

perusahaan dalam melakukan manajemen laba akrual. Semakin ketat 

pengawasan auditor maka manajemen merasa semakin tidak memiliki 

keleluasaan untuk melakukan manajemen laba pada komponen akrual. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin ketat pengawasan dari 

auditor dan regulator, berarti semakin tinggi pula biaya yang harus 

dikeluarkan untuk melakukan aktifitas manajemen laba metode akrual. 

Tingkat pengawasan dari auditor digambarkan dalam hal, yaitu: 

a. Biaya Audit/ Fee Audit 

Biaya audit merupakan imbalan dalam bentuk uang atau lainnya yang 

sudah diperjanjikan terlebih dahulu, yang diberikan oleh klien 

(perusahaan yang diaudit) kepada auditor eksternal atas jasa audit 

yang diberikan (Sukrisno,2012). Besarnya biaya audit merupakan 

beban bagi perusahaan sehingga dapat mengurangi laba yang 

dihasilkan. Semakin tinggi biaya audit yang dibayarkan 

menggambarkan tingginya kualitas audit yang dihasilkan salah 
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satunya dengan cara mendeteksi manajemen laba lebih cepat 

(Nugrahani, 2013). 

2. Fleksibilitas Sistem Akuntansi 

a. Net Operating Asset 

Para analis memisahkan neraca dan laporan laba rugi menjadi dua 

komponen operasi dan non-operasi untuk memperhitungkan tingkat 

pengembalian net operating asset (RNOA)  dengan tujuan unuk 

mengukur kinerja perusahaan. Kegiatan operasional merupakan 

kegiatan inti dari perusahaan yang meliputi kegiatan-kegiatan penting 

untuk menghasilkan suatu produk baik barang maupun jasa kepada 

konsumen. Dalam laporan laba rugi, aktivitas operasional meliputi 

penjualan, harga pokok penjualan, beban penjualan, beban 

administratif dan umum. Dalam neraca, aktivitas operasional meliputi 

piutang, persediaan, aset tetap, utang lancar, dan beban akrual. NOA 

pada awal tahun (NOA t-1) yang dijadikan proksi fleksibilitas sistem 

akuntansi. Rasionalisasi dalam pengukuran ini karena adanya akrual 

yang terjadi di laba sebelumnya dan ditunjukkan dalam  net asset. 

Dengan demikian, akrual tersebut akan dicatat terlalu tinggi dari yang 

seharusnya (overstated) ketika manajemen  bertindak dengan 

manajemen laba akrual di periode sebelumnya. Prediksi biaya 

manajemen akrual di periode sekarang (current year) berhubungan 

positif dengan overstated  net operating asset di awal tahun. 
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2.4 Manajemen Laba Riil 

Manajemen laba riil didefinisikan oleh Schipper (1989) sebagai tindakan yang 

dilakukan manajemen secara sengaja dalam proses pelaporan keuangan untuk 

mendapatkan keuntungan bagi perusahaan dengan mengatur waktu. Manajemen 

laba riil bertujuan mengubah pelaporan laba melalui perubahan struktur operasi, 

investasi dan keuangan. Beberapa cara untuk mengolah manajeman laba riil 

melalui biaya iklan, R&D, maintenance, overproduction inventory, pengurangan 

pengeluaran, window dressing, penundaan proyek, perubahan waktu pembelian 

dan penjualan asset (Scott, 2012; Zang, 2012; Graham, Harvey, & Rajgopal, 

2005; Geraldina et al, 2013; Roychowdhury, 2006). 

Menurut (Gunny, 2010) dan Roychowdhury (2006), berdasarkan penelitian-

penelitian empiris ada beberapa tipe aktifitas manajemen laba riil yaitu: 

1. Mengurangi beban diskresioner 

Beban penelitian dan pengembangan merupakan beban umumnya harus 

diakui saat bebab tersebut terjadi. Hal ini memberikan dorongan bagi 

manajer yang ingin meningkatkan laba di periode tertentu untuk 

mengurangi atau bahkan meniadakan beban penelitian dan pengembangan. 

Perlakukan yang sama juga berlaku untuk beban penjualan dan 

administratif umum juga merupakan salah satu beban yang sangat 

bergantung kepada kebijakan manajemen, sehingga ada dorongan kuat 

untuk mengurangi beban tersebut untuk mencapai target laba tertentu. 

2. Mengatur waktu penjualan aset tetap 

Herrmann, Inoue dan Thomas (2003) menemukan bukti bahwa 

peningkatan laba melalui penjualan aset tetap dan marketable securities 
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dilakukan saat pendapatan operasional menurun hingga melebihi 

ekspektasi manajemen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

keputusan manajemen untuk menentukan penjualan aset merupakan 

bentuk dari manajemen laba riil. 

3. Melakukan produksi yang berlebih 

Sejalan dengan penelitian Roychowdhury (2006) menyatakan bahwa biaya 

produksi yang abnormal pada tingkat penjualan tertentu dapat berarti dua 

hal, yaitu: (1) Manipulasi penjualan karena adanya diskon harga yang 

tidak normal; (2) manipulasi harga pokok penjualan karena produksi yang 

berlebih. Manipulasi penjualan merupakan salah satu cara manajemen 

untuk mendapatkan penjualan tambahan pada tahun berjalan sehingga laba 

yang dilaporkan juga meningkat. Sedangkan manipulasi harga pokok 

penjualan dilakukan manajer dengan produksi berlebih ditujukan untuk 

menyebarkan  fixed overhead cost ke jumlah unit produk yang lebih 

banyak.  

Alasan bagi seorang manajer lebih memilih manajemen laba riil untuk 

mengelola laba dibandingkan dengan akrual, yaitu: (1) Manajemen laba akrual 

lebih menarik pengamatan auditor dan regulator dari pada manajemen laba riil, (2) 

menggunakan manajemen laba akrual berisiko, karena kegagalan antara laba yang 

tidak dikelola dan keinginan threshold dapat melampaui jumlah yang mana 

mungkin mempengaruhi akrual setelah akhir periode fiskal. Jika laba yang 

dilaporkan berada di bawah threshold dan semua strategi akrual untuk 

mencapainya terbatas, maka manajer tidak mempunyai pilihan lain sebab 
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manajemen laba riil tidak bisa disesuaikan pada atau setelah akhir periode 

pelaporan (Cohen dan Zarowin, 2010). 

Salah satu teknik manajemen laba riil adalah dengan melakukan window 

dressing. Penyimpangan dari DPK sekitara kuarter terakhir pada pelaporan 

keuangan dari jumlah rata-rata DPK di 3 (tiga) kuarter lainnya (upward window 

dressing) dan perbedaan DPK di periode pertama selanjutnya, dari kuarter ke-4 

dari periode sekarang (downward window dressing), hal ini disebut window 

dressing. Contoh dari window dressing seperti mengambil deposito dari bank lain 

dengan perbedaan tanggal neraca. Di Indonesia salah satu teknik window dressing 

adalah dengan memberikan bunga DPK yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

bunga yang disyaratkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Billings dan Capie, 

2009; Geraldina et al, 2013). 

Dalam penelitian ini, model penelitian yang digunakan untuk mengetahui 

manajamen laba riil yaitu window dressing DPK, menggunakan model penelitian 

Geraldina et al (2013), yaitu:  

a. Rasio Likuiditas 

Motivasi utama bank melakukan window dressing atas DPK adalah untuk 

meningkatkan rasio likuiditas bank (Billings dan Capie, 2009; Geraldina et 

al, 2013). Likuiditas bank merupakan rasio yang mengukur kemapuan 

bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Kasmir, 2004). 

Dahlan Siamat (2004) mengemukakan bahwa likuiditas merupakan 

kemampuan suatu bank untuk menghimpun sejumlah tertentu dana dengan 

biaya tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Contoh rasio likuiditas 

yang dibahas dalam penelitian Geraldina et al (2013) adalah rasio giro 
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wajib minimum (GWM) dan loan to deposit ratio (LDR).  Pada kuarter 

terakhir bank mempunyai insentif yang tinggi untuk melakukan window 

dress atas dana pihak ketiga melalui penawaran bunga yang menarik 

(misalnya: bunga dengan rate yang lebih tinggi dibandingkan dengan rate 

yang disyaratkan LPS). Adanya hal ini dapat meningkatkan jumlah DPK 

yang masuk pada kuarter terakhir, sehingga meningkatkan jumlah dari giro 

wajib minimum. Hal ini juga sejalan dengan meningkatnya likuiditas bank 

dan keinginan untuk melakukan window dressing, sementara LDR 

menurun (asumsi jumlah kredit tetap), sehingga dapat dinyatakan bahwa 

bank melakukan window dressing atas DPK termotivasi dengan masalah 

likuiditas. 

 

2.4.1 Biaya Manajemen Laba Riil 

Menurut Geraldina et al (2013) dan Zang (2012) ada biaya terkait dengan 

pelaksanaan aktivitas manajemen laba riil melalui window dressing di bank, 

antara lain: 

a. Biaya Dana (Cost of Fund) 

Menurut Rivai et al (2007) biaya dana adalah bunga yang dibayarkan 

oleh bank atas dana yang dihimpunnya dari kegiatan operasional. 

Perhitungan biaya dana digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

kemungkinan keuntungan yang nantinya diperoleh bank dengan 

pengeluaran atau risiko yang dihadapi bank dalam memaksimalkan 

kegiatan operasionalnya. Menurut  Kasmir (2012), terdapat dua jenis 

bunga dalam kegiatan bank yaitu (1) bunga simpanan; dan (2) bunga 
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pinjaman. Dalam biaya manajemen laba riil yang dideteksi adalah 

bunga yang terjadi dalam simpanan. Bunga simpanan merupakan 

bunga yang diberikan kepada nasabah sebagai balas jasa atas tindakan 

nasabah yang menyimpan uangnya di bank (Kasmir, 2012). Semakin 

besar bunga simpanan, semakin tinggi keinginan nasabah untuk 

menyimpan dananya di bank yang menawarkan bunga yang tinggi. 

Bunga simpanan merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh bank 

kepada nasabah. Total biaya dana atas DPK dapat dihitung melalui 

hasil perkalian antara jumlah dana dan tingkat bunga, dibagi dengan 

total jumlah dana (Rivai et al, 2007) 

b. Kesehatan Keuangan Perusahaan 

Kesehatan keuangan perusahaa dapat digambarkan dengan Altman’s 

Zscore (Altman, 1968). Altman Zscore merupakan salah satu model 

yang sering digunakan untuk memprediksi kesulitan keuangan yang 

dihadapi oleh suatu perusahaan (Prihatni dan Zakaria, 2011). Altman 

Zscore menggunakan pendekatan statistik multiple discriminant 

analysis untuk menghasilkan alat prediksi kemungkinan sebuah 

perusahaan mengalami kebangkrutan. Multiple discriminant analysis 

merupakan teknik yang digunakan untuk mengelompokkan dan 

membuat prediksi dari sebuah permasalahan dimana variabel dependen 

muncul dalam bentuk kualitatif, dalam hal ini bangkrut atau tidaknya 

suatu perusahaan. Altman Zsore yang digunakan dalam penelitian ini 

khusus untuk perusahaan non manufaktur seperti usaha-usaha kecil, 

retail, maupun sektor jasa (Menurut Ramadhani dan Lukviarman, 2009 
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dalam Nugroho 2012). Variabel independen yang digunakan dalam 

persamaan Altman Zscore tersebut antara lain: 

1) Working capital/Total aset, merupakan rasio untuk mengukur 

tingkat likuiditas aset dari sebuah perusahaan dikaitkan dengan 

total kapitalisasinya. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan modal kerja dari seluruh penggunaan aset yang 

dimilikinya. 

2) Retained earnings/Total aset, yang merupakan  rasio untuk 

mengukur tingkat profitabilitas perusahaan untuk menghasilkan 

laba ditahan dari total aset perusahaan.  

3) EBIT/Total aset, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum pajak dan bunga 

melalui penggunaan asetnya. 

4) Nilai buku ekuitas/Total liabilitas, merupakan rasio untuk 

mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

dari nilai buku saham yang dimiliki perusahaan. 

Dalam penelitian Zang (2012), modifikasi dari model Altman Zscore 

(Altman 1986, 2000) untuk dijadikan proxy menghitung biaya dari 

manajemen laba riil. Namun, karena sampel penelitiannya 

menggunakan perusahaan manufaktur, maka terdapat perbedaan 

model Altman Zscore.  Nilai cut-off untuk perhitungan Altman Zsore 

adalah sebagai berikut: 

a. Z ≤ 1,10 (Bankrut/perusahaan mengalami ancaman 

kebangkrutan yang serius) 

Trade off..., Rianty Ontorael, Ak.-IBS, 2015



26 
 

b. 1,10 < Z < 2,60 (Grey area/perusahaan butuh 

perbaikan internal, apabila tidak dilakukan maka 

terancam mengalami kebangkrutan dalam beberapa 

waktu mendatang) 

c. Z ≥ 2,60 (Tidak mengalami kebangrutan karena tidak 

terdapat masalah keuangan perusahaan) 

Semakin tinggi nilai Zscore mengindikasikan bahwa semakin sehat 

kondisi keuangan perusahaan, dan semakin rendah biaya untuk 

melakukan manajemen laba riil di bank. Bank dengan kondisi 

kesehatan keuangan yang buruk pasti ingin meningkatkan aktivitas 

operasional perusahaan supaya kondisi keuangan perusahaan pun 

ikut meningkat. Oleh sebab itu, manajemen laba riil berhubungan 

terbalik dengan kondisi keuangan perusahaan. 

  

2.5 Penelitian Terdahulu 

2.5.1 Manajemen Laba Akrual 

Menurut Scott (2012) terlalu banyak manajemen laba dapat mengurangi 

manfaat dari informasi keuangan yang diterima oleh investor. Manajemen laba 

terkait dengan pemilihan kebijakan akuntansi/akrual dan tindakan nyata/riil. 

Tindakan pengelolaan atas laba menjadi alat manjemen untuk menyembunyikan 

informasi dari investor. Melalui manajemen laba maka manajer akan 

meningkatkan laba atau mempertahankan laba saat ini. Apabila ada peningkatan 

laba signifikan maka untuk tahun berikutnya manajer akan memaksa laba tersebut 
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untuk tetap berada sesuai atau tidak jauh dari laba tahun sebelumnya/sustained 

and smooth. 

Beberapa literatur penelitian terkait manajemen laba yang berfokus pada 

manajemen laba akrual. Beaver dan Engel (1996) menguji apakah pasar modal 

mengalokasikan harga yang berbeda untuk memprediksi komponen  allowance 

for loan losses untuk akrual diskresioner dan nondiskresioner. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa hanya akrual diskresioner yang menentukan harga pasar 

modal, sementara nondiskresioner tidak.  

Beatty et al (1995) meneliti sampel dari 148 bank komersial dengan 

identifikasi 2 (dua) bentuk akrual yaitu loan losses provision dan loan charges off 

dan memasukkan unsur transaksi akuntansi seperti penjualan sekuriti aset, dan 

transaksi keuangan yang digunakan untuk mengatur modal, laba atau pajak. Salah 

satu hasil penelitian ini menyatakan bahwa bank mengatur modal, laba, 

menggunakan  diskresi akuntansi, investasi dan keuangan.  

Penelitian Abaoub et al (2013) menunjukkan adanya hubungan positif serta 

signifikan antara manajemen laba akrual dan risiko operasional bank di Tunisia. 

Penelitian di Indonesia yang mengaitkan antara manajemen laba dan faktor yang 

mempengaruhinya dilakukan oleh Widyaningdyah (2001). Ia menyatakan bahwa 

faktor laverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini tentunya 

mengisyaratkan bahwa manajemen laba berkaitan dengan sumber dana ekternal. 

Cheng et al (2008) menemukan bahwa manajer bank melakukan manajemen 

laba apabila memiliki insentif ekuitas yang tinggi, apabila CAR memenuhi batas 

minimum yang disyaratkan. Hal ini sejalan dengan penelitian di Indonesia oleh 

Nasution dan Setiawan (2007). Sebelumnya, indikasi manajemen laba di sektor 
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perbankan pernah diteliti oleh Betrand (2000) dan hasilnya juga sama dengan 

penelitian lain yang menyatakan bahwa regulasi  perbankan memicu terjadinya 

manajemen laba. 

 

2.5.2 Manajemen Laba Riil 

Selain teknik manajemen laba akrual, manajemen laba dilakukan juga secara 

riil. Roychowdhury (2006) menyarankan bahwa manajer akan menghindari 

pelaporan kerugian tahunan melalui manipulasi penjualan, pengurangan biaya 

diskresioner, produksi berlebihan atas inventori untuk menurunkan harga pokok 

penjualan, semua hal tersebut merupakan deviasi dari keputusan optimal dengan 

maksud untuk menduga peningkatan laba secara signifikan. Konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan Graham et al (2005) mengungkapkan bahwa 80% 

survei CFOs menyatakan bahwa untuk mengumumkan laba, mereka harus 

mengurangi biaya R&D, iklan, perawatan, sementara 55% menyatakan bahwa 

mereka akan menunda sebuah proyek baru, keduanya merupakan contoh 

manajemen laba riil. 

Cohen dan Zarowin (2010) meneliti manajemen laba akrual dan riil pada 

saat seasoned equity offerings (SEO) menunjukkan bahwa manajemen laba riil 

berkorelasi positif dengan biaya dari manajemen laba akrual. Manajemen laba 

akrual digunakan pada awal tahun sementara manajemen laba riil nanti digunakan 

di tahun kemudian (Baderstcher, 2011). Namun penelitian ini bertentangan 

dengan Zang (2012) yang menyatakan bahwa manajemen laba riil terjadi selama 

tahun fiskal dan akrual terjadi setelah berakhirnya tahun fiskal. Penelitian di 

Indonesia yang dilakukan oleh Febriana (2013) memberikan bukti empiris bahwa 
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di Indonesia (perusahaan manufaktur), manajemen laba riil dan akrual tidak 

memiliki hubungan trade off  berdasarkan biaya maupun waktu pelaksanaannya. 

Billings dan Capie (2009) meneliti contoh manajemen laba riil yang 

dilakukan di perbankan yaitu window dressing yang dilakukan untuk 

meningkatkan saldo kas. Indikasinya apabila rasio likuiditas bank cenderung 

rendah, maka melakukan window dressing dengan cara membedakan tanggal 

perpindahan deposit pada neraca bank. Penelitian serupa juga dilakukan oleh 

Geraldina et al (2013) dengan menggunakan sampel bank konvensional di 

Indonesia. Dalam penelitian ini window dressing dikaitkan dengan likuiditas 

(LDR dan GWM), leverage, pertumbuhan DPK, size dan tipe bank (publik atau 

private). Hasilnya menunjukkan bahwa motif utama window dressing atas DPK 

adalah untuk menjaga likuiditas jangka pendek dalam  rangka memenuhi 

minimum requirements dari regulator. Pada kuarter terakhir, bank memilih insentif 

lebih untuk melakukan window dressing melalui penawaran bunga. 

Downing (2012) meneliti tentang downward window dressing yang 

dilakukan oleh bank-bank besar, dengan sampel penelitian 59.167 bank-kuarter 

(1997Q2 – 2010Q3). Penelitian ini menemukan bahwa bank-bank besar memiliki 

insentif yang lebih besar untuk melakukan window dressing dalam rangka 

memperkuat kinerja keuangan yang nampak dalam rasio keuangan. Downing 

(2012) meneliti praktek window dressing melalui transaksi repurchase agreement 

(repo). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa rendahnya CAR dan tingginya 

leverage, secara simultan berkaitan dengan banyaknya downward window 

dressing, dan window dressing yang dilakukan atas liabilitas jangka pendek tidak 

memiliki dampak pada CAR dan leverage. 
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Penelitian window dressing lainnya perbankan dilakukan melalui pinjaman 

jangka pendek, pendanaan pemerintah/federal funds yang muncul di bank (Owens 

dan Wu, 2011; Downing, 2012), dan reklasifikasi asset (Hillier et al, 2008). 

Dalam praktek akuntansi, jika CAR bermasalah (CAR< 8%)  maka manajer akan 

mengimplementasikan perubahan efisiensi sehingga bank dapat mencapai CAR 

yang diminta oleh regulator, melalui reklasifikasi asset pada neraca sehingga 

memperoleh bukti (in appearance) bahwa CAR meningkat (Hillier et al, 2008). 

Selain itu, window dressing dapat dilakukan manajer atas motivasi peningkatan 

return on asset dan return on equity (Owens dan Wu, 2011). 

Beberapa penelitian hanya menggunakan satu proksi manajemen laba. 

Sementara dalam kenyataannya manajer melakukan kedua teknik manajemen laba 

yaitu akrual dan riil (Cohen dan Zarowin, 2010; Badertscher, 2011; Zang, 2012). 

Penelitian baru-baru ini menguji apakah terjadi substitusi antara manajemen laba 

akrual dan  rill di perusahaan nonbank berdasarkan biaya (Zang, 2012). Substitusi 

yang dilakukan untuk industri perbankan belum dilakukan, sehingga peneliti ingin 

untuk melihat lebih lanjut bagaimana fenomena substitusi manajemen laba di 

bank konvensional di Indonesia. 

Penelitian lainnya di Indonesia oleh Apriliani (2010) menemukan indikasi 

bahwa perusahaan  di Indonesia terjadi manajemem laba riil saat right issue. 

Rahman dan Hutagaol (2008) juga menguji praktek manajemen laba yang 

dihubungan dengan kinerja perusahaan jangka pendek pada saat initial public 

offering.  Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu current accrual dan 

long-term accrual serta untuk variabel manajemen laba riil melalui harga pokok 

penjualan dan arus kas operasional. Penelitian Tresaningsih (2008) menyimpulkan 
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bahwa pertumbuhan perusahaan yang lambat mendorong penggunaan akrual 

diskresioner, sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. 

Yoan (2011) menguji pengaruh tata kelola perusahaan dengan tingkat 

manajemen laba akrual dan manajemen laba rill. Penelitian tersebut 

mengindikasikan bahwa manajemen laba riil melalui proksi arus kas operasional 

dan manajemen laba akrual dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan. Hasil 

penelitian dari segi audit oleh Junius (2012) menemukan bahwa ukuran KAP 

memiliki hubungan negatif terhadap manajemen laba akrual dan riil. 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 

Nama Penulis 

(Tahun 

Penelitian) 

Judul Literatur 

(Buku/Journal) 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Beatty, A., 

Chamberlain, S., 

Magliolo, J. 

(1995) 

Managing 

financial reports 

of commercial 

banks: the 

influence of taxes, 

regulatory 

capital, and 

earning 

Endogenous Var: 

Prov, Chgo, 

Chfund, Pen, 

Miscg 

Exogeneous Var: 

Pcap, Earn, Tax, 

∆NPL, NPLt-1, 

LLN 

Bank mengatur modal 

dan laba menggunakan 

transaksi akuntansi, 

sedangkan pajak tidak 

begitu penting ketika 

diskresi digunakan pada 

transaksi terkait. 

-Keuntungan dari 

transaksi Miscg 

digunakan untuk 

mengelola modal dan 

penjualan sekuriti untuk 

pajak 

2 Beaver dan 

Engel (1996) 

Discreationary 

behaviour with 

respect to 

allowances for 

loan losses and 

the behaviour of 

security prices 

Y=Market Value of 

common equity 

X= book valur, 

allowance for loan 

losses, 

discreationary 

portion, non 

discreationary, non 

Pasar modal menentukan 

harga dari komponen 

diskresioner dan berbeda 

dengan komponen 

nondiskresioner. 
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performing asset 

 

3. Healy, P., 

Wahlen, J. 

(1999) 

A review of the 

earnings 

management 

literature and its 

implications for 

standard setting 

Penelitian ini 

bersifat review 

evidence sehingga 

tidak ada variabel 

Y maupun X yang 

digunakan 

Secara keseluruhan 

peneliti menyimpulkan 

bahwa literatur 

manajemen laba 

menyediakan pandangan 

yang besar untuk pembuat 

standar. Manajemen laba 

terjadi karena beragam 

alasan termasuk 

mempengaruhi persepsi 

pasar modal, 

meningkatkan 

kompensasi manajemen, 

menurunkan 

kemungkinan merusak 

perjanjian pinajaman, dan 

menghindari intervensi 

regulator 

4 Graham, J., 

Harvey, C., 

Rajgopal, S. 

(2005) 

The economic 

implications of 

corporate 

financial 

repoorting 

Penelitian ini 

menggunakan 

survei dan 

interview kepada 

lebih dari 400 

CFOs untuk 

menentukan faktor 

yang 

mengendalikan 

pelaporan laba dan 

keputusan 

pengungkapan 

80% survei CFOs 

menyatakan bahwa untuk 

mengumumkan laba harus 

mengurangi biaya 

penelitian dan 

pengembangan, iklan, dan 

perawatan. Sementara 

55% menyatakan bahwa 

akan menunda proyek 

baru 

5 Roychowdhury, 

S. (2006) 

Earnings 

managements 

through real 

activities 

manipulation 

Suspect NI, MFG, 

HASDEBT,MTB_

RANK, 

CL_RANK, 

INVREC_RANK, 

INST_RANK,SIZE

_RANK 

Manajemen menghindari 

terjadi kerugian dalam 

laporan keuangan 

perusahaan atau tidak 

mencapai target yang 

diinginkan dengan cara 

manipulasi penjualan, 

pengurangan beban 

diskresioner, 

overproduction inventori 
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untuk mengurangi COGS. 

6 Cheng, W., 

Warfield, T., Ye, 

M. (2008) 

Equity incentives 

and earnings 

management: 

evidence from the 

banking industri 

Y= discreationary 

loan loss provision 

X= Equity 

incentives, EBTP, 

Capital_Tier 1, 

size, dan tax 

 

Manajer dengan insentif 

ekuitas yang tinggi lebih 

menyukai untuk 

mengelola laba, tapi 

hanya jika capital ratio 

memenuhi syarat 

minimum yang 

disyaratkan oleh 

regulator. 

7 Billings, M., 

Capie, F. (2009) 

Transparency and 

financial 

reporting in mid-

20th century 

British Banking 

Penelitian ini 

merupakan studi 

literatur, dimana 

salah satu literatur 

yang dibahas 

adalah window 

dressing 

Khusus window dressing-

cash balances 

digolongkan sebagai non 

disclosure in banks’ 

published accounts. 

Window dressing  

dilakukan salah satu 

caranya dengan 

membedakan tanggal 

neraca atas simpanan 

nasabah. 

8 Cohen, D., 

Zarowin, P. 

(2010) 

Accrual-based 

and real earnings 

management 

activities around 

seasoned equity 

offerings 

Y=EM 

X= frekuensi analis 

meeting, outs. 

Shares, degree of 

analyst coverage, 

bonus 

compensation, 

option 

compensation, 

ROA, market 

capitalizaton, book 

to market ratio, 

leverage 

Menunjukkan bahwa 

perusahaan yang berada 

pada seasoned equity 

offerings menggunakan 

kegiatan manajemen laba 

riil yang berkorelasi 

dengan biaya dari 

manajemen laba akrual. 

9 Baderstcher, A. 

(2011) 

Overvaluation 

and the choice of 

alternative 

earnings 

management 

mechanisms 

Y=Accrual 

Management 

X= AF, Litigation, 

SEO 

Y=RTM 

X=HERF_INDX, 

MRK_SHR, 

Distress 

Semakin lama perusahaan 

overvalued maka semakin 

terikat untuk melakukan 

manjemen laba. Secara 

keseluruhan hasil ini 

menyarankan bahwa 

durasi dari overvaluation 

sebuah perusahaan 
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CG control var: 

ceo, sal, bonus, 

owner, un_options 

General control 

var: Bloat, bigaud, 

mbe,roe, lev, ic, ta, 

sox, ∆GDP 

menjadi determinan yang 

penting dari keputusan 

manajemen dalam 

memilih mekanisme 

manajemen laba.  

10 Zang, A. (2012) Evidence on the 

trade off between 

real activities 

manipulation and 

acrual based 

earnings 

management 

RM: 

PROD= COGS, 

T.Asset, ∆Net 

Sales, ∆Inventory 

DISX= Sum of 

R&D, Adv, and 

SG&A 

AM: 

Accruals=Net 

Asset, ∆Sales, PPE 

 

(1)Manajer akan 

melakukan trade off 

antara aktivitas 

manipulasi riil dan akrual 

berdasarkan biaya.(2) 

Perusahaan lebih 

menggunakan manajemen 

laba akrual dan kurang 

menggunakan riil 

manipulation ketika 

nantinya menimbulkan 

biaya yang sangat mahal. 

(3) Adanya substitusi 

langsung antara aktivitas 

manipulasi riil dan akrual, 

dan levelnya berhubungan 

negatif dengan 

unexpected amount pada 

akhir tahun fiskal. 

11 Geraldina, 

I., Utama, 

S., 

Rossieta, 

H. (2013) 

Window dressing 

motives of 

commercial 

deposits at 

commercial banks 

in Indonesia 

Y= WD DPK 

X=LIQ, measure 

by GWM and LDR 

Var.Control: 

Leverage, size of 

bank, DPK growth, 

DPUB (distinguish 

between public and 

private commercial 

Banks) 

Rasio likuiditas jangka 

pendek (GWM ratio) 

berhubungan negatif dan 

signifikan (sesuai 

prediksi) pada window 

dressig 

(upward/downward). 

LDR tidak mempunyai 

hubungan negatif dan 

signifikan pada kedua 

window dressing. 

12 Abaoub, 

E., 

Homrani, 

K., Souha, 

G. (2013) 

The determinants 

of earnings 

management: 

enpirical 

evidence in the 

Y= Akrual 

diskresioner 

(Model Jones) 

X= Dividend per 

share, loan loss 

Adanya hubungan 

signifikan dan positif 

antara manajemen laba 

yang diproksikan dengan 

akrual diskresioner dan 
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Tunisia Banking 

industri (1999-

2010) 

provision, 

operational risk, 

total risk, 

systematic risk 

risiko operasional, ketika 

loan losses provision 

berbanding terbalik 

dengan manajeman laba. 

Risiko sistematis, total 

risiko, dan dividend per 

share tidak menjelaskan 

praktek manajemen laba 

di Tunisia (bank) 

13 Febriana, P. 

(2013) 

Analisi hubungan 

trade off antara 

manajemen laba 

akrual dengan 

manajemen laba 

riil di Indonesia 

periode 2007-

2011 

Y=RM 

X= Pangsa pasar, 

ukuran kesehatan 

perusahaan, 

persentase 

kepemilikan, 

Y=AM 

X= lama waktu di 

audit KAP, siklus 

operasional, nilai 

sisa yang 

menggambarkan 

manajemen laba riil 

yang tidak 

diharapkan 

Var.Kontrol: Total 

aset, Size, Inverse 

Mils Ratio, market 

to book ratio, 

premanaged 

earning, predicted 

amount of RM 

Berdasarkan biaya terkait 

dengan manajemen laba 

akrual dan riil, tidak dapat 

dibuktikan bahwa adanya 

hubungan trade off antara 

keduanya. 

Perilaku manajemen 

menyesuaikan manajemen 

laba riil setelah 

mempertimbangkan 

manajemen laba akrual di 

akhir tahun tidak dapat 

dibuktikan dalam 

penelitian. 

 

2.6 Pengembangan Hipotesis 

Dalam pembahasan sebelumya, dinyatakan bahwa manajemen laba akrual 

lebih mendapat perhatian dari pihak eksternal perusahaan (auditor dan regulator). 

Manajer akan lebih sulit untuk meyakinkan seorang auditor yang berpengalaman 

tentang estimasi akuntansi yang dimiliki oleh perusahaan, dari pada auditor yang 
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tidak berpengalaman. Selain itu, manajer akan menilai bahwa manajemen laba 

akrual juga lebih mudah dideteksi ketika auditor meningkatkan proses 

pengamatan dari adanya praktek manajemen laba akrual. Proksi yang digunakan 

untuk mengetahui pengawasan auditor salah satunya adalah biaya audit/fee audit. 

Semakin tinggi biaya audit suatu perusahaan maka dapat menentukan tingginya 

kualitas audit yang dihasilkan salah satunya dengan cara mendeteksi manajemen 

laba akrual, sehingga cenderung perusahaan memilih melakukan manajemen laba 

secara riil. Berdasarkan argumen ini, maka hipotesis yang dapat diambil adalah: 

H1a : Perusahaan dengan biaya audit yang tinggi(FEAUD) memiliki 

tingkat manajemen laba riil yang lebih tinggi. 

Biaya manajemen laba akrual juga termasuk fleksibilitas akuntansi yang 

diproksikan dengan net operating asset (NOA). Apabila nilai dari NOA tinggi, 

maka perusahaan akan kesulitan untuk melakukan manajemen laba akrual karena 

semakin besar komponen akrual yang nantinya nampak di laporan  keuangan. Jika 

perusahaan terus menambah komponen akrualnya, maka semakin rendah 

fleksibilitas akuntansi dan akan menghambat manajer untuk melakukan 

manajemen laba akrual.  

H1b: Perusahaan dengan nilai NOA yang tinggi memiliki tingkat 

manajemen laba riil yang lebih tinggi. 

Dalam melakukan manajemen laba riil salah satu biaya yang diperhitungkan 

adalah biaya dana (cost of fund) atau bunga atas simpanan. Dalam konteks 

penelitian ini, perusahaan (bank) memberikan bunga simpanan atas dana nasabah 

yang disimpan di banknya. Mendekati kuarter terakhir pada tahun fiskal, beberapa 

perusahaan menawarkan bunga simpanan yang lebih tinggi dibandingkan yang 
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ditetapkan regulator atau melakukan window dressing. Semakin besar bunga 

simpanan yang ditawarkan oleh perusahaan, maka semakin tinggi pula biayanya. 

Sehingga, perusahaan cenderung memilih melakukan manajemen laba akrual 

karena tidak menimbulkan biaya bunga yang besar. 

H1c: Perusahaan dengan biaya dana tinggi  (INTRST) memiliki tingkat 

manajemen laba akrual yang lebih tinggi. 

Perusahaan yang mengalami kesulitan kesehatan keuangan akan berusaha 

untuk menunjukkan kinerja yang maksimal. Apabila perusahaan melakukan 

manajemen laba riil, maka perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan 

operasional yang optimal, sehingga posisi perusahaan yang mengalami kesulitan 

keuangan, cenderung menghindari manajemen laba riil dan memilih manajemen 

laba akrual. Kesehatan keuangan dalam penelitian ini diproksikan dengan Zscore. 

H1d: Perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan (ZSCORE) 

memiliki tingkat manajemen laba akrual yang lebih tinggi. 

Konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya mengenai teknik 

manajemen laba. Peneliti memprediksi bahwa bank yang terdaftar di BEI 

melakukan manajemen laba akrual dan riil untuk mencapai tujuan yaitu target laba 

berdasarkan biaya relatif sehingga mempengaruhi keputusan  manajer. 

Manajemen laba riil terjadi selama tahun fiskal, tetapi manajemen laba akrual 

terjadi setelah tahun fiskal namun sebelum pengumuman laba. Artinya, dalam 

tenggang waktu ini manajer akan melakukan penyesuaian melalui kebijakan 

akuntansi dan estimasi (manajemen  laba akrual). Manajemen akan memutuskan 

untuk menyesuaikan laba secara akrual berdasarkan besarnya laba yang dihasilkan 

(unexpected) melalui aktifitas riil perusahaan (less/more). Hal ini terjadi karena 
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manajer tidak mungkin mengubah manajemen riil karena manajemen riil hanya 

terjadi selama tahun fiskal. Sehingga dengan berakhirnya tahun fiskal, manajer 

hanya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dampak labanya melalui 

kebijakan akuntansi dan metode estimasi. Prediksi diatas merupakan hipotesis 

berdasarkan premis:  

H2a: Level penyesuaian manajemen laba akrual berbanding terbalik 

dengan jumlah laba  (UNEXRM) yang dihasilkan dengan manajemen 

laba riil. 

 

2.7 Kerangka Penelitian 

Dua teknik manajemen laba yaitu manajemen laba akrual dan manajemen laba 

riil. Keputusan manajer untuk melakukan teknik manajemen laba ini bergantung 

pada kondisi yang sementara dihadapi atau  ingin dicapai oleh bank. Zang (2012) 

menyatakan kondisi yang mempengaruhi manajemen laba tersebut sebagai biaya 

yang menghalangi salah satu metode manajemen laba. Jika manajemen laba 

akrual harus ditempuh dengan biaya yang relatif tinggi, maka bank akan beralih 

kepada manajemen laba riil begitu sebaliknya (Zang, 2012). Berdasarkan 

Hipotesis diatas, maka peneliti merumuskan kerangka penelitian sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini  dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan trade-off antara 

manajemen laba akrual dan riil di perbankan berdasarkan biaya relatif. Objek 

penelitian ini menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Selain itu, penelitian ini membandingkan biaya dari masing-masing manajemen 

laba baik secara akrual dan riil, sehingga nantinya biaya ini akan mempengaruhi 

dalam pengambilan keputusan. Selain dua variabel di atas, penelitian ini juga 

menggunakan variabel kontrol. Penelitian ini dilakukan dengan menguji hipotesis. 

Menurut Sekaran dan Bpugie (2010), pengujian hipotesis dipakai untuk 

mendeskripsikan hubungan tertentu, dan digunakan untuk memprediksi hasil-hasil 

organisasional. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan perbankan. Untuk lebih 

representative, maka pemilihan sampel penelitian menggunakan metode 

purposive sampling. Purposive sampling adalah metode pemilihan sampel secara 

selektif menggunakan kriteria tertentu agar sesuai dengan tujuan penelitian. 

Adapun kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut: 

1. Sampel penelitian adalah Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2009 dan 2013. 

2. Bank mempublikasikan laporan keuangan secara periodik setiap tahunnya 

pada periode 31 Desember 2009 sampai 2013, serta laporan keuangan 
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secara kuartalan di website Bank Indonesia, BEI, dan atau website bank 

terkait. 

3. Bank yang mempublikasikan data fee audit di laporan keuangan tahunan 

pada periode 31 Desember 2009 sampai 2013. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis Data yang Dihimpun 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data 

sekunder (Sugiyono, 2010) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen. Data 

sekunder disajikan dalam bentuk dokumen, tabel dan diagram. Data sekunder 

dalam penelitian ini, diperoleh dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan 

Bank Umum Konvensional secara kuartalan, yang dipublikasikan melalui e-

library Bank Indonesia (www.bi.go.id), Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), 

dan atau situs bank terkait. Penghimpunan data disesuaikan dengan periode 

penelitian dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. 

 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

1. Metode Observasi 

Digunakan untuk mengumpulkan data-data sekunder yang 

diperlukan, dengan cara membaca dan memahami laporan tahunan 

dan laporan keuangan sampel Bank Umum Konvensional. 
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2. Metode Kepustakaan 

Penulis mengumpulkan berbagai teori yang diperlukan dalam 

mendukung proses penyelesaian penelitian ini, mempelajari berbagai 

literatur seperti jurnal, buku, website dan bentuk penelitian lainnya. 

 

3.4 Model Penelitian 

3.4.1 Trade-off antara Manajemen Laba akrual dan Manajemen Laba Riil 

Tujuan model penelitian ini adalah untuk menguji trade-off antara 

manajemen laba akrual dan manajemen laba riil berdasarkan biaya relatif. Model 

penelitian ini mengacu pada model penelitian yang dilakukan Zang (2012). Dalam 

penelitian ini, peneliti menghilangkan variabel independen yaitu pengaruh 

sarbanex oxley (SOX) terhadap manajemen laba akrual, hal ini dikarenakan bahwa 

SOX tidak diterapkan di Indonesia. Adapun model dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

RM i,t= β0 + ∑ β1-2, i Cost of RM i,t + ∑ β3-4, i Cost of AM + ∑ β5-7, i Control 

i,t + εi,t        (1) 

RM i,t= β0 + β1INTRST i,t+β2 ZSCOREi,t+ β3FEAUDi,t+β4 NOAi, t-1 +β5LEVi,t 

+ β6LNSIZEi,t + β7DPKGRi,t+ ε i,t     

AM i,t =γ0 + ∑γ1-2,i Cost of AM + ∑ γ3-4, i Cost of RM i,t + γ5 Unexpected RM 

i,t   + ∑ γ6-7, i Control i,t + ui,t     (2) 

AMi,t=γo+γ1FEAUDi,t+γ2NOAi,t-1+γ3 INTRSTi,t+ γ4ZSCOREi,t+γ5UNEXRMi,t 

+ γ6LNSIZEi,t-1 + γ7ROAi, t-1 + u i,t 
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Keterangan: 

RM : Manajemen laba riil pada window dressing DPK dari model 

Geraldina et al (2013) 

AM  : Manajemen laba akrual yaitu diskresioner akrual dari model 

Beaver dan Engel (1996) 

INTRST : Biaya Bunga 

FEAUD : Biaya audit perusahaan 

ZSCORE : Ukuran kesehatan keuangan perusahaan 

UNEXRM : Nilai residual dari model (1) 

ROA  : Return on Assets 

LNSIZE : Natural logaritma dari total aset 

LEV  : Bank’s leverage 

DPKGR : Pertumbuhan dana pihak ketiga 

 

Berdasarkan model diatas, jika biaya manajemen laba akrual lebih besar, 

maka bank akan memilih manajemen laba riil, dan begitu sebaliknya. Dalam 

penelitian ini, keputusan bank untuk melakukan manajemen laba dibatasi dengan 

biaya, sehingga β1-2 dalam model (1) dan γ1-2dalam model (2), akan menunjukkan 

nilai yang negatif atau β3-4 pada model (1) dan γ3-4 pada model (2), keduanya 

menunjukkan nilai positif. Hipotesis 2a memprediksi bahwa perusahaan akan 

melakukan penyesuaian atas laba yang dihasilkan dari model (1) melalui 

manajemen laba akrual (less/more). Bukti dari hipotesis ini dilihat dari nilai 

negatif pada variabel UNEXRM dalam model (2). 
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3.5 Operasionalisasi Variabel 

3.5.1 Variabel Dependen (Terikat) 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel dependen (terikat), yaitu 

manajemen laba akrual dan manajemen laba riil. 

1. Manajemen Laba Akrual 

Manajemen laba akrual adalah mengubah metode akuntansi atau 

estimasi yang digunakan, untuk menyamarkan kinerja ekonomi yang 

sebenarnya dalam suatu perusahaan (Dechow dan Skinner, 2000; Zang, 

2012). Menurut Jones (1991), komponen akrual terbagi dua yaitu akrual 

diskresioner dan non diskresioner. Akrual diskresioner merupakan 

komponen akrual yang menjadi bagian manipulasi akuntansi, sementara 

akrual nondiskresioner merupakan bagian akrual yang sewajarnya ada 

dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk mendeteksi manajemen laba 

akrual dalam penelitian ini, maka model yang digunakan merupakan 

model dari Beaver dan Engel (1996). Model tersebut adalah sebagai 

berikut: 

NALLit= β0 + β1 CO it + β2 LOAN it + β3 NPA it + β4 CHNPA it + 1 + vit       (3) 

ALL it= NALL it+ DALL it 

ALL it= X0 + X 1 CO it + X 2 LOAN it + X 3 NPA it+ X 4 CHNPAit + 1+  z it  (4) 

Dimana, z it = DALL it + u it 

Keterangan: 

NALL  : Nondiscreationary allowance for loan losses 

ALL  : Allowance for loan losses 

CO  : Net Charge-offs 
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LOAN  : Loans Outstanding 

NPA  : Nonperforming Assets 

CHNPA : Perubahan NPA 

DALL  : Discreationary of allowance account 

NALL tidak dapat diobservasi secara langsung, melainkan dengan 

cara estimasi melaui regressing ALL (4). Semua variabel diatas, di deflasi 

terlebih dahulu dengan total ekuitas. Sisa dari model perhitungan ini (z it) 

digunakan untuk estimasi DALL. Berikut ini, penjelasan mengenai 

komponen pada manajemen laba akrual, yaitu: 

1) Net Charges-offs (CO) atau write-offs, merupakan pinjaman atau 

kredit macet yang tidak dapat ditagih lagi, dihapusbukukan dari 

neraca (on balance sheet) dan dicatat pada rekening administratif (off 

balance sheet); penghapusbukuan pinjaman atau kredit macet tersebut 

dibebankan pada akun CKPN.  

2) Loans Outstanding (LOAN). Kredit yang diberikan/loans outstanding 

adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama, kredit dalam 

restrukturisasi, dan pembelian surat berharga debitur yang dilengkapi 

dengan note purchase agreement (NPA). Kredit yang dimasukkan 

dalam pos ini adalah semua kredit yang diberikan oleh bank, baik 

yang diberikan kepada bank lain didalam negeri, maupun luar negeri 

dan semua realisasi kredit/loan dalam rupiah dan valuta asing yang 

diberikan kepada pihak ketiga bukan bank baik didalam negeri 

maupun diluar negeri (Rivai et al,2007). 
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3) Nonperforming Assets (NPA). Di Indonesia NPA dikenal dengan 

nonperforming loan (NPL). Menurut Rivai et al (2007) aktiva 

produktif yang bermasalah (NPA) terdiri dari aktiva produktif 

berdasarkan tingkatan kolektibilitasnya yaitu: (1) dalam perhatian 

khusus; (2) kurang lancar; (3) diragukan; (4) Macet. 

4) Change in Nonperforming Asset (CHNPA)t+1. CHNPAmerupakan 

selisih nonperforming assets periode t+1 dengan nonperforming asset 

periode t. 

 

2. Manajemen Laba Riil 

Definisi manajemen laba riil melalui window dressing DPK, menurut 

Geraldina et al (2013) adalah penyimpangan dari DPK sekitaran kuarter 

terakhir pada pelaporan keuangan dari jumlah rata-rata DPK di 3 (tiga) 

kuarter lainnya (upward window dressing) dan perbedaan DPK di periode 

pertama selanjutnya, dari kuarter ke-4 dari periode sekarang (downward 

window dressing). 

 WD_DPK i,t     = 

                         

               
  

Keterangan: 

EOQDPK i,t         : Jumlah DPK pada kuater terakhir periode t. 

AVGDPKQ2Q3 i,t : Rata-rata DPK pada kuarter kedua dan ketiga pada 

periode t. 

Total Asset i,t         : Total asset bank i pada periode t. 
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3.5.2 Variabel Independen (Bebas) 

Ada beberapa model penelitian diatas, untuk mengidentifikasi masing-

masing variabel independen, maka peneliti mengklasifikasikannya berdasarkan 

masing-masing model. 

a. Biaya Manajemen Laba Akrual 

Adapun biaya yang berkaitan dengan manajemen laba akrual antara lain: 

1) Fee audit (FEAUDi,t), dihitung dengan cara natural 

logaritma dari total fee audit. 

2) Net Operating Asset (NOA t-1) di hitung dengan cara 

shareholders equity dikurangi kas dan marketable 

securities ditambah dengan total utang kemudian dibagi 

dengan total pendapatan. NOA t dalam penelitian ini 

merupakan dummy variabel, 1 jika diatas median dari  total 

NOA pada tahun industri dan 0 jika lainnya. 

3) Unexpected Real Management (UNEXRM i,t) diukur dari 

estimasi residual dari model penelitian (1). 

b. Biaya Manajemen Laba Riil 

Adapun biaya yang berkaitan dengan manajemen laba riil adalah sebagai 

berikut: 

1) INTRSTi,t merupakan rasio total biaya dana dengan total 

jumlah dana. 

2) ZSCOREi,t  merupakan proxy yang digunakan untuk 

mengukur kesehatan keuangan. Altman Zscore 

menggunakan pendekatan statistik multiple discriminant 
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analysis untuk menghasilkan alat prediksi kemungkinan 

sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan. Persamaan 

Altman Zscore dapat dihitung sebagai berikut (Altman 

1968, 2000): 

Z = 6,56 X1t+ 3,26 X2t + 6,72 X3 t + 1,05 X4t 

Dalam persamaan Altman Zscore diatas, menggunakan 

lima rasio keuangan (X), yaitu: (1) X1 = working capital/ 

total aset; X2 =  retained earnings/ total aset; X3 = EBIT/ 

total asset; dan X4 = book value of equity/total liabilities. 

Rasio keuangan diatas menggambarkan profitability, 

capital turnover rate, age of firm and cumulative 

profitability, dan liquidity (Subramanyam dan Wild, 2009). 

Semakin tinggi nilai ZSCORE mengindikasikan kondisi 

keuangan yang semakin baik. 

 

3.5.3 Variabel Kontrol 

1) Return on Asset (ROA)i,t diukur dengan menggunakan laba sebelum 

pajak dibagi total asset (Kieso et al, 2011). 

2) LEVERAGE i,t dihitung dari total liabilitas bank i, dibagi total aset pada 

periode sebelumnya (Kieso et al 2011). 

3) LNSIZE i,t merupakan natural logaritma dari total aset yang dipakai 

untuk menentukan ukuran bank. 

4) DPKGR i,t atau pertumbuhan dana pihak ketiga pada kuarter II dan III 

dari bank i pada periode t di deflasi dengan total asset periode t. 
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Ekspektasi hubungan pada variabel kontrol ROA (+), LEVERAGE (+), 

LNSIZE (+) terhadap manajemen laba riil dan (-) trehadap manajemen 

laba akrual, dan DPKGR (-). 

 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Pengukuran Skala 

Manajemen 

Laba Akrual 

(AM) 

Mengubah 

metode dan 

estimasi 

akuntansi 

ALL it = X0 + X 1 CO it + X 2 

LOAN it + X 3 NPA it + X 4 

CHNPAit + 1 +  z it 

Rasio 

Manajemen 

Laba Riil 

(Window 

Dressing) 

(RM) 

Penyimpangan 

DPK pada 

kuarter terakhir 

pelaporan 

keuangan 

                         

               
 

Rasio 

Fee Audit 

(FEAUD i,t) 

Jumlah biaya 

audit yang 

dibayar 

perusahaan 

kepada auditor 

eksternal 

Natural logaritma dari total biaya 

audit 

Rasio 

Net Operating 

Asset 

(NOAi, t-1) 

Kegiatan 

operasional 

perusahaan yang 

meliputi 

pendapatan, 

maupun beban 

Variabel dummy, nilai 1 jika NOA 

diatas median NOA sampel, dan 0 

jika lainnya 

Nominal 

Cost of fund 

(INTRSTi,t) 

Bunga yang 

dibayarkan oleh 

bank atas dana 

yang dihimpun 

                       

                  
 

Rasio 

Kesehatan 

Keuangan 

(ZSCOREi, t) 

Digunakan 

untuk mengukur 

kesehatan 

keuangan bank 

Z = 6,56 X1t + 3,26 X2 t + 6,72 X3 

t + 1,05 X4 t 

Rasio 

Ukuran 

Perusahaan 

(LNSIZEi,t) 

Ukuran 

perusahaan 

dilihat dari total 

aset yang 

dimiliki 

Natural logaritma dari total aset Rasio 
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LEVERAGEi,t 

 

Mengukur 

seberapa besar 

jumlah aset 

perusahaan yang 

dibiayai dengan 

menggunakan 

hutang 

                

          
 

Rasio 

Pertumbuhan 

Dana Pihak 

Ketiga 

(DPKGRi,t) 

Selisih DPK 

pada kuarter III 

dan II, dibagi 

dengan total 

aset 

                 

           
 

Rasio 

Return On 

Asset (ROAi,t) 

Tingkat 

pengembalian 

yang diperoleh 

investor atas 

investasi aset 

                  

           
 

Rasio 

Unexpected 

RM 

(UNEXRMi,t) 

Jumlah laba 

(unexpected) 

dari manajemen 

laba riil 

Estimasi residual dari model 

penelitian (1) 

Rasio 

 

 

3.6 Uji Analisis Data 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan metode yang berkaitan dengan 

pengumpulan dan penyajian suatu kumpulan data sehingga dapat memberikan 

informasi yang berguna berupa angka, tabel maupun grafik (Anderson, Sweeney, 

Williams, Camm dan Cochran, 2014). Supardi (2012) menyatakan bahwa statistik 

deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan objek penelitian melalui data sampel 

atau populasi. Dalam pengujian statistik deskriptif, peneliti menggunakan 

beberapa macam indikator penjelasan data statistik, antara lain: 

a. Pengukuran Letak Data 

Menurut Anderson et al (2014) ada tiga jenis pengukuran letak data 

yaitu mean, median dan mode (modus). Dari tiga jenis pengukuran 
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tersebut, peneliti mengambil mean dan median sebagai indikator dalam 

pengukuran letak data. 

b. Pengukuran Variabilitas 

Untuk mengetahui variabilitas data, peneliti menentukan standar 

deviasi sebagai indikator yang menjelaskan variabilitas. Standar 

deviasi atau simpangan baku menunjukkan perbedaan nilai dari rata-

rata hitungnya (Anderson et al, 2014). 

c. Minimum 

Merupakan nilai terendah yang ada dalam penelitian. 

d. Maksimum 

Merupakan nilai tertinggi yang ada dalam penelitian. 

 

3.6.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan terhadap nilai residual untuk melihat apakah data 

terdistribusi normal atau tidak. Alasan penggunaan uji normalitas adalah untuk 

mengetahui sebaran data dapat mewakili populasi (Octaviani, 2013). Model 

regresi yang baik seharusnya memiliki distribusi normal atau mendekati normal. 

Data yang terdistribusi normal merupakan syarat untuk dilakukan uji parametric. 

Uji normalitas dapat dilakukan melalui pengujian yang dikembangkan oleh 

Jarque-Bera (JB) (Widarjono, 2009). Metode JB didasarkan pada sampel besar 

yang didasarkan bersifat asymptotic. Uji statstik dari JB menggunakan 

perhitungan skewness(S)dan kurtosis (K).  
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3.6.3 Uji Panel 

Dalam penelitian ini, data panel diolah dengan menggunakan program 

EViews 7. 

3.6.3.1.Teknik Uji Panel 

Menurut Nachrowi et al (2006), data panel merupakan gabungan data 

cross section dan data time series. Data cross section adalah kumpulan data dalam 

satu kurun waktu terhadap banyaknya individu (data penelitian), sementara data 

time series merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu 

individu. Keuntungan menggunakan data panel adalah (1) untuk memperoleh 

degree of freedom yang lebih kecil dan (2) dapat mengatasi masalah yang timbul 

karena penghilangan variabel (omitted variable) (Widarjono, 2009). Untuk 

menentukan parameter model dengan data panel, terdapat tiga teknik, yaitu: 

1) Koefisien Tetap Antar Waktu dan Individu (common effect) 

Menurut Widarjono (2009) dan  Nachowi (2006), dalam teknik ini 

peneliti harus menggabungkan data cross section dan data time series 

(pool data) sebelum melakukan regresi tanpa melihat perbedaan antara 

waktu maupun individu. Metode yang digunakan untuk mengestimasi data 

panel ini dinamakan ordinary least square (OLS). Asumsi yang digunakan 

dalam teknik ini yaitu perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai 

kurun waktu. 

2) Fxed Effect (Model Efek Tetap) 

Menurut Nachrowi (2006), fixed effect muncul karena adanya 

variable-variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian, 

memungkinkan adanya intercept yang tidak konstan. Dengan kata lain, 
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intercept ini dapat berubah untuk setiap data dan waktu. Sementara itu, 

menurut Widarjono (2009) teknik model fixed effect adalah teknik 

mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk 

menemukan adanya perbedaan intercept. Teknik fixed effect mempunyai 

dasar bahwa adanya perbedaan intercept antar perusahaan namun sama 

antar waktu (time invariant). Model ini juga mengasumsikan koefisien 

regresi (slope) yang bersifat konstan antar perusahaan dan antar waktu. 

3) Random Effect (Model Efek Random) 

Nachrowi (2006) menjelaskan bila pada model efek tetap, 

perbedaan setiap data dan atau waktu dicerminkan lewat intercept, maka 

pada model efek random, perbedaan tersebut dicerminkan lewat error. 

Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi 

sepanjang cross section dan time series. Adanya variabel dummy  dalam 

model fixed effect mengurangi degree of fredom sehingga mengurangi 

efisiensi parameter. Masalah ini dapat diatasi melalui variabel gangguan 

(error terms) dikenal sebagai metode random effect (Widarjono, 2009). 

3.6.4 Pemilihan Teknik Regresi Data Panel 

Dalam Widiarjono (2009) dijelaskan  mengenai metode apa yang harus 

dilakukan oleh peneliti dalam memilih teknik regresi data panel yaitu commom 

effect, fixed effect dan random effect. 

1. Uji Signifikansi F (uji chow) yang digunakan untuk memilih metode 

regresi data panel antara ordinary least square atau fixed effect. 

2. Uji Hausman yang digunakan untuk memilih regresi data panel antara 

fixed effect atau random effect. 
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3.6.5 Uji Asumsi Klasik 

Menurut Gujarati (2003), uji asumsi klasik atau clasical linear regression 

model (CLRM) merupakan persyaratan pada statistik regresi berbasis ordinary 

least square (OLS). OLS paling sering digunakan karena memiliki penaksir 

varians terendah diantara penaksir lainnya, sehingga dinamakan Best Linear 

Unbiased Estimator (BLUE), hal ini berdasarkan teorema Gauss-Markov. Ada 

tiga jenis pengujian asumsi klasik antara lain: 

1) Uji Multikolinearitas 

Adanya hubungan linear antara variabel independen dalam satu 

regresi disebut multikolinearitas (Widarjono, 2009).  Beberapa ciri 

yang menunjukkan adanya multikolinearitas dalam model menurut 

Widarjono (2009) yaitu: 

a. Tingginya koefisien determinasi (R
2
) diatas 0,8, tetapi hanya 

sebagian variabel independen yang signifikan mempengaruhi 

variabel dependen (uji t). 

b. Jika koefisien korelasi cukup tinggi (misalnya diatas 0,8) maka 

terdapat multikolinearitas dalam model. Sementara itu, jika 

koefisien korelasi relatif rendah, maka tidak ditemukannya 

multikolinearitas 

c. Regresi Auxiliary yang digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara dua variabel atau lebih. 

2) Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas muncul dari variabel gangguan yang tidak sama 

untuk semua pengamatan. Beberapa metode pengujian yang dapat 

Trade off..., Rianty Ontorael, Ak.-IBS, 2015



55 
 

digunakan untuk menguji heteroskedastisitas menurut Widarjono 

(2009) antara lain: 

a. Uji Park, yaitu dengan melakukan regresi terhadap nilai 

residual (Log σ
2
) dengan masing-masing variabel 

independen. Kriteria pengujian Park adalah jika nilai 

statistik t hitung lebih kecil dari nilai kritis t tabel maka 

tidak ada masalah heteroskedastisitas, selain itu jika 

probabilitas lebih dari 5%, maka tidak ada 

heteroskedastisitas. 

b. Uji White didasarkan pada jumlah sampel (n) dikalikan 

dengan R
2
. Kriteria pengujian untuk uji white adalah jika 

nilai chi-square (n. R
2
) lebih besar dari nilai χ

2
 tabel, maka 

terdapat heteroskredastisitas dalam model. 

3) Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan 

dengan variabel gangguan lainnya (Widarjono, 2009). Autokorelasi 

sering ditemui pada data yang bersifat time series. Sebagian besar data 

time series dapat menunjukkan autokorelasi positif dan negatif. Salah 

satu metode yang digunakan untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi 

adalah motode Durbin Watson (DW). Kriteria pengujian autokorelasi 

melalui DW apabila nilai DW berada dalam range 1.54 – 2.46, maka 

tidak terdapat masalah autokorelasi. 
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3.6.6 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan sebagai suatu prosedur untuk menemukan bukti 

kebenaran sifat populasi berdasarkan data sampel penelitian (Widiarjono, 2009; 

Anderson et al, 2014). Dalam penelitian, hipotesis yang salah dinyatakan dengan 

null hypotheses (H0) sementara hipotesis yang benar dan merupakan hipotesis 

penelitian adalah alternative hypotheses (Ha). 

 

3.6.6.1.Uji F 

Uji F atau uji signifikansi dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya 

pengaruh signifikan antara variabel dependen dan keseluruhan variabel 

independen (Anderson et al, 2014). Kriteria Uji F menurut Anderson et al (2014) 

adalah sebagai berikut: 

Ho : β1 = β2 = ... = βn = 0 

Ha : Satu atau lebih parameter ≠ 0 

Kriteria penolakan Ho: 

p-value approach  : p-value ≤ α, Tolak Ho 

Critical value approach : F ≥ Fα, Tolak Ho 

α    : 0,05 atau 5% 

3.6.6.2.Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi atau R
2 

merupakan koefisien yang menjelaskan 

hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dalam suatu 

model. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 (0 ≤ R
2
≤ 1). Semakin 

angkanya mendekati 1 maka semakin besar kemampuan variabel independen 
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dalam menjelaskan keberadaan variabel dependen (Widarjono, 2009; Anderson 

et al, 2014). 

3.6.6.3.Uji T 

Uji T digunakan untuk menentukan pengaruh dari setiap variabel 

independen adalah signifikan atau uji parsial (Widarjono, 2009; Anderson et al, 

2014). Hal yang penting dalam hipotesis penelitian menggunakan uji t adalah 

pemilihan menggunakan satu sisi (one tailed) atau dua sisi (two tailed). Uji 

hipotesis satu sisi dipilih apabila peneliti mempunyai landasan teori atau dugaan 

yang kuat mengenai pengaruh atau arah penelitian, sementara uji hipotesis dua sisi 

digunakan ketika peneliti tidak memiliki landasan teori atau dugaan yang kuat 

dalam penelitian (Widiarjono, 2009). Adapun uji t untuk masing-masing 

hipotesis: 

a. H0 1a:Perusahaan dengan biaya audit yang tinggi (FEAUD), tidak 

memiliki tingkat manajemen laba riil yang lebih tinggi 

 Ha 1a : Perusahaan dengan biaya audit yang tinggi (FEAUD), 

memiliki tingkat manajemen laba riil yang lebih tinggi 

 Berdasarkan pernyataan diatas, secara statistik dinyatakan sebagai 

berikut: 

 H0 1a :γ1<0 

 Ha 1a :γ1> 0 

b. H0 1b: Perusahaan dengan nilai NOA yang tinggi, tidak memiliki 

tingkat manajemen laba riil yang tinggi. 

Ha 1b: Perusahaan dengan nilai NOA yang tinggi memiliki tingkat 

manajemen laba riil yang tinggi. 
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Secara statistik, pernyataan diatas dinyatakan: 

H0 1b: γ2< 0 

Ha 1b: γ2> 0 

c. H0 1c: Perusahaan dengan biaya dana yang tinggi (INTRST), tidak 

memiliki tingkat manajemen laba akrual yang tinggi. 

Ha 1c: Perusahaan dengan biaya dana yang tinggi (INTRST), 

memiliki tingkat manajemen laba akrual yang tinggi. 

Secara statistik, pernyataan diatas dinyatakan: 

H0 1c:β1< 0 

Ha 1c:β1> 0 

d. H0 1e: Perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan (ZSCORE), 

tidak memiliki tingkat manajemen laba akrual yang tinggi. 

Ha 1e: Perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan (ZSCORE), 

memiliki tingkat manajemen laba akrual yang tinggi. 

Secara statistik dapat dinyatakan: 

H0 1e: β2< 0 

Ha 1e: β2> 0 

e. H0 2a: Level penyesuaian manajemen laba akrual berbanding lurus 

dengan jumlah laba (UNEXRM) yang dihasilkan dengan manajemen 

laba riil 

Ha 2a: Level penyesuaian manajemen laba akrual berbanding terbalik 

dengan jumlah laba (UNEXRM) yang dihasilkan dengan manajemen 

laba riil 
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Secara statistik dapat dinyatakan: 

H0 2a: γ5 =0 

Ha 2a: γ5 ≠ 0 

 Berdasarkan uraian hipotesis diatas, adapun kriteria penolakan H0 

sebagai berikut: 

a. Hipotesis satu sisi (one tailed) 

p-value approach  : p-value ≤ α, Tolak H0. Nilai α adalah 0,05 

atau 5%. 

Critical value approach : t ≥ tα, Tolak H0 

b. Hipotesis dua sisi (two tailed) 

p-value approach  : p-value ≤α, tolak H0. Nilai α adalah 0,05 

atau 5%. 

Critical value approach : t ≤ -tα/2atau t ≥ t α/2, Tolak H0. 
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BAB IV  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan objek penelitian perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan periode penelitian selama lima 

tahun (2009-2013). Berdasarkan metode pengambilan sampel purposive sampling, 

maka jumlah observasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Pemilihan Sampel dan Observasi Penelitian 

Kriteria Sampel Jumlah 

Bank yang terdaftar di BEI hingga tahun 2013 32 

Laporan keuangan tidak lengkap (18) 

Jumlah sampel penelitian 14 

Periode pengamatan 5 

Jumlah Observasi 70 

Data fee audit yang tidak lengkap (4) 

Outliers pada model (1) (8) 

Jumlah observasi model (1) 58 

Outliers pada model (2) (10) 

Jumlah observasi model (2) 56 

Sumber: Data diolah 

Dari tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah observasi pada model  (1) 

yaitu manajemen laba riil setelah dikeluarkan outliers, sebanyak 58 observasi. 

Sementara, untuk model (2) yaitu manajemen  laba akrual setelah dikeluarkan 

outliers, sebanyak 56 observasi. Outliers merupakan data yang memiliki 

karateristik unik, seperti penyimpangan bila dibandingkan dengan observasi 

lainnya dan harus dikeluarkan dari jumlah observasi. Outliers dalam sampel 
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penelitian ini diidentifikasi dengan actual, fitted, residual table pada Eviews 7. 

Sampel dalam penelitian ini ada dalam lampiran 1. 

 

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan objek penelitian 

melalui data sampel yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua 

model penelitian yaitu: 

a. Manajemen Laba Riil (RM) 

Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba 

riil (RM), dan variabel independen secara berturut-turut adalah biaya bunga 

(INTRST), kesehatan keuangan perusahaan (ZSCORE), fee audit (FEAUD), 

dan net operating asset (NOA). Sementara, variabel kontrol dalam penelitian 

ini adalah ukuran perusahaan (LNSIZE), leverage (LEVERAGE) dan 

pertumbuhan dana pihak ketiga (DPKGR). Berdasarkan hasil tabel 4.2, total 

observasi yang diolah oleh penulis adalah sebanyak 58 observasi yang terdiri 

dari 14 bank yang listed di BEI dengan periode penelitian selama 5 tahun 

(2009-2013).  

Berdasarkan tabel 4.2 variabel dependen RM memiliki nilai rata-rata 

atau mean positif 0.01219 yang menunjukkan bahwa adanya indikasi 

manajemen laba riil upward window dressing. Nilai mean tersebut lebih tinggi 

dari nilai tengah atau median yaitu 0.08525, artinya berdasarkan data yang 

diperoleh bahwa kecenderungan bank melakukan manajemen laba riil lebih 

besar. Selain itu, bank yang paling tinggi melakukan manajemen laba riil 
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berdasarkan nilai maximum adalah PT Bank Victoria International Tbk pada 

tahun 2012, dan yang paling rendah melakukan manajemen laba riil 

berdasarkan nilai minimum adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada 

tahun 2009. Sementara itu, standar deviasi 0.07558 menunjukkan 

penyimpangan data dari nilai rata-rata. Data penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa rentang nilai RM dengan sampel bank konvensional yang terdaftar di 

BEI sangat besar yaitu -0.0033 – 0.3842, dengan rentang nilai yang sangat 

besar maka dapat dinyatakan bahwa manajemen laba riil di bank cukup 

bervariasi. 

Mean variabel independen INTRST menunjukkan nilai 0.04597. Nilai 

mean tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan LPS rate yaitu 0.071, 

sehingga menunjukkan bahwa meskipun bank melakukan manajemen laba riil 

melalui penawaran bunga simpanan yang tinggi kepada nasabah, tidak 

melanggar ketentuan regulator. Dalam nilai median 0.04295 menunjukkan 

bahwa kecenderungan bank melakukan penawaran bunga tinggi kepada 

nasabah lebih mendominasi karena nilai median lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai mean. Selain itu, bank yang  melakukan penawaran bunga yang 

paling tinggi berdasarkan nilai maximum adalah PT Bank Pundi Indonesia Tbk 

pada tahun 2013, dan yang paling rendah menawarkan bunga adalah PT Bank 

Tabungan Pensiunan Nasional Tbk pada tahun 2011. Standar deviasi 

menunjukkan nilai 0.01774 menyatakan besarnya perbedaan data dari nilai 

mean. Selain itu, rentang nilai untuk variabel INTRST cukup besar yaitu 

0.0063 – 0.0822, artinya bank yang melakukan manajemen laba riil dengan 

penawaran bunga kepada nasabah simpanan cukup bervariasi. 
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Nilai mean variabel independen ZSCORE menunjukkan 1.339007. 

Nilai ini menyatakan bahwa rata-rata bank berada pada kondisi keuangan grey 

area (1.10 < 1.339007 < 2.6). Nilai median lebih besar dibandingkan dengan 

mean yaitu 1.45425, artinya bahwa bank jumlah bank yang berada pada 

kondisi keuangan grey area lebih sedikit. Berdasarkan data yang diperoleh 

bahwa bank dengan kondisi keuangan yang paling baik berdasarkan nilai 

maximum adalah PT Bank Central Asia Tbk pada tahun 2010, dan kondisi 

keuangan yang tidak terlalu baik berdasarkan nilai minimum adalah PT Bank 

Permata Tbk pada tahun 2009. Besarnya penyimpangan data dari mean 

ditunjukkan dengan standar deviasi yaitu 1.667969. Selain itu terkait sebaran 

data penelitian sangat bervariasi dibuktikan dengan besarnya rentang nilai 

ZSCORE yaitu -2.9323 – 6.2936. 

Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif Model (1) 

  RM INTRST ZSCORE 

FEAUD 

(Rp Jt) NOA LEVERAGE 

LNSIZE 

(Rp Jt) DPKGR 

Mean 0.10219 0.04597 1,339,007 2,286,851 0.465517 0.886376 63,056,392 0.06751 

Median 0.08525 0.04295 1,454,250 2,645,999 0 0.89425 74,484,380 0.0304 

Max 0.3842 0.0822 6,293,600 9,975 1,000,000 0.9298 733,099,762 0.67848 

Min -0.0033 0.0063 -2,932,300 200 0 0.814 1,561,622 0.00189 

STDEV 0.07558 0.01774 1,667,969 2.569535 0.503166 0.032752 1,587,869 0.13691 

Obs 58 58 58 58 58 58 58 58 

Sumber: hasil olahan penulis 

Nilai mean FEAUD adalah sebesar 2.286,851 dan median 2.645,999, 

atau nilai median lebih besar dengan mean, artinya sebagian kecil dari total 

sampel bank konvensional yang terdaftar di BEI yang membayar biaya audit 

lebih tinggi dari bank sejenisnya. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa bank 

yang paling tinggi biaya auditnya adalah PT Bank Mandiri Tbk pada tahun 

2013, dan biaya audit yang paling rendah yaitu PT Bank Himpunan Saudara 
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1906 Tbk pada tahun 2009. Standar deviasi dalam penelitian ini adalah 

2.569535 yang menyatakan besarnya perbedaan data dari nilai mean. Dalam 

penelitian ini rentang nilai untuk FEAUD sangat besar yaitu 200 – 9.975, 

sehingga membuktikan bahwa besarnya biaya audit yang dibayar oleh bank 

sangatlah bervariasi. 

Nilai mean variabel NOA lebih tinggi dibandingkan dengan median 

(0.465517 > 0). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar bank 

memanfaatkan asetnya untuk mendapatkan laba pada periode tertentu. NOA 

merupakan variabe dummy dengan kriteria nilai 1 jika NOA lebih tinggi dari 

median dan 0 jika lainnya. Dalam penelitian ini, bank yang memiliki nilai 

NOA 1.0000 antara lain: PT Bank Tabungan Negara Tbk pada tahun 2009 

sampai 2013, PT Bank Internasional Indonesia Tbk pada tahun 2012 dan 

2013.  Standar deviasi variabel NOA menunjukkan 0.503166, artinya 

besarnya perbedaan data dari mean cukup besar. Hal ini juga dibuktikan 

dengan adanya rentang nilai NOA yaitu 0 – 1, yang menunjukkan bahwa 

besarnya NOA di bank cukup bervariasi. 

Nilai mean LEVERAGE menunjukkan 0.886376 dan median 0.89425, 

artinya rata-rata sedikit bank yang membiayai aset perusahaan menggunakan 

hutang. Bank yang paling besar nilai LEVERAGE adalah PT Bank Himpunan 

Saudara 1906 Tbk pada tahun 2013 dan LEVERAGE yang paling rendah 

adalah PT Bank Mandiri Tbk pada tahun 2013. Standar deviasi menunjukkan 

penyimpangan data dari nilai mean adalah sebesar 0.032752. Rentang nilai 

untuk LEVERAGE 0.814 – 0.9298, artinya sebaran data untuk LEVERAGE 

tidak terlalu bervariasi.  
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Nilai mean LNSIZE lebih kecil dibandingkan dengan median 

(63.056.392 < 74.484.380) , artinya ukuran bank yang ditinjau dari total aset 

tidak semuanya lebih besar dari median. Bank dengan jumlah aset terbesar 

dari nilai maximum yaitu PT Bank Mandiri Tbk pada tahun 2013 dan bank 

dengan jumlah aset terkecil adalah PT Bank Pundi Indonesia Tbk pada tahun 

2010. Standar deviasi LNSIZE adalah 1.587.869 menyatakan besarnya 

perbedaan data dari mean. Hal ini dibuktikan juga dengan besarnya rentang 

nilai LNSIZE yaitu 1.561.622 – 733.099.762, sehingga ukuran bank yang 

ditinjjau dari total aset sangat bervariasi. 

Nilai mean DPKGR menunjukkan 0.06751 dan nilai median 

menunjukkan 0.0304, artinya nilai pertumbuhan DPK pada kuarter III dan II 

adalah positif dan lebih kecil dibandingkan dengan DPK pada kuarter terakhir 

dan memperkuat adanya indikasi manajemen laba riil window dressing yang 

dilakukan di bank. Pertumbuhan DPK terbesar pada kuarter IV dicapai oleh 

PT Ekonomi Raharja Tbk pada tahun 2012 dan pertumbuhan DPK terkecil 

pada kuarte IV adalah oleh PT Bank Permata Tbk. Standar deviasi DPKGR 

adalah sebesar 0.13691 atau menunjukkan besarnya perbedaan data dari 

mean. Rentang nilai DPKGR sangat besar yaitu 0.00189 – 0.67848, 

menyatakan bahwa pertumbuhan DPK di bank konvensional yang terdaftar di 

BEI sangat bervariasi. 

b. Manajeman Laba Akrual (AM) 

Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen 

laba akrual (AM), dan variabel independen secara berturut-turut adalah fee 
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audit (FEAUD), net operating asset (NOA), biaya bunga (INTRST), 

kesehatan keuangan perusahaan (ZSCORE), dan nilai residual model (1) 

(UNEXRM). Sementara, variabel kontrol dalam penelitian ini adalah return 

on asset (ROA) dan ukuran perusahaan (LNSIZE). Berdasarkan hasil tabel 

4.3 yang ditunjukkan diatas, total observasi yang diolah oleh penulis adalah 

sebanyak 56 observasi yang terdiri dari 14 bank yang listed di BEI dengan 

periode penelitian selama 5 tahun (2009-2013).  

Tabel 4.3 Hasil Statistik Deskriptif Model (2) 

  AM 

FEAUD 

(Rp Jt) NOA INTRST ZSCORE UNEXRM ROA 

LNSIZE 

(Rp Jt) 

Mean 0.012485 2,362 0.464286 0.044847 1,412,710 -0.002857 0.02092 56,593,234 

Median 0.012444 3,211 0 0.0413 1,457,350 -0.0072 0.0211 69,022,286 

Max 0.297963 9,975 1,000,000 0.0822 6,293,600 0.1519 0.0515 733,099,762 

Min -0.27141 200 0 0.006342 -4,780,400 -0.1474 -0.0788 1,561,622 

STDEV 0.109774 2.615897 0.503236 0.017751 1,706,364 0.052705 0.02088 1,675,663 

Obs 56 56 56 56 56 56 56 56 

Sumber: hasil olahan penulis 

Variabel dependen AM memiliki nilai mean yaitu 0.0124855, dan 

dibandingkan dengan mean dari penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Beaver dan Engel (1996) bahwa tingkat manajemen laba akrual yang 

dilakukan di bank konvensional yang terdaftar di BEI jauh lebih tinggi 

(0.0124855 > 0.003). Nilai median menunjukkan 0.012444, menyatakan 

bahwa dari sampel yang ada, sebagian besar bank masih melakukan 

manajemen laba akrual. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk merupakan bank 

yang melakukan manajemen laba akrual paling tinggi berdasarkan nilai 

maximum pada tahun 2011, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk berada pada 

posisi yang paling rendah melakukan manajemen laba akrual pada tahun 
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2009. Standar deviasi yang diperoleh AM adalah sebesar 0.109774 

menunjukkan besarnya perbedaan data dari nilai rata-rata. Rentang nilai 

variabel AM sangat besar yaitu -0.27141 – 0.297963, artinya bahwa 

kecenderungan melakukan manajemen laba akrual sangat bervariasi di bank 

konvensional yang terdaftar di BEI periode 2009-2013. 

Nilai mean FEAUD sebagai biaya manajemen laba akrual 

menunjukkan 2.362 dan median sebesar 3.211, artinya sebagian besar biaya 

audit bukan dijadikan pertimbangan dalam melakukan manajemen laba 

akrual. Bank yang membayar biaya audit paling besar adalah PT Bank 

Mandiri Tbk pada tahun 2013, dan yang paling kecil adalah PT Bank 

Himpunan Saudara 1906 Tbk pada tahun 2009. Standar deviasi dalam 

penelitian ini adalah 2.615897 menunjukkan besarnya penyimpangan data 

dari nilai mean. Hal ini juga didukung dengan besarnya rentang nilai FEAUD 

yaitu 200 – 9.975, artinya besarnya biaya audit yang dibayarkan oleh bank 

sangatlah bervariasi. 

Mean NOA lebih besar dibandingkan dengan median (0.464286 > 0), 

artinya sebagian besar bank memanfaatkan asetnya untuk mencapai laba pada 

periode tertentu. Standar deviasi NOA sebesar 0.503236 dan rentang nilai 

NOA yaitu 0 – 1, karena NOA merupakan variabel dummy, NOA bernilai 1 

jika nilainya berada diatas median dan nilai 0 jika lainnya. Hasil ini 

menunjukkan bahwa dalam mendapatkan laba pada periode tertentu, 

penggunaan aset di bank cukup bervariasi. 
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Nilai mean INTRST menunjukkan 0.044847 dan median sebesar 

0.0413. Berdasarkan data ini dinyatakan bahwa sebagian besar biaya bunga 

menjadi salah satu pertimbangan bank dalam melakukan manajemen laba 

akrual, artinya jika biaya bunga tinggi maka bank cenderung memilih untuk 

melakukan manajemen laba akrual. Nilai standar deviasi INTRST sebesar 

0.017751, nilai ini menunjukkan penyimpangan data dari besarnya nilai 

mean. Hal ini juga di tunjukkan dengan rentang nilai INTRST yang cukup 

besar yaitu 0.006342 – 0.0822, sehingga menyatakan bahwa keputusan bank 

menawarkan bunga cukup bervariasi. 

Nilai mean ZSCORE menunjuukan 1.412710 dan median sebesar 

1.457350. Hasil ini menyatakan bahwa sebagian besar bank berada pada 

keuangan grey area. Bank dengan kondisi keuanga terbaik yaitu PT Bank 

Central Asia Tbk pada tahun 2010 dan PT Bank Permata Tbk memiliki 

kondisi keuangan yang kurang baik di tahun 2009. Besarnya penyimpangan 

data dari nilai mean dalam variabel ZSCORE adalah sebesar 1.706364, dan 

rentang nilai ZSCORE yang sangat besar yaitu -4.47804 – 6.2936, 

menunjukkan bahwa kondisi keuangan bank konvensional yang terdaftar di 

BEI sangat bervariasi. 

Nilai mean variabel UNEXRM adalah -0.002857. Nilai negatif 

tersebut menunjukkan indikasi adanya manajemen laba akrual. Median 

menunjukkan nilai -0.0072, atau sebagian kecil bank melakukan penyesuaian 

laba tahun berjalan dibandingkan dengan nilai rata-rata. Bank dengan nilai 

UNEXRM tertinggi adalah PT Bank Pundi Indonesia Tbk dan nilai 

UNEXRM terendah adalah PT Bank Permata Tbk pada tahun 2013. Standar 
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deviasi variabel UNEXRM menunjukkan nilai sebesar 0.052705, dan rentang 

nilai UNEXRM yaitu -0.1474 – 0.1519. Berdasarkan data tersebut maka 

dinyatakan bahwa dalam melakukan manajemen laba akrual melalui 

penyesuain laba unexpected sangat bervariasi di bank. 

Nilai mean variabel kontrol ROA menunjukkan 0.02092 dan median 

sebesar 0.0211. Hasil ini menyatakan bahwa pengembalian atas aset di bank 

lebih kecil dibandingkan dengan median. Selain itu, bank yang memperoleh 

ROA terbesar dalam penelitian ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 

pada tahun 2012, dan ROA terkecil diperoleh oleh PT Bank Pundi Indonesia 

Tbk pada tahun 2009. Standar deviasi nilainya 0.02088 menunjukkan 

besarnya penyimpangan data dari nilai mean. Adapun rentang nilai ROA 

dalam penelitian ini adalah -0.0788 – 0.0515, menyatakan bahwa besarnya 

ROA masing-masing bank dalam sampel penelitian sangat bervariasi. 

Nilai mean variabel LNSIZE sebesar 56.593.234 dan nilai median 

sebesar 69.022.286. Hasil ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil bank 

memiliki jumlah aset melebihi nilai median. Adapun standar deviasi variabel 

LNSIZE sangat besar yaitu 1.675.663 dan rentang nilai LNSIZE 1.675.663 – 

733.099.762, artinya jumlah aset di bank konvensional yang terdaftar di BEI 

periode 2009-2013 sangatlah bervariasi. 

4.2.2 Uji Normalitas 

Pengujian ini dilakukan terhadap nilai residual untuk melihat apakah data 

terdistribusi normal atau tidak sehingga, sebaran data dapat mewakili kondisi dari 

populasi (Widarjono, 2009). Kategori data yang terdistribusi normal apabila nilai 
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probabilitas lebih besar dari 5% atau 0.05. Berikut ini merupakan hasil pengujian 

normalitas berdasarkan model penelitian yang digunakan. 

Gambar 4.1Hasil Uji Normalitas Model (1) RM 

 

 

 

 

 

 
  

Sumber: hasil olahan penulis 

Berdasarkan gambar 4.1 diatas, dapat ditunjukkan bahwa nilai probabilitas 

lebih dari 5% atau 0.05 (0.387438 > 0.05). Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai 

residual dari model (1) terdistribusi normal.  

Berdasarkan gambar 4.2 dibawah, dapat ditunjukkan bahwa nilai 

probabilitas lebih dari 5% atau 0.05 (0.856081 > 0.05). Jadi dapat disimpulkan 

bahwa nilai residual dari model (2) terdistribusi normal. 
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Gambar 4.2Hasil Uji Normalitas Model (2) AM 

      Sumber: hasil olahan penulis 

 

4.2.3 Uji Panel 

Teknik regresi data panel digunakan karena jenis data merupakan data 

cross section dan time series. Banyaknya sampel penelitian adalah 14 bank 

dengan periode penelitian selama 5 tahun (2009-2013).  Dalam penelitian ini, 

teknik regresi data panel dilakukan melalui uji chow (pemilihan teknik regresi 

common effect dan fixed effect) dan uji hausman (pemilihan teknik regresi fixed 

effect dan random effect). Adapun kriteria penolakan Ho.  

1. Uji Chow 

Ho : common effect 

Ha  : fixed effect 

Ho ditolak, jika probabilitas cross-section chi-square < 0.05 atau 5%. Apabila 

Ho tidak dapat ditolak (Ho diterima), maka teknik pengujian regresi data 

panel hanya sampai pada tahap uji chow. 

2. Uji Haussman 

Ho : random effect 
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Ha  : fixed effect 

Ho ditolak, jika probabilitas cross-section random < 0.05 atau 5%. 

Berdasarkan uji chow dan uji haussman, maka teknik regresi data panel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manajemen Laba Riil (RM) 

Teknik regresi data panel untuk model (1) adalah fixed effect. 

 

Tabel 4.4Hasil Uji Chow Model (1) RM 
 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: RANDOM   

Test cross-section fixed effects  

     

     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     

     

Cross-section F 5.373578 (13,37) 0.0000 

Cross-section Chi-square 61.513002 13 0.0000 

     
     

Sumber: hasil olahan penulis 

Berdasarkan nilai cross-section Chi-square adalah lebih lecil dari 0.05 

(0.0000 < 0.05), maka yang dipilih adalah fixed effect, dan dilanjutkan ke Uji 

Haussman. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman Model (1) RM 
 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: RANDOM   

Test cross-section random effects  

     

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

     

     
Cross-section random 13.763039 7 0.0556 

     
     

Sumber: hasil olahan penulis 
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 Berdasarkan tabel diatas, nilai probabilitas cross-section random > 0.05 

(0.0556 > 0.05), sehingga dapat disimpulkan bahawa teknik regresi data panel 

yang digunakan dalam model (1) adalah random effect. 

b. Manajemen Laba Akrual (AM) 

Teknik regresi data panel untuk model (2) adalah random effect. 

 

Tabel 4.6 Hasil Uji Chow Model (2) AM 
 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: FIXED   

Test cross-section fixed effects  

     
     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     

Cross-section F 6.276629 (12,36) 0.0000 

Cross-section Chi-square 63.217612 12 0.0000 

     
     

Sumber: hasil olahan penulis 

Berdasarkan uji chow pada tabel 4.6, probabilitas cross-section chi-square 

< 0.05, sehingga regresi data panel model (2) adalah fixed effect. Berdasarkan hal 

tersebut, maka dilakukan uji haussman untuk menentukan teknik regresi yang 

dipakai. 

Tabel 4.7Hasil Uji Haussman Model (2) AM 
 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: FIXED   

Test cross-section random effects  

     

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

     

     

Cross-section random 14.220255 7 0.0474 

     
     

Sumber: hasil olahan penulis 
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Berdasarkan hasil uji haussman pada tabel 4.7, probabilitas cross 

section random < 0.05 (0.0474 < 0.05) atau Ho ditolak. Jadi, dapat 

disimpulkan dalam model (2) menggunakan teknik regresi data panel fixed 

effect. 

4.2.4 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan linear 

antara variabel independen dalam model penelitian. Ada atau tidaknya masalah 

multikolinearitas dapat dilihat dengan menggunakan correlation matrix. 

Tabel 4.8Hasil Uji Multikolinearitas Model (1) RM 

  INTRST ZSCORE FEAUD NOA LEVERAGE LNSIZE DPKGR 

INTRST 1.000.000 -0.41876 -0.51675 0.099309 0.228321 -0.70323 -0.10966 

ZSCORE -0.41876 1.000.000 0.100295 -0.36477 -0.269567 0.435533 0.028325 

FEAUD -0.51675 0.100295 1.000.000 -0.06859 -0.338157 0.4812 -0.0784 

NOA 0.099309 -0.36477 -0.06859 1.000.000 0.45271 -0.33583 0.288879 

LEVERAGE 0.228321 -0.26957 -0.33816 0.45271 1.000.000 -0.39318 0.071574 

LNSIZE -0.70323 0.435533 0.4812 -0.33583 -0.393184 1.000.000 -0.05038 

DPKGR -0.10966 0.028325 -0.0784 0.288879 0.071574 -0.05038 1.000.000 

Sumber: hasil olahan penulis 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, adanya multikolinearitas antara variabel 

independen ditunjukkan dengan melihat koefisien korelasi. Jika nilai koefisien 

korelasi antar variabel kurang dari 0.8 atau 80%, maka dapat disimpulkan bahwa 

antar variabel independen dalam model (1) tidak memiliki masalah 

miltikolinearitas. Menurut hasil yang diperoleh dari tabel 4.8, bahwa dalam model 

(1) tidak ditemukan variabel independen yang memiliki koefisien korelasi 

melebihi 0.8, sehingga model (1) ini bebas dari masalah multikolinearitas.  

Berdasarkan tabel 4.9, dalam model (2) tidak ditemukan koefisien 

korelasi antara variabel independen yang melebihi 0.8 atau 80%, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dalam model (2) bebas dari masalah multikolinearitas. 
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Tabel 4.9Hasil Uji Multikolinearitas Model (2) AM 

  FEAUD NOA INTRST ZSCORE UNEXRM ROA LNSIZE 

FEAUD 1.000.000 -0.02879 -0.52026 0.101521 -0.07593 0.144226 0.508457 

NOA -0.028792 1.000.000 0.02955 -0.32553 0.051952 -0.43616 -0.35889 

INTRST -0.520258 0.02955 1.000.000 -0.3833 0.175994 -0.38994 -0.66727 

ZSCORE 0.101521 -0.32553 -0.3833 1.000.000 -0.04993 0.602545 0.459941 

UNEXRM -0.075928 0.051952 0.175994 -0.04993 1.000.000 0.038328 -0.09977 

ROA 0.144226 -0.43616 -0.38994 0.602545 0.038328 1.000.000 0.590811 

LNSIZE 0.508457 -0.35889 -0.66727 0.459941 -0.09977 0.590811 1.000.000 

Sumber: hasil olahan penulis 

4.2.5 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas muncul dari variabel gangguan yang muncul 

dalam model regresi. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas 

dilakukan dengan uji Park. Uji Park dilakukan dengan kriteria penentuan 

berdasarkan nilai signifikansi probabilitas sebagai berikut: 

Ho : tidak terdapat masalah heteroskedastisitas 

Ha : terdapat masalah heteroskedastisikas 

 Jika probabilitas < 0.05 atau 5%, maka Ho ditolak. 

Tabel 4.10Hasil Uji Park Model (1) RM 

Variable Prob.   

  
INTRST 0.9603 

ZSCORE 0.411 

FEAUD 0.2491 

NOA 0.1019 

LEVERAGE 0.5705 

LNSIZE 0.9477 

DPKGR 0.2015 

C 0.178 

Sumber: hasil olahan penulis 

Uji Park dilakukan dengan cara meregresikan nilai residual dengan 

masing-masing variabel independen. Hasil dari tabel 4.10 menunjukkan 

bahwa probabilitas dari setiap variabel independen lebih besar dari 0.05 
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atau 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model (1) tidak mengalami 

masalah heteroskedastisitas. 

Tabel 4.11Hasil Uji Park Model (2) AM 
 

Variable Prob.   

  
FEAUD 0.5533 

NOA 0.0599 

INTRST 0.2209 

ZSCORE 0.2457 

UNEXRM 0.7758 

ROA 0.2802 

LNSIZE 0.4985 

C 0.6357 

Sumber: hasil olahan penulis 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.11, nilai 

probabilitas dari setiap variabel indepnden lebih besar dari 0.05 atau 5%. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam model (2) tidak ditemukan masalah 

heteroskedastisitas. 

 

4.2.6 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi menunjukkan korelasi antara satu variabel gangguan dengan 

variabel gangguan lainnya. Metode yang digunakan untuk mendeteksi terjadinya 

autokorelasi adalah metode Durbin Watson (DW). Model regresi dinyatakan tidak 

memiliki masalah autokorelasi, jika nilai DW berada pada range 1.54-2.46. 

Berdasarkan tabel 4.12, nilai statistik dari DW 1.79340. Nilai ini masih 

berada dalam range1.54 sampai 2.46, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam  

model (1) tidak terdapat masalah autokorelasi. 
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Tabel 4.12Hasil Uji Autokorelasi Model (1) RM 
 

     
     

R-squared 0.855571     Mean dependent var 0.043268 

Adjusted R-squared 0.835351     S.D. dependent var 0.065638 

S.E. of regression 0.026521     Sum squared resid 0.035168 

F-statistic 42.31302     Durbin-Watson stat 1.798340 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Sumber: hasil olahan penulis 

Tabel 4.13Hasil Uji Autokorelasi Model (2) AM 
 

     
     

R-squared 0.789760     Mean dependent var 0.012485 

Adjusted R-squared 0.678800     S.D. dependent var 0.109774 

S.E. of regression 0.062214     Akaike info criterion -2.444033 

Sum squared resid 0.139339     Schwarz criterion -1.720693 

F-statistic 7.117533     Durbin-Watson stat 2.265547 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Sumber: hasil olahan penulis 

 Tabel 4.13 membuktikan bahwa nilai statistik DW menunjukkan angka 

2.265547. Nilai ini masih berada dalam range 1.54 sampai 2.46, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dalam model (2) tidak terdapat masalah autokorelasi. 

 

4.2.7 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini diperlukan untuk mengetahui dan memprediksi seberapa besar 

hubungan variabel independen dengan variabel dependen, serta memberikan arah 

hubungan dalam model regresi. Dalam penelitian ini, terdapat 2 model, yaitu: 

a. Manajemen Laba Riil (RM) 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, teknik regresi data panel 

untuk model (1) RM adalah menggunakan random effect. Adapun model 

penelitian (1) adalah: 
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RM i,t= β0 + β1INTRST i,t+β2 ZSCORE i,t + β3 FEAUD i,t +β4 NOA i, t-1 +  

β5LEVi,t+ β6 LNSIZE i,t  + β7 DPKGR i,t + ε i,t  

Model diatas mendeskripsikan pengaruh biaya manajemen laba rill 

dan pertimbangan biaya manajemen laba akrual mempengaruhi 

manajemen laba rill secara crosssection. Berdasarkan hasil regresi pada 

tabel 4.14, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai 

berikut: 

RM i,t= -0.004119 - 0.63955 INTRST i,t+0.003644 ZSCORE i,t+ 0.010979 

FEAUD i,t– 0.00072NOA i, t-1+ 0.321307LEVERAGEi,t  - 

0.015174LNSIZEi,t  + 0.476175DPKGR i,t+ ε i,t  

Adapun penjelasan model regresi linier berganda RM, adalah 

sebagai berikut: 

1. Konstanta sebesar -0.004119 menyatakan bahwa jika INTRST, 

ZSCORE, FEAUD, NOA, LEV, LNSIZE, dan DPKGR diasumsikan 

nilainya 0, maka RM nilainya sebesar -0.004119. 

2. Koefisien regresi untuk INTRST menunjukkan nilai -0.63955. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika INTRST mengalami kenaikan satu persen 

(%), maka RM akan mengalami penurunan sebesar 0.63955, dengan 

asumsi variabel independen lainnya bernilai konstan. INTRST 

menunjukkan hubungan negatif dengan RM, artinya biaya manajemen 

laba riil INTRST menjadi pertimbangan bank melakukan manajemen 

laba riil. 
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Tabel 4.14Hasil Uji Regresi Random Effect Model (1) RM 

Variable Pred. Sign Coefficient t-Statistic Prob. 

INTRST - -0.63954 -1.826.851 0.0737 

ZSCORE - 0.003644 1.079.672 0.2855 

FEAUD + 0.010979 2.038.735 0.0468 

NOA + -0.00072 -0.065543 0.948 

LEVERAGE + 0.321307 1.652.039 0.1048 

LNSIZE + -0.015174 -2.762.177 0.008 

DPKGR - 0.476175 1.648.272 0.0000 

C   -0.004119 -0.019348 0.9846 

R-squared 

 

0.855571 

  
Adjusted R-squared 

 

0.835351 

  
F-statistic 

 

4.231.302 

  
Prob(F-statistic) 

 

0.000000 

  
 DW statistic 

 

1.798.340 

  Sumber: hasil olahan penulis 

RM: Manajemen laba riil atau window dressing, yang diukur dengan model Geraldina et al (2013).  

INTRST: Biaya Dana/cost of fund merupakan biaya manajemen laba riil, yang diukur dengan total 

biaya dana bank i dibagi jumlah dana. 

ZSCORE: merupakan biaya manajemen laba riil yang mengukur kesehatan keuangan bank, diukur 

dengan rumus 6.56X1 + 3.26 X2 + 6.72 X3 + 1.05 X4. 

FEAUD: Fee audit bank merupakan biaya manajemen laba akrual, diukur dengan natural 

logaritma dari biaya audit. 

NOA: Net operating Asset merupakan biaya manajemen laba akrual, diukur dengan variabel 

dummy, 1 jika NOA diatas median NOA sampel, dan 0 jika lainnya. 

LEVERAGE: variabel kontrol, yang diukur dengan total liabilitas dibagi total aset. 

LNSIZE: merupakan ukuran perusahaan, yang diukur dengan natural logaritma dari total aset 

DPKGR: merupakan pertumbuhan DPK kuartalan, diukur dari selisih DPKQ III dan DPKQII 

dibagi dengan total aset. 

3. Koefisien regresi untuk ZSCORE menunjukkan nilai 0.003644. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika ZSCORE mengalami kenaikan satu skor, 

maka RM akan mengalami peningkatan sebesar 0.003644, dengan 

asumsi variabel independen lainnya bernilai konstan. ZSCORE 

menunjukkan hubungan positif dengan RM, artinya biaya manajemen 

laba riil ZSCORE bukan menjadi pertimbangan bank untuk melakukan 

manajemen laba riil. 

4. Koefisien regresi untuk FEAUD menunjukkan nilai 0.010979. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika FEAUD mengalami kenaikan satu rupiah 
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(Rp), maka RM akan mengalami peningkatan sebesar 0.010979, 

dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai konstan. FEAUD 

menunjukkan hubungan positif terhadap RM, artinya semakin tinggi 

biaya manajemen laba akrual FEAUD maka menjadi pertimbangan 

bank untuk memilih manajemen laba riil. 

5. Koefisien regresi untuk NOA menunjukkan nilai -0.000720. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika NOA mengalami peningkatan satu satuan, 

maka RM akan mengalami penurunan sebasar 0.000720 satuan, 

dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai konstan. NOA 

menunjukkan hubungan negatif dengan RM, artinya semakin tinggi 

biaya manajemen laba akrual NOA bukan menjadi pertimbangan bank 

untuk memilih manajemen laba riil. 

6. Koefisien regresi untuk LEVERAGE menunjukkan nilai 0.0321307. 

Hal ini menunjukkan bahwa jika LEVERAGE mengalami peningkatan 

satu satuan, maka RM akan mengalami peningkatan sebesar 0.0321307 

satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai konstan. 

LEVERAGE menunjukkan hubungan positif dengan RM, artinya 

semakin besar penggunaan hutang untuk membiayai aset, maka 

semakin besar pula manajemen laba riil di bank. 

7. Koefisien regresi untuk LNSIZE menunjukkan nilai -0.015174. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika LNSIZE mengalami peningkatan satu rupiah 

(Rp), maka RM akan mengalami penurunan sebesar 0.015174, dengan 

asumsi variabel independen lainnya bernilai konstan. LNSIZE 
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memiliki hubungan negatif dengan RM, artinya LNSIZE bukan 

menjadi pertimbangan bank melakukan manajemen laba riil. 

8. Koefisien regresi untuk DPKGR menunjukkan nilai 0.476175. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika DPKGR mengalami kenaikan satu persen 

(%), maka RM akan mengalami peningkatan sebesar 0.476175, dengan 

asumsi variabel independen lainnya bernilai konstan. DPKGR 

menunjukkan pengaruh positif terhadap RM, artinya  pertumbuhan 

DPK bukan menjadi pertimbangan bank melakukan manajemen laba 

riil. 

 

b. Manajemen Laba Akrual (AM) 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, teknik regresi data panel 

untuk model (2) AM adalah menggunakan fixed effect. Adapun model 

penelitian (1) adalah: 

 AM i,t = γo + γ1FEAUDi,t + γ2NOA i,t  + γ3 INTRST i,t + γ4ZSCORE i,t 

+γ5UNEXRM i,t+ γ6LNSIZE i,t-1 + γ7ROAi, t-1 + u i,t 

Model regresi untuk model (2) menunjukkan pengaruh biaya 

manajemen laba akrual dan biaya manajemen laba riil sebagai 

pertimbangan dalam melakukan manajemen laba akrual. Berdasarkan tabel 

4.15, hasil regresi adalah sebagai berikut: 

AM i,t = 1.481056 + 0.049974FEAUDi,t – 0.027664NOA i,t  -0.806649 

INTRST i,t+ 0.024649ZSCORE i,t+0.232517UNEXRM i,t – 

0.105343LNSIZE i,t-1 + 1.848058ROAi, t-1 + u i,t 

 Adapun penjelasan model regresi adalah sebagai berikut: 
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1. Konstanta sebesar 1.481056 menyatakan bahwa jika FEAUD, NOA, 

INTRST, ZSCORE, UNEXRM, ROA, dan LNSIZE diasumsikan 

nilainya 0, maka AM nilainya sebesar 1.481056. 

2. Koefisien regresi FEAUD menunjukkan nilai 0.049974. Hal ini 

menunjukan bahwa jika FEAUD mengalami kenaikan satu rupiah 

(Rp), maka AM akan mengalami kenaikan sebesar 0.049974, dengan 

asumsi variabel independen lainnya bernilai konstan. FEAUD 

menunjukan hubungan positif dengan AM, artinya biaya manajemen 

laba akrual FEAUD bukan menjadi pertimbangan bank dalam 

melakukan manajemen laba akrual. 

3. Koefisien regresi NOA menunjukkan nilai -0.027664. Hal ini 

menyatakan bahwa jika NOA mengalami kenaikan satu satuan, maka 

AM akan mengalami penurunan sebesar 0.027664 satuan, dengan 

asumsi variabel independen lainnya bernilai konstan. NOA 

menunjukkan hubungan negatif namun tidak signifikan dengan AM, 

artinya biaya manajemen laba akrual NOA bukan menjadi 

pertimbangan bank dalam melakukan manajemen laba akrual. 

4. Koefisien regresi INTRST menunjukkan nilai -0.806649. Hal ini 

menyatakan bahwa jika INTRST mengalami kenaikan satu persen (%), 

maka AM akan mengalami penurunan sebesar 0.806649, dengan 

asumsi variabel independen ainnya bernilai konstan. INTRST 

menunjukan hubungan negatif dengan AM, artinya semakin tinggi 

biaya manajemen laba rill INTRST bukan menjadi pertimbangan bank 

dalam melakukan manajemen laba akrual. 
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5. Koefisien regresi ZSCORE menunjukkan nilai 0.024649. Hal ini 

menyatakan bahwa jika ZSCORE mengalami kenaikan satu skor, 

maka AM akan mengalami kenaikan sebesar 0.024649, dengan asumsi 

variabel independen lainnya bernilai konstan. ZSCORE menunjukkan 

hubungan positif dengan AM, artinya semakin tinggi biaya manajemen 

laba riil ZSCORE menjadi pertimbangan bank untuk melakukan 

manajemen laba akrual. 

6. Koefisien regresi UNEXRM menunjukkan nilai 0.232517. Hal ini 

menyataan bahwa jika UNEXRM mengalami kenaikan satu rupiah 

(Rp), maka AM akan mengalami kenaikan sebesar 0.232517, dengan 

asumsi variabel independen lainnya bernilai konstan. UNEXRM 

menunjukkan hubungan positif terhadap AM. Dalam penelitian ini 

UNEXRM diharapkan memiliki hubungan negatif dengan AM karena 

jumlah laba unexpected akan diseseuaikan dengan manajemen laba 

akrual (less/more). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNEXRM 

tidak disesuaikan melalui manajemen laba akrual. 

7. Koefisien regresi ROA menunjukkan nilai 1.848058. Hal ini 

menyatakan bahwa jika ROA mengalami kenaikan satu persen, maka 

AM akan mengalami kenaikan sebesar 1.848058, dengan asumsi 

variabel independen lainnya bernilai konstan. ROA menunjukkan 

hubungan positif dengan AM, artinya besarnya tingkat pengembalian 

atas aset mendorong bank untuk melakukan manajemen laba akrual. 
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Tabel 4.15Hasil Uji Regresi Fixed Effect Model (2) AM 

Variable Pred. Sign Coefficient t-Statistic Prob.   

     
FEAUD - 0.049974 3.799.270 0.0005 

NOA - -0.027664 -0.943039 0.3519 

INTRST + -0.806649 -0.875692 0.387 

ZSCORE + 0.024649 2.738.387 0.0095 

UNEXRM - 0.232517 1.019.614 0.3147 

ROA + 1.848.058 1.882.614 0.0679 

LNSIZE - -0.105343 -3.632.313 0.0009 

C   1.481.056 2.875.469 0.0067 

R-squared 

 

0.78976 

  
Adjusted R-squared 

 

0.6788 

  
F-statistic 

 

7.117.533 

  
Prob(F-statistic) 

 

0.000000 

  
DW statistic 

 

2.265.547 

  Sumber: hasil olahan penulis.  

AM: Manajemen laba akrual, diukur dengan model Beaver dan Engel (1986) 

FEAUD: Fee audit bank merupakan biaya manajemen laba akrual, diukur dengan natural 

logaritma dari biaya audit. 

NOA: Net operating Asset merupakan biaya manajemen laba akrual, diukur dengan variabel 

dummy, 1 jika NOA diatas median NOA sampel, dan 0 jika lainnya. 

INTRST: Biaya Dana/cost of fund merupakan biaya manajemen laba riil, yang diukur dengan total 

biaya dana bank i dibagi jumlah dana. 

ZSCORE: merupakan biaya manajemen laba riil yang mengukur kesehatan keuangan bank, diukur 

dengan rumus 6.56X1 + 3.26 X2 + 6.72 X3 + 1.05 X4. 

UNEXRM: jumlah unexpected laba, yang diperoleh dari nilai residual model (1) manajemen laba 

riil. 

ROA: variabel kontrol yang diukur dengan menggunakan laba sebelum pajak/total aset. 

LNSIZE: merupakan ukuran perusahaan, yang diukur dengan natural logaritma dari total aset. 

8. Koefisien regresi LNSIZE menunjukkan nilai -0.105343. Hal ini 

menyatakan bahwa jika LNSIZE mengalami kenaikan satu rupiah 

(Rp), maka AM akan mengalami penurunan sebesar 0.105343, dengan 

asumsi variabel independen lainnya bernilai konstan. LNSIZE 

memiliki hubungan negatif dengan AM, artinya semakin besar ukuran 

suatu bank ditinjau dari total aset maka terjadinya manajemen laba 

akrual semakin kecil. 
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4.3 Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan sebagai prosedur untuk menemukan bukti 

kebenaran sifat populasi berdasarkan data dalam penelitian (Widarjono, 2009). 

4.3.1 Uji Signifikansi (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh signifikansi antara variabel 

dependen dan keseluruhan variabel independen. Kriteria dalam uji F, apabila 

probabilitas F statistic < 0.05 atau 5%, dan F statistic > F tabel, maka dapat 

disimpulkan secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen secara signifikan (Ho ditolak dan Ha diterima). 

Ha1: Biaya dana, kesehatan keuangan, fee audit, net operating asset, leverage, 

ukuran perusahaan, dan pertumbuhan dana pihak ketiga, mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba riil (RM). 

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, nilai probabilitas F-statistic sebesar 

0.000000. Jika  tingkat signifikansi sebesar 0.05 atau 5%, maka nilai probabilitas 

F-statistic lebih kecil dari 0.05 (0.000000 < 0.05). Selain itu, nilai F statistic RM 

adalah 4.231302, dan F tabel dengan tingkat signifikansi 5% adalah 2.76, jadi 

dapat dinyatakan bahwa Fstatistic > F tabel (4.231302 > 2.76) atau Ha1 diterima. 

Hal ini menunjukkan bahwa biaya dana, kesehatan keuangan, fee audit, net 

operating asset, leverage, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan dana pihak 

ketiga, mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba riil (RM) secara 

signifikan. 

Ha2: Fee audit, net operating asset, biaya dana, kesehatan keuangan, jumlah 

laba unexpected, return on asset, dan ukuran perusahaan, memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap manajemen laba akrual (AM). 
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Berdasarkan tabel 4.15 diatas, nilai probabilitas F-statistic sebesar 

0.000000. Jika tingkat signifikansi sebesar 0.05 atau 5%, maka nilai probabilitas 

F-statistic lebih kecil dari 0.05 (0.000000 < 0.05). Nilai F statistic AM adalah 

7.117533, dan F tabel dengan tingkat signifikansi 5% adalah 2.76. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa Fstatistic > F tabel (7.117533 > 2.76) atau Ha2 diterima. Hal 

ini menunjukkan bahwa fee audit, net operating asset, biaya dana, kesehatan 

keuangan, jumlah laba unexpected, return on asset, dan ukuran perusahaan, 

memiliki pengaruh terhadap manajemen laba akrual (AM) secara signifikan. 

 

4.3.2 Uji Parsial (Uji t) 

4.3.2.1 Uji Parsial Untuk Menjawab Rumusan Masalah 1 

Uji t berfungsi untuk menentukan pengaruh dari masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Adapun hasil dari uji t adalah sebagai 

berikut (hipotesis dalam penelitian ini adalah Ha): 

H1a: Perusahaan dengan biaya audit yang tinggi (FEAUD), mmiliki tingkat 

manajemen laba riil yang lebih tinggi 

Dari hasil tabel 4.14 analisis regresi model (1), dapat ditunjukkan bahwa 

nilai koefisien regresi FEAUD adalah 0.010979, yang berarti bahwa FEAUD 

mempunyai pengaruh positif terhadap manajemen laba riil (RM). Selain itu, 

probabilitas FEAUD menunjukkan nilai sebesar 0.0468 atau lebih kecil dari nilai 

signifikansi 0.05 atau 5% (0.0468 < 0.05). Nilai t statistic menunjukkan 2.038735, 

dan t tabel (signifikansi 5%, df=6) adalah 1.943, sehingga t statistic > t tabel 

(2.038735 > 1.943), maka H1a diterima. Berdasarkan hal tersebut, maka FEAUD 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba riil (RM) di bank 

yang terdaftar di BEI. 

H1b: Perusahaan dengan nilai NOA yang tinggi, memiliki tingkat 

manajemen laba riil yang lebih tinggi 

Dari hasil tabel 4.14 model (1), dapat ditunjukkan bahwa nilai koefisien 

regresi NOA adalah -0.000720, yang berarti bahwa NOA mempunyai pengaruh 

yang negatif terhadap manajemen laba riil (RM). Selain itu, probabilitas NOA 

menunjukkan nilai sebesar 0.9480 atau lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 atau 

5% ( 0.9480 > 0.05). Selain itu, nilai t statistic adalah -0.065543, dan t tabel 

adalah 1.943. Jadi t statistic < t tabel (-0.065543 < 1.943), dapat disimpulkan 

bahwa H1b ditolak. Berdasarkan hal tersebut, maka NOA berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap manajemen laba riil (RM) di bank yang terdaftar di BEI. 

H1c: Perusahaan dengan biaya dana tinggi(INTRST), memiliki tingkat 

manajemen laba akrual yang lebih tinggi 

Berdasarkan tabel 4.15 model (2), dapat ditunjukkam bahwa nilai 

koefisien regresi INTRST adalah -0.806649, yang berarti bahwa INTRST 

mempunyai pengaruh yang negatif terhadap manajemen laba akrual (AM). Selain 

itu, probabilitas INTRST menunjukkan nilai sebesar 0.3870 atau lebih besar dari 

nilai signifikansi 0.05 atau 5% (0.3870 > 0.05). Nilai t statistic menunjukkan -

0.875692, dan t tabel adalah 1.943, atau t statistic < t tabel (-0.875692 < 1.943), 

jadi dapat disimpulkan bahwa H1c ditolak. Dengan kata lain, variabel INTRST 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba akrual (AM) di 

bank yang terdaftar di BEI. 
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H1d: Perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan (ZSCORE), 

memiliki tingkat manajemen laba akrual yang lebih tinggi 

Berdasarkan tabel 4.15 model (2), dapat ditunjukkan bahwa nilai koefisien 

regresi ZSCORE adalah 0.024649, yang berarti bahwa ZSCORE mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap manajemen laba akrual (AM). Selain itu, 

probabilitas ZSCORE menunjukkan nilai sebesar 0.0095 atau lebih kecil dari nilai 

signifikansi 0.05 atau 5% (0.0095 < 0.05). Nilai t statistic menunjukkan nilai 

2.738387 dan t tabel adalah 1.943, atau t statistic > t tabel (2.738387 > 1.943). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa H1d diterima. Dengan kata lain, variabel ZSCORE 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba akrual (AM) di bank 

yang terdaftar di BEI. 

 

4.3.2.2 Uji Parsial Untuk Menjawab Rumusan Masalah 2 

 

H2a: Level penyesuaian manajemen laba akrual berbanding terbalik dengan 

jumlah laba (UNEXRM) yang dihasilkan dengan manajemen laba riil 

Berdasarkan tabel 4.15 model (2), variabel yang digunakan untuk 

mendeteksi substitusi antara manajemen laba akrual dan riil adalah UNEXRM. 

Nilai koefisien regresi variabel UNEXRM adalah 0.232517, yang menyatakan 

bahwa UNEXRM berbanding lurus (positif) dengan manajemen laba akrual. 

Selain itu, probabilitas UNEXRM menunjukkan nilai sebesar 0.3147 atau lebih 

besar dari nilai signifikansi 0.05 atau 5% (0.3147 > 0.05). Nilai t statistic 

menunjukkan 1.019614 dan nilai t tabel menunjukkan 1.94, jadi t statistic < t tabel 

(1.019614 < 1.943) atau H2a ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah laba 
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yang dihasilkan dari manajemen laba riil (UNEXRM) berbanding lurus dan tidak 

signifikan dengan manajemen laba akrual (AM).  

4.3.3 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi dapat menjelaskan hubungan variabel dependen 

dengan variabel independen dalam suatu model. Berdasarkan hasil regresi 

berganda dengan random effect pada tabel 4.14, koefisien determinasi (R
2
) adalah 

sebesar 0.855571 atau 85.57%, sedangkan nilai adjusted R
2
 sebesar 0.835351 atau 

83.51%. Hal ini menunjukkan bahwa INTRST, ZSCORE, FEAUD, NOA, LEV, 

LNSIZE, dan DPKGR mampu menjelaskan manajemen laba riil (RM) sebesar 

83.51% dan sisanya 16.49%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan 

dalam model penelitian. 

Selain itu, hasil regresi berganda fixed effect pada tabel 4.15 menunjukkan 

koefisien determinasi (R
2
) adalah sebesar 0.789760 atau 78.97%, sedangkan nilai 

adjusted R
2
 sebesar 0.678800 atau 67.88%. Berdasarkan hal tersebut, maka 

variabel FEAUD, NOA, INTRST, ZSCORE, UNEXRM, ROA, dan LNSIZE 

mampu menjelaskan manajemen laba akrual (AM) sebesar 67.88% dan sisanya 

32.12% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model 

penelitian. 

 

4.3.4 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol dalam model (1 dan 2) diantaranya leverage (LEV), 

ukuran bank (LNSIZE), pertumbuhan DPK (DPKGR), dan tingkat pengembalian 

aset (ROA). Variabel LEV merepresentasikan seberapa besar aset perusahaan 

yang dibiayai menggunakan hutang. Bank dengan higher laverage cenderung 
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untuk melakukan window dressing  terhadap dana pihak ketiga untuk menjaga 

rasio CAR (Geraldina et al, 2013). Dalam model (1) variabel LEV menunjukkan 

hubungan positif namun tidak signifikan terhadap manajemen laba riil. Artinya, 

LEV mempengaruhi keputusan bank untuk melakukan manajemen laba riil. 

Perusahaan dengan nilai LEV yang tinggi cenderung ingin memaksimalkan 

aktivitas riil sehingga kinerja keuangannya dinilai lebih baik oleh publik. 

Variabel kontrol LNSIZE dalam model (1) diharapkan memiliki hubungan 

yang positif terhadap manajemen laba riil, disebabkan karena bank dengan total 

aset yang besar mempunyai jaringan nasabah prioritas, sehingga lebih mudah 

untuk melakukan window dressing dibandingkan dengan bank yang kecil 

(Geraldina et al, 2013). Hasil regresi yang diperoleh dari model (1) menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan atau LNSIZE memiliki hubungan negatif signifikan 

terhadap manajemen laba riil. Hasil penelitian yang berbeda ini memberikan bukti 

baru bahwa bank yang besar tidak mudah melakukan window dressing sebagai 

pertimbangan untuk menarik minat nasabahnya dalam menempatkan dana. 

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa motivasi bank dalam melakukan 

manajemen laba didasarkan pada ketentuan rasio CAR dan insentif atas ekuitas 

(Bertrand, 2010; Cheng et al, 2008) dan bukan pada jumlah aset. 

Sementara itu, variabel LNSIZE pada model (2) diharapkan memiliki 

hubungan negatif signifikan dengan manajemen laba akrual. Hasil regresi 

menunjukkan bahwa LNSIZE memiliki hubungan negatif yang signifikan 

terhadap manajemen laba akrual. Artinya, perusahaan besar cenderung untuk 

menghindari melakukan manajemen laba akrual dengan tujuan menghindari 

kerugian (Lee dan Choi, 2002).  
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Variabel DPKGR dalam model (1) menunjukkan hubungan positif dan 

signifikan terhadap manajemen laba riil. Ekspektasi bahwa DPKGR harusnya 

memiliki hubungan negatif signifikan, dikarenakan motivasi bank melakukan 

window dressing nampak dalam jumlah DPK kuarter IV lebih besar dari rata-rata 

DPK kuarter sebelumnya. Dengan kata lain, bank dengan jumlah pertumbuhan 

DPK yang kecil sebelum kuarter ke IV, cenderung untuk melakukan window 

dress untuk mencapai jumlah simpanan tahunan yang telah ditentukan. 

Variabel ROA dalam model (2) menunjukkan hubungan positif dan 

signifikan terhadap manajemen laba akrual. Hasil ini berbeda dengan penelitian 

Zang (2013) yang menemukan bahwa ROA memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan pada perusahaan manufaktur. Perbedaan ini terjadi karena indikasi 

manajemen laba akrual di bank dilakukan melalui akun CKPN sehingga dapat 

mempengaruhi pinjaman yang diberikan oleh bank (Anggaraita, 2012). 

 

4.4 Analisis Pembahasan Hipotesis 

4.4.1 Hubungan Fee Audit dengan Manajemen Laba Riil 

Dalam Tabel 4.16 peneliti menyajikan ringkasan hasil penelitian untuk 

model (1) manajemen laba riil dan model (2) manajemen laba akrual. Bukti 

empiris yang menyatakan adanya pengaruh biaya relatif terhadap manajemen laba 

riil dan akrual diperoleh melalui pengujian hipotesis yang sudah dilakukan 

sebelumnya. Salah satunya pengujian terkait dengan biaya audit dan hubungannya 

dengan manajemen laba riil. 

Salah satu diversifikasi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penggunaan variabel FEAUD sebagai bagian dari biaya manajemen laba akrual, 
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sementara penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zang (2012) dan Febriana 

(2013) untuk mengetahui pengawasan auditor menggunakan variabel ukuran KAP 

dan audit tenure. Alasan penggunaan variabel FEAUD karena semakin tinggi 

biaya audit yang dibayarkan kepada auditor eksternal, dapat menentukan kualitas 

audit yang dihasilkan salah satunya dengan mendeteksi manajemen laba akrual 

(Nugrahani, 2003). Siregar dan Utama (2008) juga menyatakan bahwa ukuran 

KAP bukanlah proksi yang baik dalam menilai kualitas audit di Indonesia. 

Berdasarkan hasil regresi sebelumnya, diperoleh bukti yang menyatakan 

bahwa FEAUD mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen laba riil. Hal 

ini sesuai dengan prediksi peneliti karena auditor dapat dengan mudah mendeteksi 

manajemen laba akrual yang dilakukan terhadap laporan keuangan, sehingga 

perusahaan lebih memilih untuk mengubah aktivitas secara rill atau dengan kata 

lain melakukan manajemen laba riil.  

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Zang (2012) dan Febriana (2013). Jika menggunakan proksi ukuran KAP 

hasilnya menunjukkan hubungan negatif yang signifikan terhadap manajemen 

laba riil dan audit tenure menunjukkan hubungan positif yang tidak signifikan 

terhadap manajemen laba riil. Perbedaan hasil ini dapat terjadi karena proksi dan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. 

4.4.2 Hubungan Net Operating Asset dengan Manajemen Laba Riil 

Net operating asset pada awal tahun merupakan proksi yang dipakai untuk 

mengukur fleksibilitas akuntansi yang dilakukan perusahaan dan merupakan 
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bagian dari biaya manajemen laba akrual. Jika NOA tinggi, maka dengan mudah 

perusahaan akan melakukan manajemen laba riil dibandingkan akrual (Zang, 

2012). Dalam hipotesis 1b menyatakan bahwa NOA yang tinggi di awal tahun 

akan menghalangi perusahaan melakukan manajemen laba akrual dan lebih 

memilih melakukan manajemen laba riil. 

Pembuktian secara empiris menyatakan bahwa NOA memiliki hubungan 

negatif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba riil. Hal ini dapat diartikan 

bahwa NOA awal tahun memberikan dorongan bagi perusahaan untuk tidak 

melakukan manajemen laba riil, sehingga hasil ini bertentangan dengan hipotesis 

1b dan NOA juga bukan menjadi konsiderasi biaya untuk melakukan manajemen 

laba riil. Hasil penelitian ini konsisten dengan Choy (2003) yang menyatakan 

bahwa NOA memiliki hubungan negatif dengan pencapaian laba pada tingkat 

tertentu.  

Namun hasil penelitian ini berbeda dengan Zang (2012) dan Febriana 

(2013) yang menyatakan bahwa NOA memiliki hubungan positif signifikan 

terhadap manajemen laba akrual maupun riil. Perbedaan hasil penelitian ini karena 

sampel yang digunakan sebelumnya adalah perusahaan manufaktur, sementara 

penelitian ini menggunakan sampel bank. Selain itu, NOA mempengaruhi 

pendapatan bank (revenue) yang nantinya berdampak pada pencapaian laba oleh 

bank. Seharusnya semakin efisien NOA menunjukkan tingginya pendapatan yang 

diperoleh oleh bank sehingga laba juga tinggi.  

Dalam penelitian ini, NOA memiliki hubungan negatif dengan manajemen 

laba riil, artinya NOA dalam menciptakan pendapatan bagi perusahaan, tidak 
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mendorong bank untuk melakukan manajemen laba riil karena adanya 

ketidakefisiensi dalam pengelolaan NOA sehingga tidak mempengaruhi tingginya 

pendapatan/ revenue yang diterima oleh bank. 

Tabel 4.16 Ringkasan Hasil Penelitian 

  
Model (1) RM Equation Model (2) AM Equation 

  
Pred.Sign Coefficient Pred.Sign Coefficient 

C 

  

-0.004119 

 

1.481056*** 

UNEXRM 

   

- 0.232517 

Biaya Manajemen 

Laba Riil 

     
INTRST 

 

- -0.639540* + -0.806649 

ZSCORE 

 

- 0.003644 + 0.024649*** 

Biaya Manajemen Laba 

Akrual 

    
FEAUD 

 

+ 0.010979** - 0.049974*** 

NOA 

 

+ -0.000720 - -0.027664 

Control Variabel 

     
LEV 

 

+ 0.321307 

  
LNSIZE 

 

+ -0.015174*** - -0.105343*** 

DPKGR 

 

- 0.476175*** 

  
ROA 

   

+ 1.848058* 

F-statistics 

  

0.000000 

 

0.000000 

Adj. R2 (%) 

  

85.55 

 

67.88 

*,**,*** menunjukkan tingkat signifikansi 10%, 5%, dan 1%. 

RM merupakan manajemen laba rill di bank yang dihitung berdasarkan model Geraldina et al 

(2013). 

AM merupakan manajemen laba akrual di bank berdasarkan model Beaver dan Engel (1986) 

UNEXRM merupakan nilai residual dari model (1) RM.  

 

4.4.3 Hubungan Biaya Dana dengan Manajemen Laba Riil 

Biaya dana atau INTRST merupakan bagian dari biaya manajemen laba 

riil. Sebelumnya dijelaskan bahwa manajemen laba riil dilakukan selama tahun 

fiskal dan berdampak langsung terhadap arus kas perusahaan. Biaya dana 

merupakan biaya bagi perusahaan yang harus dibayarkan kepada nasabah karena 

menyimpan dananya di bank dalam bentuk dana pihak ketiga atau dikenal DPK. 
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Tindakan bank memberikan suku bunga kepada nasabah merupakan 

bagian dari manajemen laba riil dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah DPK 

dan kas bank pada akhir tahun  (Downing, 2012). Semakin besar biaya dana atau 

bunga yang ditawarkan kepada nasabah, maka semakin besar pula biaya bagi bank 

untuk membayar, begitu juga sebaliknya jika bunga kecil maka mengurangi biaya 

bagi bank.  

Dalam tabel 4.16 biaya dana atau INTRST mempunyai pengaruh negatif 

signifikan (signifikansi = 10%) terhadap manajemen laba riil, artinya semakin 

tinggi biaya dana yang akan dibayar perusahaan mengurangi manajemen laba riil 

karena bank akan memilih melakukan teknik manajemen laba lainnya yaitu 

akrual. Hasil ini juga memberikan bukti bahwa meskipun perusahaan melakukan 

manajemen laba riil melalui penawaran suku bunga kepada nasabah, maka hal 

tersebut tidak melanggar ketentuan bunga yang ditetapkan oleh LPS, karena bank 

akan dikenakan sanksi atas pelanggaran tersebut. 

4.4.4 Hubungan Kesulitan Keuangan dengan Manajemen Laba Riil 

Kesulitan keuangan atau ZSCORE merupakan biaya perusahaan dalam 

mempertimbangkan manajemen laba riil. Semakin tinggi skor bank, semakin baik 

pula kinerja keuangannya dan semakin rendah nilai skornya maka bank berada 

dalam kategori kesulitan keuangan (Altman, 1986). Dalam penelitian ini, 

perhitungan kesulitan keuangan menggunakan model Altman Zscore khusus 

untuk industri jasa seperti perbankan.  

Kesulitan keuangan bank yang diukur dengan ZSCORE dinyatakan 

sebagai biaya karena jika bank berada dalam kinerja keuangan yang memburuk 
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maka kecenderungan bank adalah menghindari manajemen laba riil. Tindakan ini 

dilakukan oleh bank karena tidak dapat menjalankan kegiatan operasional secara 

optimal akibat keterbatasan sumber daya perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian, ditunjukkan bahwa kesulitan keuangan yang 

diproksikan dengan ZSCORE memiliki hubungan positif namun tidak signifikan 

terhadap praktek manajemen laba riil di bank. Hal ini memberikan gambaran 

bahwa biaya ZSCORE bukan menjadi pertimbangan bank dalam melakukan 

manajemen laba riil di bank, alasannya regulator yaitu Bank Indonesia 

mengeluarkan regulasi terkait tingkat penilaian kesehatan bank secara terpadu 

untuk mencegah terjadinya financial distress. Penilaian kesehatan tersebut 

mengacu pada PBI No. 13/1/PBI/2011 yang mewajibkan bank untuk melakukan 

penilaian tingkat kesehatan menggunakan pendekatan risiko atau dikenal dengan 

risk-based bank rating (RBBR), sebelumnya teknik penilaian kesehatan bank 

melalui aspek CAMELS (PBI No. 6/10/PBI/2004). 

4.4.5 Hubungan Biaya Dana dengan Manajemen Laba Akrual 

Biaya dana atau yang dikenal sebagai suku bunga atas simpanan nasabah 

(INTRST) merupakan pengeluran bagi bank. Artinya, ketika bank menawarkan 

suku bunga yang tinggi atas simpanan nasabah dengan tujuan untuk menarik 

minat nasabah menyimpan uangnya di bank, maka semakin besar pula biaya 

bunga yang nanti dibayarkan oleh bank kepada nasabah. Geraldina et al (2013) 

menyatakan bahwa bank melakukan manajemen laba riil melalui penawaran suku 

bunga simpanan yang tinggi kepada nasabah, atau yang dikenal dengan window 

dressing. 
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Penelitian ini menguji apakah besarnya biaya bunga yang nanti dibayarkan 

oleh bank mendorong bank untuk melakukan manajemen laba akrual. Namun, 

bukti empiris menunjukkan bahwa suku bunga memiliki hubungan yang negatif 

dan tidak signifikan dengan manajemen laba akrual. Jadi dapat dinyatakan bahwa 

besarnya biaya bunga yang dibayarkan oleh bank tidak mendorong bank 

melakukan penyesuaian melalui manajemen laba akrual atau biaya bunga bukan 

menjadi konsiderasi bank dalam melakukan manajemen laba akrual. 

Selain itu, ditemukan secara empiris bahwa suku bunga memiliki 

hubungan negatif signifikan terhadap manajemen laba riil. Hasil ini memberikan 

bukti besarnya biaya bunga yang dibayarkan oleh bank akibat window dressing 

tidak akan melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh LPS dikarenakan bank akan 

dikenakan sanksi jika bunga yang diberikan melebihi batas maksimal LPS. 

4.4.6 Hubungan Kesulitan Keuangan dengan Manajemen Laba Akrual 

ZSCORE merupakan proksi yang dipakai untuk mengukur kesulitan 

keuangan perusahaan dengan memprediksi risiko kebangkrutannya. Semakin 

rendah nilai ZSCORE menunjukkan bahwa perusahaan berada pada kondisi 

keuangan yang buruk, sehingga terdorong untuk melakukan manajemen laba 

akrual dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan keuangannya (Zang, 2012).  

Berdasarkan ringkasan penelitian pada tabel 4.16, ZSCORE memiliki 

hubungan positif signifikan terhadap manajemen laba akrual. Hasil ini serupa 

dengan penelitian Zang (2012) dan Febriana (2013) pada perusahaan manufaktur 

yang menemukan bahwa bank dengan nilai ZSCORE yang tingi, cenderung 

menghindari manajemen laba riil karena dapat mengganggu aktivitas rill 

Trade off..., Rianty Ontorael, Ak.-IBS, 2015



98 
 

perusahaan. ZSCORE mengukur tingkat kesehatan keuangan bank dalam 

memprediksi kebangkrutan dengan menggunakan data masa lalu, atau dengan 

kata lain ZSCORE menunjukkan ukuran akrual. Jadi, pertimbangan perusahaan 

melakukan manajemen laba akrual adalah biaya kebangkrutan (ZSCORE). 

4.4.7 Hubungan Jumlah Laba Unexpected Terhadap Penyesuaian 

Manajemen Laba Akrual 

Dalam pembahasan sebelumnya menyatakan bahwa perusahaan akan 

melakukan penyesuaian jumlah laba (UNEXRM) manajemen laba riil melalui 

perubahan prinsip dan estimasi akuntansi berdasarkan manajemen laba akrual 

(less/more). UNEXRM diperoleh dari nilai residual dalam model (1) manajemen 

laba riil, kemudian dimasukkan sebagai variabel independen dalam model (2) 

manajemen laba akrual. Dalam penelitian ini, UNEXRM diharapkan memiliki 

hubungan negatif signifikan dengan manajemen laba akrual. 

Febriana (2013) menyatakan bahwa terdapat perbedaan waktu antara 

pelaksanaan manajemen laba akrual dan manajemen laba riil. Manajemen laba rill 

dilakukan selama periode tahun fiskal (Graham et al, 2005), sedangkan 

manajemen laba akrual dilakukan pada akhir tahun fiskal tetapi sebelum terbitnya 

laporan keuangan (Febriana, 2013; Zang, 2012). Berdasarkan perbedaan waktu 

tersebut, maka perusahaan melakukan manajemen laba akrual tergantung dari 

jumlah laba yang dihasilkan melalui aktivitas riil perusahaan. 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.16, diperoleh bahwa UNEXRM memiliki 

hubungan positif dan tidak signifikan dengan manajemen laba akrual. Oleh sebab 

itu, dapat disimpulkan bahwa jumlah laba yang dihasilkan dari aktivitas riil 
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perusahaan tidak disesuaikam melalui manajemen laba akrual. Hal ini dapat 

terjadi karena kemampuan perusahaan dalam memproyeksikan jumlah laba 

melalui aktivitas riil cukup sulit untuk diukur, sehingga perusahaan tidak secara 

tepat dapat melakukan penyesuaian dengan manajemen laba akrual. 

4.4.8 Hubungan Fee Audit dengan Manajemen Laba Akrual 

 Fee audit atau FEAUD merupakan biaya yang dibayarkan kepada auditor 

eksternal atas jasa audit laporan keuangan bank. Sebelumnya dinyatakan bahwa 

semakin besar FEAUD menentukan tingginya kualitas audit yang dihasilkan 

dengan cara mendeteksi manajemen laba akrual (Nugrahani, 2003) sehingga 

FEAUD merupakan bagian dari biaya manajemen laba akrual. Manajemen laba 

akrual dicapai dengan cara mengubah estimasi dan kebijakan akuntansi sehingga 

mudah terdeteksi oleh auditor (Febriana, 2013). Auditor bertanggung jawab atas 

kewajaran laporan keuangan, dan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku 

umum. 

 Berdasarkan ringkasan hasil regresi dalam tabel 4.16, FEAUD ternyata 

memiliki hubungan positif signifikan dengan manajemen laba akrual. Hal ini 

membuktikan bahwa auditor melihat nilai akrual laporan keuangan untuk 

menentukan kualitas laba. Namun seharusnya semakin tinggi FEAUD maka 

manajemen laba akrual semakin rendah, karena perusahaan atau bank akan 

memilih teknik manajemen laba lainnya yaitu secara riil.  

 Dengan demikian, biaya FEAUD bukan menjadi konsiderasi perusahaan 

atau bank untuk memilih teknik manajemen laba akrual. Selain itu, hasil regresi 

juga membuktikan bahwa FEAUD signifikan terhadap masing-masing teknik 
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manajemen laba, sehingga ada kemungkinan terdapatnya bias terhadap data fee 

audit. 

4.4.9 Hubungan Net Operating Asset dengan Manajemen Laba Akrual 

Net operating asset awal tahun (NOA t-1) dikategorikan sebagai biaya 

manajemen laba akrual. Rasionalisasi dalam pengukuran ini karena akrual yang 

terjadi pada laba tahun sebelumnya akan ditunjukkan dalam net asset. NOA 

diperlukan oleh perusahaan untuk mengukur kinerja ekonomi dalam rangka 

memperoleh pendapatan atau create revenue sehingga meningkatkan laba. 

Semakin efisien bank dalam mengelolah aset akan nampak dari tingginya 

pendapatan bank. 

Bank dengan NOA yang tinggi mengurangi manajemen laba akrual dan 

memilih manajemen laba riil. Alasannya, apabila nilai NOA tinggi maka bank 

akan kesulitan melakukan manajemen laba akrual karena semakin besar 

komponen akrual yang nantinya nampak di dalam laporan keuangan. Hasil 

penelitian menunjukkan bukti yang bahwa NOA memiliki hubungan negatif 

namun tidak signifikan dengan manajemen laba akrual. 

Berdasarkan hal tersebut maka NOA bukan menjadi pertimbangan bank 

sebagai biaya manajemen laba akrual, alasannya terdapat inefisiensi penggunaan 

NOA untuk mendapatkan revenue dengan menggunakan akrual yaitu perubahan 

metode dan estimasi akuntansi, karena terdapat limitasi perubahan metode dan 

estimasi akuntansi bagi perusahaan atau bank di Indonesia berdasarkan pedoman 

akuntansi yang di pakai yaitu PSAK. 
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4.5 Implikasi Manajerial 

Tabel 4.16 menyajikan ringkasan hasil penelitian model (1) manajemen 

laba riil dan model (2) manajemen laba akrual. Bukti empiris yang menyatakan 

adanya pengaruh biaya relatif terhadap manajemen laba riil dan akrual diperoleh 

melalui pengujian hipotesis yang sudah dilakukan sebelumnya. Dari seluruh 

hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini, 2 hipotesis diantaranya dapat 

diterima (H1a dan H1d) dan 3 hipotesis lainnya ditolak (H1b, H1c, dan H2a). 

Bukti adanya trade off manajemen laba dideteksi dengan melihat pengaruh 

masing-masing biaya terhadap manajemen laba. Namun, penelitian ini tidak 

memperoleh bukti adanya substitusi manajemen laba yang dilakukan di bank. 

Dalam penelitian ini, pengamatan yang dilakukan sebatas menemukan bahwa 

pertimbangan bank melakukan manajemen laba dibatasi oleh biaya, namun belum 

mempertimbangkan lebih lanjut apakah manajemen laba riil dan akrual  dilakukan 

secara substitusi atau komplementer. 

Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan 

pemahaman terhadap manajemen laba akrual dan riil serta biaya-biaya yang 

terkait dengan keputusan perusahaan dalam melakukan manajemen laba akrual 

dan riil. Berdasarkan penelitian ini khususnya bank, ditemukan secara empiris 

bahwa terdapat biaya-biaya yang mendorong bank melakukan manajemen laba 

akrual dan manajemen laba riil. 

Bagi investor, penelitian ini memberikan gambaran mengenai manajemen 

laba akrual dan riil yang dilakukan di bank, supaya investor lebih berhati-hati 

dalam menanamkan investasinya, dan membaca laporan keuangan suatu 

perusahaan. Dalam penelitian ini, investor dapat mempertimbangkan keputusan 
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investasinya berdasarkan nilai ZSCORE. Semakin tinggi nilai ZSCORE 

menunjukkan tingkat kesehatan keuangan bank semakin baik dan resiko 

kebangkrutan semakin kecil. 

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa tingginya FEAUD mempengaruhi 

bank untuk melakukan manajemen laba riil dan akrual. Oleh sebab itu, hal ini 

menjadi masukan bagi regulator khusunya OJK untuk lebih memperhatikan 

besarnya FEAUD yang diberikan oleh bank kepada auditor eksternal, selain itu 

menjadi bahan pertimbangan untuk mewajibkan perusahaan mempublikasikan 

data fee audit dalam laporan keuangannya. Regulator juga harus memperhatikan 

kondisi keuangan perusahaan yang memburuk, karena terdapat manajemen laba 

akrual. Oleh sebab itu, regulator harus meningkatkan pengawasan terhadap 

perbankan di Indonesia dengan memperhatikan aspek tersebut. 
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BAB V  

PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini mengkaji hubungan trade off  antara manajemen laba 

akrual dan riil dengan menggunakan sampel bank konvensional yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2009-2013. Banyak penelitian 

terdahulu yang telah menguji praktek manajemen laba akrual dan manajemen 

laba riil baik di perusahaan manufaktur, maupun bank. Namun, peneliti 

mencoba menemukan bukti empiris adanya hubungan trade off manajemen laba 

yang terjadi di bank.  

Adapun hasil penelitian melalui manajemen laba akrual dan riil adalah 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa biaya relatif 

manajemen laba mempengaruhi keputusan bank dalam melakukan 

manajemen laba akrual dan riil.  

2. Bukti adanya trade off antara manajemen laba akrual dan riil di bank tidak 

dapat dibuktikan dalam penelitian ini. 

Variabel kontol LEVERAGE mempengaruhi keputusan bank untuk 

melakukan manajemen laba riil. Bank dengan total asset yang besar tidak 

mudah melakukan window dressing sebagai pertimbangan untuk menarik 

minat nasabahnya dalam menempatkan dana karena bank harus menjaga rasio 

CAR. Ukuran perusahaan juga tidak mendorong bank melakukan manajemen 

laba akrual dengan tujuan untuk menghindari kerugian.  
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Selain itu, pertimbangan dalam melakukan manajemen laba riil 

dimotivasi dengan rendahnya pertumbuhan DPK sebelum kuarter ke IV, 

karena bank pada akhirnya ingin mencapai jumlah DPK tahunan seperti yang 

telah ditargetkan. Sementara, variabel ROA menunjukkan hubungan positif 

signifikan dengan manajemen laba akrual. Hal ini sesuai dengan manajemen 

laba akrual di bank yang sering ditemukan dalam akun CKPN dan 

mempengaruhi besarnya pinjaman yang diberikan oleh bank sehingga ikut 

mempengaruhi total asset dan laba yang dihasilkan. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagi berikut: 

1. Variabel fee audit adalah bias dalam menguji biaya manajemen laba 

akrual karena sama-sama berpengaruh positif terhadap manajemen 

laba akrual dan riil.  

 

5.3 Saran Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, adapun keterbatasan dan saran 

dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Penelitian ini mengkaji hubungan trade off antara manajemen laba akrual 

dan riil yang terjadi di bank yang terdaftar di BEI. Untuk penelitian 

selanjutnya, kiranya dapat mengkaji hubungan trade off di bank secara 

keseluruhan (publik dan non publik). 
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2. Untuk penelitian selanjutnya, mencari proksi lain dari biaya manajemen 

laba akrual fee audit misalnya, biaya manajemen laba akrual menurut Zang 

(2012). 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran I Daftar Sampel Penelitian 

NO Kode Saham Nama 

1 BAEK PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk 

2 BBCA PT. Bank Central Asia Tbk 

3 BBRI PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

4 BBTN PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

5 BCIC PT. Bank Mutiara Tbk 

6 BDMN PT. Bank Danamon Tbk 

7 BEKS PT. Bank Eksekutif Internasional Tbk 

8 BMRI PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 

9 BNII PT. Bank Internasional Indonesia Tbk 

10 BNLI PT. Bank Permata Tbk 

11 BTPN PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 

12 BVIC PT. Bank Victoria Internasional Tbk 

13 NISP PT. Bank OCBC NISP Tbk 

14 SDRA PT. Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk 
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Lampiran II Output Hasil Penelitian 

1. Uji Normalitas Model (1) RM 

 
 

 

 

2. Analisis Regresi Model (1) RM 

Dependent Variable: RM   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 01/30/15   Time: 11:07   
Sample: 2009 2013   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 14   
Total panel (unbalanced) observations: 58  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     INTRST -0.639540 0.350078 -1.826851 0.0737 

ZSCORE 0.003644 0.003375 1.079672 0.2855 
FEAUD 0.010979 0.005385 2.038735 0.0468 

NOA -0.000720 0.010981 -0.065543 0.9480 
LEVERAGE 0.321307 0.194491 1.652039 0.1048 

LNSIZE -0.015174 0.005494 -2.762177 0.0080 
DPKGR 0.476175 0.028889 16.48272 0.0000 

C -0.004119 0.212902 -0.019348 0.9846 
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.026243 0.5243 

Idiosyncratic random 0.024995 0.4757 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.855571     Mean dependent var 0.043268 

Adjusted R-squared 0.835351     S.D. dependent var 0.065638 
S.E. of regression 0.026521     Sum squared resid 0.035168 
F-statistic 42.31302     Durbin-Watson stat 1.798340 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.759374     Mean dependent var 0.102190 

Sum squared resid 0.078349     Durbin-Watson stat 0.807202 
     
      

3. Uji Heteroskedastisitas Model (1) RM 
 
Dependent Variable: LOG(RES2)   
Method: Panel Least Squares   
Date: 01/31/15   Time: 18:28   
Sample: 2009 2013   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 14   
Total panel (unbalanced) observations: 58  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     INTRST 1.208103 24.12622 0.050074 0.9603 

ZSCORE 0.162939 0.196550 0.828999 0.4110 
FEAUD 0.425196 0.364588 1.166234 0.2491 

NOA -1.137704 0.682832 -1.666156 0.1019 
LEVERAGE 5.741091 10.05353 0.571052 0.5705 

LNSIZE 0.017771 0.269329 0.065984 0.9477 
DPKGR 2.753306 2.127331 1.294254 0.2015 

C -16.40402 12.00656 -1.366255 0.1780 
     
     R-squared 0.142580     Mean dependent var -7.777420 

Adjusted R-squared 0.022541     S.D. dependent var 2.061434 
S.E. of regression 2.038068     Akaike info criterion 4.389324 
Sum squared resid 207.6861     Schwarz criterion 4.673523 
Log likelihood -119.2904     Hannan-Quinn criter. 4.500025 
F-statistic 1.187784     Durbin-Watson stat 1.690604 
Prob(F-statistic) 0.326852    

     
      

4. Uji Multikolinearitas Model (1) RM 

 INTRST ZSCORE FEAUD NOA LEVERAGE LNSIZE DPKGR 
INTRST  1.000000 -0.418761 -0.516746  0.099309  0.228321 -0.703230 -0.109657 

ZSCORE -0.418761  1.000000  0.100295 -0.364772 -0.269567  0.435533  0.028325 
FEAUD -0.516746  0.100295  1.000000 -0.068593 -0.338157  0.481200 -0.078401 

NOA  0.099309 -0.364772 -0.068593  1.000000  0.452710 -0.335831  0.288879 
LEVERAGE  0.228321 -0.269567 -0.338157  0.452710  1.000000 -0.393184  0.071574 

LNSIZE -0.703230  0.435533  0.481200 -0.335831 -0.393184  1.000000 -0.050378 
DPKGR -0.109657  0.028325 -0.078401  0.288879  0.071574 -0.050378  1.000000 
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5. Statistik Deskriptif Model (1) RM 

 RM INTRST ZSCORE FEAUD NOA LEVERAGE LNSIZE DPKGR 
 Mean  0.102190  0.045969  1.339007  7.734931  0.465517  0.886376  17.95054  0.067512 
 Median  0.085250  0.042950  1.454250  7.880804  0.000000  0.894250  18.12610  0.030398 
 Maximum  0.384200  0.082200  6.293600  9.207837  1.000000  0.929800  20.41280  0.678478 
 Minimum -0.003300  0.006300 -2.932300  5.298317  0.000000  0.814000  14.26120  0.001887 
 Std. Dev.  0.075580  0.017744  1.667969  0.943725  0.503166  0.032752  1.587869  0.136912 
 Skewness  2.143019  0.109792  0.503929 -0.799722  0.138260 -0.847534 -0.348214  3.574039 
 Kurtosis  7.791001  2.148457  6.195069  3.110855  1.019116  2.688871  2.252348  14.91090 

         
 Jarque-Bera  99.86588  1.868911  27.12525  6.212070  9.667550  7.177642  2.522990  466.3308 
 Probability  0.000000  0.392800  0.000001  0.044778  0.007956  0.027631  0.283230  0.000000 

         
 Sum  5.927000  2.666200  77.66240  448.6260  27.00000  51.40980  1041.131  3.915716 
 Sum Sq. 
Dev.  0.325604  0.017946  158.5809  50.76515  14.43103  0.061144  143.7156  1.068460 

         
 Observations  58  58  58  58  58  58  58  58 
 

6. Uji Normalitas Model (2) AM 
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7. Analisis Regresi Model (2) AM 

 
Dependent Variable: AM   
Method: Panel Least Squares   
Date: 01/29/15   Time: 12:15   
Sample: 2009 2013   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 13   
Total panel (unbalanced) observations: 56  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     FEAUD 0.049974 0.013154 3.799270 0.0005 

NOA -0.027664 0.029335 -0.943039 0.3519 
INTRST -0.806649 0.921155 -0.875692 0.3870 

ZSCORE 0.024649 0.009001 2.738387 0.0095 
UNEXRM 0.232517 0.228044 1.019614 0.3147 

ROA 1.848058 0.981645 1.882614 0.0679 
LNSIZE -0.105343 0.029002 -3.632313 0.0009 

C 1.481056 0.515066 2.875469 0.0067 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.789760     Mean dependent var 0.012485 

Adjusted R-squared 0.678800     S.D. dependent var 0.109774 
S.E. of regression 0.062214     Akaike info criterion -2.444033 
Sum squared resid 0.139339     Schwarz criterion -1.720693 
Log likelihood 88.43291     Hannan-Quinn criter. -2.163595 
F-statistic 7.117533     Durbin-Watson stat 2.265547 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trade off..., Rianty Ontorael, Ak.-IBS, 2015



114 
 

8. Uji Heteroskedastisitas Model (2) AM 

 
Dependent Variable: LOG(RES2)   
Method: Panel Least Squares   
Date: 01/31/15   Time: 18:32   
Sample: 2009 2013   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 13   
Total panel (unbalanced) observations: 56  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     FEAUD 0.220799 0.369855 0.596988 0.5533 

NOA -1.298405 0.673679 -1.927334 0.0599 
INTRST -29.95611 24.15450 -1.240188 0.2209 

ZSCORE -0.253596 0.215764 -1.175341 0.2457 
UNEXRM 1.587023 5.541345 0.286397 0.7758 

ROA -21.80282 19.96137 -1.092251 0.2802 
LNSIZE -0.196508 0.288104 -0.682072 0.4985 

C -2.758862 5.786774 -0.476753 0.6357 
     
     R-squared 0.139458     Mean dependent var -7.316873 

Adjusted R-squared 0.013962     S.D. dependent var 2.115150 
S.E. of regression 2.100332     Akaike info criterion 4.453632 
Sum squared resid 211.7470     Schwarz criterion 4.742968 
Log likelihood -116.7017     Hannan-Quinn criter. 4.565807 
F-statistic 1.111256     Durbin-Watson stat 1.569749 
Prob(F-statistic) 0.371608    

     
     

 

9. Uji Multikolinearitas Model (2) AM 

 FEAUD NOA INTRST ZSCORE UNEXRM ROA LNSIZE 
FEAUD  1.000000 -0.028792 -0.520258  0.101521 -0.075928  0.144226  0.508457 

NOA -0.028792  1.000000  0.029550 -0.325533  0.051952 -0.436155 -0.358886 
INTRST -0.520258  0.029550  1.000000 -0.383297  0.175994 -0.389943 -0.667265 

ZSCORE  0.101521 -0.325533 -0.383297  1.000000 -0.049931  0.602545  0.459941 
UNEXRM -0.075928  0.051952  0.175994 -0.049931  1.000000  0.038328 -0.099766 

ROA  0.144226 -0.436155 -0.389943  0.602545  0.038328  1.000000  0.590811 
LNSIZE  0.508457 -0.358886 -0.667265  0.459941 -0.099766  0.590811  1.000000 
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10. Statistik Dekriptif Model (2) AM 

 
 AM FEAUD NOA INTRST ZSCORE UNEXRM ROA LNSIZE 

 Mean  0.012485  7.767413  0.464286  0.044847  1.412710 -0.002857  0.020916  17.85140 
 Median  0.012444  8.074300  0.000000  0.041300  1.457350 -0.007200  0.021100  18.04994 
 Maximum  0.297963  9.207800  1.000000  0.082200  6.293600  0.151900  0.051500  20.41280 
 Minimum -0.271405  5.298300  0.000000  0.006342 -4.780400 -0.147400 -0.078800  14.17010 
 Std. Dev.  0.109774  0.961607  0.503236  0.017751  1.706364  0.052705  0.020876  1.675663 
 Skewness  0.065967 -0.857622  0.143223  0.249810 -0.032800  0.040126 -2.448737 -0.363372 
 Kurtosis  4.548512  3.077672  1.020513  2.250052  7.962073  4.152390  12.29484  2.267741 

         
 Jarque-Bera  5.635690  6.878881  9.334315  1.894764  57.46176  3.113698  257.5515  2.483503 
 Probability  0.059735  0.032083  0.009399  0.387755  0.000000  0.210799  0.000000  0.288878 

         
 Sum  0.699164  434.9751  26.00000  2.511458  79.11179 -0.160000  1.171300  999.6781 
 Sum Sq. Dev.  0.662764  50.85782  13.92857  0.017331  160.1423  0.152778  0.023970  154.4315 

         
 Observations  56  56  56  56  56  56  56  56 
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Personal Detail 

Name   : RiantyOntorael 

Date of Birth  : 31
st
 December 1993 

Gender   : Female 

Address  : Jalan Kemang Barat 3 No 21, Jakarta Selatan 

Province   : Jakarta 

Email   : rianty.ontorael11@gmail.com 

Mobile   : +6282188374141 

No KTP  : 7104167112930001 

 

Education 

2011-present  Bachelor of Economy majoring in Accounting 

Indonesia Banking School (IBS), Jl. Kemang Raya No 35 

Jakarta Selatan 

2009-2011 Senior High School (SMA N1 Essang), Essang, Talaud, 

North Sulawesi 

Achievement/Award 

2014 

15 Nov the best candidate for campus debate challenge of ASEAN 

Economy Community 2015 

12—14 May awarded for candidate of best student in Regional III 

Jakarta, Kopertis 

30 Apr-3 Maythe 2
nd

 Winner in National Management Brainstorming 

Competition with the topic of strategic breakthrough to 
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compete in ASEAN Economy Community 2015, held in 

Bakrie University  

22Mar awarded a certificate from CPA Australia for participation 

in Accounting Competition  

2012 

 12 Sep-12 Oct  awarded as the best student favourite from IBS Campus 

 

Workshop/Course 

2014 

Agustus awarded a certificate from PT Bank mandiri (Persero), Tbk 

for internship program 

4-6 Feb awarded a certificate from KomandanResimenInduk, 

Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta for Mental, Physic 

and Discipline Development  

2013 

30 Nov awarded a certificate for participating in Senior High 

School Accounting Competition  

14-16 Nov certified for participating in Campus Debate Challenge 

2013 from IBS Campus 

17-28 Jun certified from Bank of Indonesia and Indonesia Banking 

School for internship in IX Region BI branch in North 

Sumatera and Aceh 

28-29 Jan awarded from PT. e-Depro, Management Consultant for 

Customer Service and Selling Skills workshops  

 awarded for participating in Pre-Eliminary Indonesia 

Funtaxtic in Tax Festival 2013 from STAN (Government 

Accounting School) 

 certified for part taking Company Visit 2013 “Assemble 

and Get the Experience” 
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2012 

24 Nov awarded for committee participant in AGTI 2012, 

REDEFINING ACCOUNTING from IBS Campus 

29 May certified for Computerised Accounting with MYOB-Basic 

(MYOB Accounting v18) from PT. NET21PLUS, MYOB 

PROFESSIONAL PARTNER  

22 Mar awarded for participation in Open Dialogue-Financial 

Authority Merit (Otoritas Jasa Keuangan-OJK) from IBS 

Campus 

2011 

10 Dec awarded for participation in Accounting Goes to IBS 

(AGTI) 2011 “Move with the new accounting standards” 

from IBS Campus 

15-17 Nov awarded for participation in National Banking Forum 2011, 

“From Banking we simplify Your Business” from IBS 

Campus 

8-9 Oct awarded for participation in BATPRO-Basic Activity 

Training Program 2011 from IBS Campus 

2009 

9-11 Sep awarded for participation in Bengkel Sastra Bidang 

Garapan Penulisan Kreatif Bagi Siswa SMA/SMK se-

Kabupaten Kepulauan Talaud from Balai Bahasa Provinsi 

Sulawesi Utara 

 

 

Trade off..., Rianty Ontorael, Ak.-IBS, 2015




