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SARI 

Mardiana, Ina Bayu. 2017. “Perbandingan Model Accrual dan Model Revenue 

dalam Mendeteksi Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur”. Skripsi. 

Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

Dhini Suryandari, S.E, M.Si, Ak. 

Kata kunci: Manajemen Laba, Modified Jones, Conditional Revenue. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan conditional revenue 

model dalam mendeteksi manajemen laba jika dibandingkan dengan modified Jones 

model. Penelitian ini dilakukan karena belum banyak penelitian yang dapat 

membuktikan bahwa conditional revenue model dapat digunakan untuk mendeteksi 

manajemen laba.  

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) selama periode 2010-2014. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan diperoleh 

sampel sebanyak 45 perusahaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

dengan dokumentasi dari laporan keuangan auditan perusahaan yang terdaftar di 

BEI periode 2010-2014. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik 

deskriptif, uji normalitas dan uji beda t-test.  

Hasil dari penelitian ini telah memberikan bukti bahwa conditional revenue 

model memberikan estimasi yang lebih baik dalam mendeteksi manajemen laba 

daripada modified Jones model. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 

yang dilakukan sebelumnya oleh Stubben (2010) dan Nuraini (2012). Oleh karena 

itu, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk alternatif model pendeteksian 

manajemen laba.  

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dengan menggunakan sampel 

yang berbeda selain perusahaan manufaktur sehingga penelitian ini dapat 

diperbandingkan tingkat keefektifannya. Selain itu perusahaan diharapkan dapat 

meningkatkan laporan keuangan agar data perusahaan tersaji lengkap. 
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ABSTRACT 

Mardiana, Ina Bayu. 2017. “The Comparasion of Accrual Model and Revenue 

Model to Detect Earning Management in The Manufacturing Company”. Final 

Project. Accounting Department. Economy Faculty. Semarang State University. 

Advisor Dhini Suryandari, S.E, M.Si, Ak. 

Kata kunci: Earning Management, Modified Jones, Conditional Revenue. 

 

The purpose of this research is to examine the efectiveness conditional 

revenue model to detect earning management when compared by modified Jones 

model. This study is important because there was just a few research that can prove 

that conditional revenue model can be use to detect earning management.  

Sample in this study uses data from manufacture company that listed in the 

IDX (Indonesia Stock Exchange) during periode 2010-2014. Sampling method that 

use is purposive sampling and the result are 45 firm as samples. Data collection 

techniques used are the documentation of the audited financial statements of 

companies listed on the IDX during periode 2010-2014. Descriptive statistic, 

normality test and comperative t-test is used to test in this research.  

The result from this research finding evidance that conditional revenue 

model provide a better estimation to detect earning management than modified 

Jones model. This finding is support the research that have done by Stubben (2010) 

and Nuraini (2012) before. Therefore, these findings provide support for using 

measure of conditional revenue model to detect earning management. 

The suggestion for the next research is use different sample except 

manufacture company so this study can be compared. Also the company has to 

enhance the financial statemant to get comprehensive report company.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang berisi tentang kondisi 

keuangan perusahaan. Laporan keuangan juga merupakan cerminan kinerja dari 

sebuah perusahaan. Laporan keuangan perusahaan memegang peranan penting bagi 

pihak manajemen untuk memberikan informasi kepada para pihak yang memiliki 

kepentingan terhadap laporan keuangan yang akan digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Laporan keuangan harus dapat dipercaya oleh para pemakainya karena 

informasi ini akan dipakai untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan 

laba dimasa depan. Untuk itu laporan keuangan harus disusun dengan 

menggunakan metode dan prosedur akuntansi yang telah diakui, diterima, dan 

dipahami oleh semua pihak yang akan menggunakan informasi ini (Sulistyanto, 

2008). 

Laporan keuangan dinilai sebagai informasi yang berkualitas apabila 

menyajikan informasi yang relevan, netral, lengkap (komprehensif), serta 

mempunyai daya banding dan uji. Agar dapat memenuhi seluruh syarat-syarat ini 

maka seluruh informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus disusun 

dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Inilah yang 

membuat metode dan prosedur yang tercakup dalam standar akuntansi harus diikuti 

dan ditaati oleh penyusun laporan keuangan (Sulistyanto, 2008). 
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Perusahaan-perusahaan berusaha memberikan dan menampilkan laporan 

keuangan dalam kondisi yang baik agar dapat menarik perhatian investor baru 

untuk menanamkan modalnya dan merupakan upaya perusahaan untuk 

mempertahankan eksistensinya dalam persaingan pasar. Komponen dalam laporan 

keuangan yang merupakan poin yang diperhatikan sebagai pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan salah satunya adalah laba. 

Informasi tentang laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan salah satu 

bentuk penilaian dari pemegang saham kepada manajer (Rachmasari, 2015). 

Angka laba yang tersedia pada laporan keuangan selain memberikan 

informasi mengenai laba juga mempengaruhi pemakai informasi dalam 

pengambilan keputusan mengenai perusahaan baik keputusan investasi maupun 

keputusan kredit (Nuraini, 2012). Angka laba yang menjadi sorotan para pengguna 

laporan keuangan menjadi krusial ketika laba tersebut terpengaruh oleh komponen 

laba yang masih dapat tersentuh oleh diskresi atau kebijakan manajemen. Oleh 

karena itu tak ayal bahwa tingkat laba perusahaan menjadi salah satu tolak ukur 

kinerja dari manajemen itu sendiri. Jika pada suatu kondisi dimana pihak 

manajemen ternyata tidak berhasil mencapai target laba yang ditentukan maka 

manajemen dapat memanfaatkan fleksibilitas yang diperbolehkan oleh standar 

akuntansi dalam menyusun laporan keuangan untuk modifikasi laba yang 

dilaporkan (Halim et al, 2005). 

Salah satu cara untuk mencapai tingkat laba yang diinginkan oleh manajemen 

adalah melalui manajemen laba (earning management). Dalam hal ini, manajemen 

memanfaatkan informasi yang diketahuinya serta keputusan-keputusan yang dapat 
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diambil sebelum para investor atau kreditor mengetahui informasi tersebut 

(Andayani, 2010). Manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan 

dengan pemilik ataupun pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan. 

Manajemen berkewajiban untuk memberikan informasi-informasi, salah satunya 

laporan keuangan, kepada pihak yang berkepentingan (pemilik). Namun terkadang 

informasi yang diberikan oleh manajemen tidak sesuai dengan kondisi yang 

sebenarnya (Subroto, 2007). Keadaan seperti ini dapat menimbulkan adanya 

asimetris informasi. Menurut Halim et al., (2005) adanya asimetris informasi 

memberi peluang bagi manajemen untuk melakukan tindakan manajemen laba. 

Manajemen laba adalah upaya untuk mengubah, menyembunyikan dan 

merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan dengan merubah metode dan 

prosedur-prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Manajemen laba 

merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan. 

Manajemen laba yang dilakukan oleh manajer timbul karena adanya masalah 

keagenan yaitu konflik kepentingan antara pemegang saham (principal) dan 

manajemen perusahaan (agent). 

Tindakan manajemen laba terjadi karena pada dasarnya para pengguna 

laporan keuangan sering menilik tingkat laba perusahaan yang kemudian dikaitkan 

dengan prestasi manajemen dan digunakan sebagai indikator dalam pengukuran 

kinerja manajemen. Hal ini merupakan faktor yang mendorong seorang manajer 

melakukan manajemen laba tersebut. 

Menurut Sulistyanto (2008) alasan mendasar mengapa manajer melakukan 

manajemen laba adalah harga pasar saham suatu perusahaan secara signifikan 
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dipengaruhi oleh laba, risiko, dan spekulasi. Oleh sebab itu, perusahaan yang 

labanya selalu mengalami kenaikan dari periode ke periode secara konsisten akan 

mengakibatkan risiko perusahaan ini mengalami penurunan lebih besar 

dibandingkan prosentase kenaikan laba. Hal inilah yang mengakibatkan banyak 

perusahaan yang melakukan pengelolaan dan pengaturan laba sebagai salah satu 

upaya untuk mengurangi risiko. 

Manajemen laba merupakan keputusan manajer untuk memilih kebijakan 

akuntansi tertentu yang dianggap bisa mencapai tujuan yang diinginkan, baik itu 

untuk meningkatkan laba atau mengurangi kerugian yang dilaporkan. Asimetris 

informasi yang terjadi dikarenakan adanya praktik manajemen laba dapat 

menimbulkan informasi yang salah dan tidak mencerminkan kondisi yang 

sebenarnya sehingga menyesatkan para pengguna laporan. Laba yang disajikan 

menjadi diragukan kualitasnya (Scoot, 2009). 

Manajemen laba terjadi apabila manajer menggunakan penilaian dalam 

pelaporan keuangan dan dalam struktur transaksi untuk mengubah laporan 

keuangan guna menyesatkan pemegang saham mengenai prestasi ekonomi 

perusahaan atau mempengaruhi akibat-akibat perjanjian yang mempunyai kaitan 

dengan angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan (Haley, 1999). 

Di Indonesia, ada beberapa fenomena praktik manajemen laba yang terjadi 

salah satunya pada perusahaan manufaktur, yaitu PT Kimia Farma Tbk yang 

merupakan salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah. Pada dasarnya kasus 

ini dimotivasi oleh pihak direksi untuk menaikkan laba. 
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Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) 

laba bersih yang disajikan dalam laporan keuangan PT Kimia Farma untuk tahun 

yang berakhir 31 Desember 2010 overstate sebesar Rp32,7 miliar, dimana 2,3% 

berasal dari penjualan dan sebesar 24,7% dari laba bersih milik PT Kimia Farma. 

Kesalahan-kesalahan tersebut berasal dari (1) overstated penjualan pada unit 

industri bahan baku sebesar Rp2,7 miliar; (2) kesalahan berupa overstated 

persediaan barang sebesar Rp23,9 miliar pada unit logistik sentral; dan (3) 

overstated sebesar Rp8,1 miliar pada persediaan barang dagangan dan overstated 

penjualan sebesar R10,7 miliar yang keduanya terjadi pada unit Pedagang Besar 

Farmasi (Siaran pers Badan Pengawas Pasar Modal tanggal 27 Desember 2002). 

Kasus yang sama juga pernah terjadi pada PT Indofarma Tbk. Berdasarkan 

hasil pemeriksaan Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal, 2004) ditemukan bukti 

bahwa nilai barang dalam proses overstated dalam penyajian nilai persediaan 

barang dalam proses pada tahun buku 2001 sebesar Rp28,7 miliar. Akibatnya harga 

pokok penjualan mengalami understated dan laba bersih mengalami overstated 

dengan nilai yang sama. Bapepam menilai ada ketidaksesuaian penyampaian 

laporan keuangan dengan pasal 69 UU Pasar Modal angka 2 huruf a Peraturan 

Bapepam Nomor VIII G.7, Pedoman Standar Akuntan Publik. Atas terungkapnya 

kasus tersebut, Bapepam memberikan sanksi administratif dengan meminta direksi 

PT Indofarma Tbk membayar denda sebesar Rp500.000.000 dan meminta direksi 

untuk segera membenahi dan menyusun sistem pengendalian internal dan sistem 

akntansi yang lebih memadai (m.detik.com). 
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Manajemen laba secara umum dibagi menjadi dua kategori, yaitu manajemen 

laba melalui kebijakan akuntansi dan manajemen laba melalui aktivitas riil. 

Manajemen laba melalui kebijakan akuntansi merujuk pada permainan angka laba 

yang dilakukan menggunakan teknik dan kebijakan akuntansi. Sementara, 

manajemen laba melalui aktivitas riil merujuk pada permainan angka laba yang 

dilakukan melalui aktivitas-aktivitas yang berasal dari kegiatan bisnis operasional, 

misalnya menunda kegiatan promosi produk atau mempercepat penjualan dengan 

pemberian diskon besar-besaran (Sulistyawan, 2011: 70). 

Fokus deteksi manajemen laba melalui kebijakan akuntansi terletak pada 

penjelasan model-model yang digunakan dalam riset empiris. Model-model 

tersebut diantaranya adalah Healy Model (1985), de Angelo Model (1986), Jones 

Model (1991), dan Modified Jones Model (1995). Model pendeteksian manajemen 

laba ini yang nantinya akan digunakan untuk mengukur manajeman laba pada 

perusahaan. 

Berawal dari Model Healy yang dikembangkan oleh Healy (1985) yang 

kemudian diindikasikan oleh Dechow et al (1995) bahwa total akrual yang 

digunakan dalam model ini sebagai proksi manajemen laba juga mengandung 

nondiscretionary accruals. Padahal nondiscretionary accrual merupakan 

komponen total akrual yang tidak bisa dikelola dan diatur oleh manajer seperti 

halnya komponen discretionary accruals. Dengan kata lain model Healy ini model 

uji yang salah spesifikasi atau dalam ilmu ekonometrika disebut salah pengukuran. 

(Sulistyanto, 2008:217). Model Healy ini tidak jauh berbeda dengan model de 

Angelo. 
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Model selanjutnya adalah model Jones yang dikembangkan oleh Jones 

(1991). Model ini berfokus pada total akrual sebagai sumber informasi manajemen 

laba. Secara spesifik, model ini membagi total akrual menjadi akrual diskresioner 

dan akrual nondiskrisioner. Model Jones mengasumsikan bahwa akrual 

nondiskrisioner bersifat tetap dari satu periode ke periode lainnya sehingga 

perubahan akrual yang terjadi disebabkan karena adanya perubahan akrual 

diskrisioner. Perubahan akrual dapat disebabkan karena adanya pertimbangan 

(diskresi) dari pihak manajemen, dalam hal ini permainan kebijakan akuntansi 

(Sulistyawan, 2011:71). 

Model Jones tersebut kemudian dikembangkan oleh Dechow et al (1995) 

yang dikenal dengan Modified Jones Model. Modified Jones Model (MJM) 

mencoba memperbaiki kelemahan model Jones yang secara implisit berasumsi 

bahwa diskresi manajemen tidak dilakukan terhadap pendapatan. Padahal telah 

disebutkan sebelumnya bahwa pendapatan tidak sepenuhnya terlepas dari usaha 

manipulasi. Model Jones menjadi bias apabila pengelola perusahaan ternyata 

melakukan manipulasi melalui pendapatan. 

Secara teknis, penentuan akrual diskresioner sebagai indikator manajemen 

laba dalam Modified Jones Model hampir sama dengan Jones Model. Perbedaannya 

hanya terletak pada penentuan nondiscretionary accrual. Dalam model Jones yang 

telah dimodifikasi, penentuan nondiscretionary accrual telah memasukan unsur 

perubahan piutang dan perubahan pendapatan (Sulistyawan, 2011:73). 

Nuraini (2012) menyatakan bahwa Modified Jones Model menggunakan 

perubahan laba dengan menambahkan perubahan piutang untuk estimasi model. 
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Estimasi tersebut mengasumsikan bahwa semua perubahan dalam penjualan kredit 

merupakan hasil manipulasi (Achmad, 2007). Selisih antara perubahan pendapatan 

dan perubahan piutang juga dapat diartikan bahwa modified Jones model 

menggunakan total pendapatan kas yang secara sistematis mengecilkan jumlah 

manajemen laba (Stubben, 2010). Secara keseluruhan, estimasi modified Jones 

model menggunakan agregat akrual. 

Menurut Stubben (2010) dalam Nuraini (2012) beberapa kelemahan dari 

model Modified Jones Model pun mulai diungkapkan seperti estimasi cross-

sectional yang secara tidak langsung mengasumsikan bahwa perusahaan dalam 

industri yang sama menghasilkan proses akrual yang sama. Selain itu, model akrual 

juga tidak menyediakan informasi untuk komponen mengelola laba perusahaan 

dimana model akrual tidak membedakan peningkatan diskresionari pada laba 

melalui pendapatan atau komponen beban (Stubben, 2010). Melihat kelemahan dari 

penelitian mengenai manajemen laba, Stubben (2010) mengembangkan model yang 

menggunakan lebih banyak faktor untuk memprediksi manajemen laba. Menurut 

Bernard dan Skinner (1996) dalam Stubben (2010) model akrual telah dikritik 

karena memberikan bias dan perkiraan yang mengganggu kebijakan, yang 

mempertanyakan kesimpulan dari penelitian yang menggunakan model akrual. 

Menurut Stubben (2010), pendapatan merupakan komponen ideal untuk 

menguji manajemen laba karena pendapatan merupakan komponen laba terbesar 

untuk sebagian besar perusahaan dan tergantung pada kebijakan. Model ini disebut 

conditional revenue model. Dalam penelitiannya, Stubben (2010) mendapatkan 

bukti bahwa conditional revenue model lebih efektif dalam mendeteksi manajemen 
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laba. Meskipun begitu, model ini belum banyak dipakai dalam penelitian 

manajemen laba. 

Atas dasar ketidakpuasan Stubben (2010) pada model akrual maka dilakukan 

penelitian pengenai pengukuran manajemen laba dengan model revenue. Model 

revenue ini berbeda dengan model accrual yang telah biasa digunakan dalam 

pengukuran manajemen laba selama ini. Model revenue menggunakan piutang 

akrual daripada agregat akrual sebagai fungsi perubahan pendapatan. Menurut 

Stubben, piutang memiliki hubungan empiris langsung dan kuat dengan 

pendapatan. Selain itu, piutang juga merupakan fungsi yang digunakan dalam 

mengubah laporan pendapatan daripada pendapatan tunai. 

Stubben (2010) melakukan penelitian dengan prosedur simulasi dan aktual 

dalam mendeteksi manipulasi pendapatan dan beban menggunakan model akrual 

dan model revenue. Penelitian Stubben (2010) menunjukkan bukti bahwa model 

revenue biasnya lebih rendah, lebih spesifik, dan lebih kuat daripada model akrual 

yang umum digunakan. Temuan ini memberikan dukungan untuk menggunakan 

discretionary revenue dalam mendeteksi manajemen laba. 

Di Indonesia penelitian dalam mendeteksi manajemen laba selalu 

menggunakan model akrual. Dari adanya kedua model yang berbeda, yaitu 

Modified Jones Model dan Conditional Revenue Model maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian ini pada sektor perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa 

Efek Indonesia. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diajukan berdasarkan latar belakang di atas yaitu 

apakah model revenue lebih efektif dalam mendeteksi manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia daripada model 

accrual? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk 

mengetahui apakah model revenue lebih efektif daripada model accrual dalam 

mendeteksi manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

mengenai pendeteksian manajemen laba dengan model yang lebih baik. Penelitian 

ini juga dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan untuk 

alternatif dalam pendeteksian manajemen laba bagi auditor. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.2 Teori Agensi 

Teori agensi merupakan teori yang selama ini digunakan sebagai dasar 

dalam praktik bisnis perusahaan. Teori agensi merupakan salah satu teori yang 

menjelaskan keterkaitan hubungan antara beberapa pihak dimana satu pihak 

menentukan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain (Eisenhardt, 1985).  

Jensen dan Meckling (1976) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa teori 

keagenan (agency theory) muncul ketika satu orang atau lebih (principal) 

mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian 

mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Oleh 

sebab itu (agent) manajer sebagai pengelola, berkewajiban memberikan informasi 

mengenai kondisi perusahaan kepada principal (pemilik). Salah satu bentuk 

informasi yang diberikan adalah pengungkapan informasi seperti laporan keuangan. 

Akan tetapi pada kenyataannya, hubungan antara pemilik (principal) dengan para 

(agent) manajer dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi 

(asymmetrical information). 

Masalah keagenan (agency problem) yaitu timbulnya suatu permasalahan 

akibat adanya pemisahan kepemilikan saham dan pengawasan perusahaan antara 

pemilik (principal) dengan manajemen (agent) perusahaan. Permasalahan agensi 

tersebut akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan perusahaan dalam 

11 



12 
 

 
 

meningkatkan nilai perusahaan dan menimbulkan biaya agensi (agency cost) yang 

harus ditanggung dan dapat menyebabkan turunnya nilai perusahaan (Jensen dan 

Meckling, 1976). Menurut Eisenhardt (1985) terdapat dua permasalahan agensi 

yang muncul akibat adanya asymmetrical information  yaitu: 

1. Moral Hazard, yaitu permasalahan yang timbul jika agen tidak melaksanakan 

hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja. 

2. Adverse Selection, yaitu suatu keadaan yang menyebabkan pemegang saham 

(principal) tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh 

manajemen (agent) benar-benar didasarkan atas informasi yang telah 

diperolehnya atau terjadi sebagai sebuah kelalaian tugas.  

Eisenhardt (1989) juga menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga 

asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumya mementingkan diri sendiri 

(self interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa 

mendatang (bounded rationality) dan (3) manusia selalu menghindari resiko (risk 

averse). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia 

akan bertindak opportunistic, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya. 

Agency problem dapat timbul akibat adanya konflik antara pihak manajemen 

dan pemegang saham. Konflik tersebut akan semakin meningkat ketika 

kepemilikan perusahaan tersebar, sehingga menyebabkan pemegang saham tidak 

dapat melakukan pengawasan yang efektif. Selain itu perbedaan kepentingan antara 

manajer dan principal dapat memicu timbulnya konflik. Hal ini dapat terjadi 

dikarenakan para manajemen biasanya cendrung memiliki lebih banyak informasi 

tentang perusahaan, sedangkan para principal menghadapi masalah kurangnya 
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informasi tentang perusahaan. Hal tersebut memungkinkan para manajer 

mengambil keuntungan untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka. 

 

2.2 Kajian Variabel Penelitian 

2.2.1 Manajemen Laba 

Menurut Davidson et al (1987) manajemen laba merupakan proses untuk 

mengambil langkah tertentu yang disengaja dalam batas-batas prinsip akuntansi 

berterima umum untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang 

dilaporkan. Manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan 

tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah 

laporan keuangan untuk menyesatkan stakeholder yang ingin mengetahui kinerja 

ekonomi yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang 

menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan itu (Healy dan Wahlen, 

1999).  

Manajemen laba juga dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan manajer 

untuk menaikkan atau menurunkan laba periode berjalan dari sebuah perusahaan 

yang dikelola tanpa menyebabkan kenaikkan atau penurunan keuntungan ekonomi 

perusahaan dalam jangka panjang (Fisher dan Rosenzweig, 1995). Manajemen laba 

menurut National Association of Certified Fraud Examiners (1993) merupakan 

kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan mengenai fakta 

material atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu 

dipakai untuk membuat pertimbangan yang akhirnya akan menyebabkan orang 

yang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat (keputusannya). 
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2.2.2 Motivasi Manajemen Laba 

Sulistiawan (2011) mengungkapkan terdapat beberapa hal yang memotivasi 

individu atau badan usaha untuk melakukan tindakan manajemen laba, di antaranya 

adalah sebagai berikut:  

1. Motivasi bonus 

Dalam sebuah perjanjian bisnis, pemegang saham akan memberikan sejumlah 

insentif dan bonus sebagai feedback atau evaluasi atas kinerja manajer dalam 

menjalankan operasional perusahaan. Kinerja manajemen salah satunya diukur dari 

pencapaian laba usaha. Pengukuran kinerja berdasarkan laba dan skema bonus 

tersebut memotivasi para manajer untuk memberikan performa terbaiknya sehingga 

tidak menutup peluang mereka melakukan tindakan manajemen laba demi 

mendapatkan bonus yang maksimal. 

2. Motivasi utang  

Untuk kepentingan ekspansi perusahaan, manajer seringkali melakukan 

beberapa kontrak bisnis dengan pihak ketiga, yaitu kreditor. Agar kreditor mau 

menginvestasikan dana di perusahaannya, maka manajer harus menunjukkan 

performa yang baik dari perusahaannya. Dan untuk memperoleh hasil yang 

maksimal, tindakan manajemen laba seringkali muncul. 

3. Motivasi pajak  

Tindakan manajemen laba tidak hanya terjadi pada perusahaan go public dan 

selalu untuk kepentingan harga saham, tetapi juga untuk kepentingan perpajakan. 

Perusahaan yang belum go public cenderung melaporkan dan menginginkan untuk 
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menyajikan laporan laba fiskal yang lebih rendah dari nilai sebenarnya. 

Kecenderungan ini memotivasi manajer untuk melakukan tindakan manajemen 

laba agar seolah-olah laba fiskal yang dilaporkan memang lebih rendah tanpa 

melanggar aturan dan kebijakan akuntansi perpajakan.  

4. Motivasi penjualan saham 

Motivasi ini banyak digunakan oleh perusahaan yang akan go public ataupun 

sudah go public. Perusahaan yang akan go public akan melakukan penawaran 

saham perdananya ke publik untuk memperoleh tambahan modal usaha dari calon 

investor. Sedangkan untuk perusahaan yang sudah go public, untuk kelanjutan dan 

ekspansi usahanya, perusahaan akan menjual sahamnya ke publik melalui 

penjualan saham kepada pemilik lama (right issue), maupun melakukan akuisis 

pada perusahaan lain. 

5. Motivasi pergantian direksi 

Praktik manajemen laba biasanya terjadi pada saat periode pergantian direksi 

atau chief executive officer (CEO). Menjelang berakhirnya masa jabatan, direksi 

cenderung melakukan tindakan manajemen laba dengan memaksimalkan laba agar 

performa kerjanya tetap terlihat baik pada tahun terakhir ia menjabat. Tujuan 

utamanya adalah untuk memperoleh bonus yang maksimal pada akhir masa 

jabatannya. 

6. Motivasi politis  

Motivasi ini biasanya terjadi pada perusahaan besar yang bidang usahanya 

banyak menyentuh masyarakat luas, seperti perusahaan-perusahaan industri 

strategis perminyakan, gas, listrik, dan air. Demi menjaga agar tetap mendapatkan 
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subsidi, perusahaan-perusahaan tersebut cenderung menjaga posisi keuangannya 

dalam keadaan tertentu sehingga prestasi atau kinerjanya tidak terlalu baik. 

Tindakan manajemen laba yang dilakukan adalah dengan menyajikan laba yang 

lebih rendah dari nilai yang sebenarnya. 

 

2.2.3 Pola-pola Manajemen Laba 

Menurut Scott (2007) terdapat empat pola manajemen laba, yaitu: 

1. Taking a bath  

Taking a bath adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara 

mengatur laba perusahaan tahun berjalan menjadi sangat tinggi atau rendah 

dibandingkan laba periode tahun sebelumnya atau tahun berikutnya. Pola ini biasa 

dipakai pada perusahaan yang sedang mengalami masalah organisasi 

(organizational stress) atau sedang dalam proses pergantian pimpinan manajemen 

perusahaan. Pada perusahaan yang baru mengalami pergantian pemimpin, jika 

perusahaan berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan sehingga harus 

melaporkan kerugian, manajer baru cenderung bersemangat melaporkan nilai 

kerugian dalam jumlah yang sangat ekstrim agar pada periode berikutnya dapat 

melaporkan laba sesuai target. menjadikan laba perusahaan pada periode berjalan 

menjadi sangat ekstrim rendah (bahkan rugi) atau sangat ekstrim tinggi 

dibandingkan dengan laba pada periode sebelumnya atau sesudahnya.  

2. Income minimization  

Income minimization adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara 

menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih rendah daripada laba 
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sesungguhnya. Secara praktis, pola ini relatif sering dilakukan dengan motivasi 

perpajakan dan politis. Agar nilai pajak yang dibayarkan tidak terlalu tinggi, 

manajer cenderung menurunkan laba periode tahun berjalan, baik melalui 

penghapusan aset tetap maupun melalui pengakuan biaya-biaya periode mendatang 

ke periode tahun berjalan. 

Hal ini juga dilakukan untuk motivasi politis. Agar tidak menjadi pusat 

perhatian yang akan menimbulkan biaya politis yang tinggi, manajer sering kali 

memilih untuk melaporkan laba yang rendah dari laba yang seharusnya dilaporkan.  

3. Income maximization 

Maksimisasi laba (income maximization) adalah pola manajemen laba yang 

dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan 

lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. Teknik yang dilakukan pun beragam. 

Mulai dari menunda pelaporan biaya-biaya periode tahun berjalan ke periode 

mendatang, pemilihan metode akuntansi yang dapat memaksimalkan laba, sampai 

dengan meningkatkan jumlah penjualan dan produksi. Pola ini biasanya banyak 

digunakan oleh perusahaan yang akan melakukan IPO agar mendapat kepercayaan 

dari kreditor. Hampir semua perusahaan go public meningkatkan laba dengan 

tujuan menjaga kinerja saham mereka.  

4. Income Smoothing 

Income smoothing atau perataan laba merupakan salah satu bentuk manajemen 

laba yang dilakukan dengan cara membuat laba akuntansi relatif konsisten (rata atau 

smooth) dari periode ke periode. Dalam hal ini pihak manajemen dengan sengaja 
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menurunkan atau meningkatkan laba untuk mengurangi gejolak dalam pelaporan 

laba, sehingga perusahaan terlihat stabil atau tidak berisiko tinggi. 

 

2.2.4 Teknik-teknik Manajemen Laba 

Menurut Mulford dan Comiskey (2010) teknik-teknik yang dapat dilakukan 

dalam manajemen laba antara lain sebagai berikut: 

1. Mengubah metode depresiasi 

Tujuan dari metode ini adalah agar perusahaan dapat mengurangi beban depresiasi 

untuk menaikkan laba periode berjalan, misalnya dengan mengubah metode saldo 

menurun berganda ke metode garis lurus. 

2. Mengubah umur harta 

Tujuan dari metode ini adalah agar perusahaan dapat memperkecil beban depresiasi 

dan amortisasi untuk menaikkan laba periode berjalan dengan memperpanjang 

umur harta. 

3. Mengubah nilai sisa harta 

Tujuan dari metode ini adalah agar perusahaan dapat memperkecil beban depresiasi 

untuk menaikkan laba periode berjalan dengan memperbesar nilai sisa harta. 

4. Menetapkan cadangan piutang tak tertagih 

Tujuan dari metode ini adalah agar perusahaan dapat memperkecil biaya piutang 

tak tertagih untuk menaikkan laba periode berjalan dengan menetapkan cadangan 

piutang tak tertagih yang kecil. 
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5. Menetapkan cadangan kewajiban jaminan garansi 

Tujuan dari metode ini adalah agar perusahaan dapat memperkecil biaya jaminan 

garansi unntuk menaikkan laba periode berjalan. 

6. Menentukan adanya kerusakan harta 

Tujuan dari metode ini adalah agar perusahaan dapat membebankan kerugian pada 

periode berjalan untuk menyimpan laba periode berjalan sebagai simpanan laba 

periode-periode mendatang atau menangguhkan beban periode sebelumnya. 

7. Mempertimbangkan jumlah persediaan yang dihapus 

Tujuan dari metode ini adalah agar perusahaan dapat mengurangi beban tahun ini 

untuk menaikkan laba periode berjalan. 

8. Mengakui pendapatan atas pengiriman barang ke kantor perwakilan 

Tujuan dari metode ini adalah agar perusahaan mengakui pendapatan lebih besar 

untuk menaikkan laba periode berjalan. 

9. Tidak menutup periode akuntansi 

Tujuan dari metode ini adalah agar perusahaan masih tetap dapat mencatat 

penjualan periode berikutnya untuk menaikkan laba periode berjalan. Teknik ini 

biasanya dilakukan dengan memundurkan tanggal pada komputer. 

10. Mengakui seluruh penjualan yang pengirimannya tidak sekaligus 

Tujuan dari metode ini adalah agar perusahaan mengakui pendapatan lebih besar 

untuk menaikkan laba periode berjalan. 

11. Menilai terlalu tinggi persediaan akhir 

Tujuan dari metode ini adalah agar perusahaan dapat mengurangi harga pokok 

penjualan untuk menaikkan laba periode berjalan. 



20 
 

 
 

12. Memalsukan umur piutang 

Tujuan dari metode ini adalah agar perusahaan dapat mengurangi beban piutang tak 

tertagih tahun ini untuk menaikkan laba periode berjalan. 

 

2.2.5 Model Pendeteksian Manajemen Laba  

1. Modified Jones Model 

Dasar akrual merupakan dasar yang dipilih untuk penyusunan laporan 

akuntansi keuangan yang mana dasar akrual dipandang lebih rasional dibandingkan 

dasar kas. Selain itu dasar akrual juga lebih mampu menunjukkan dan 

menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya dimana hak dan kewajiban 

perusahaan dapat diketahui melalui laporan keuangan tersebut. Namun dasar akrual 

juga memberi kelonggaran pada manajemen dalam hal pemilihan metode akuntansi 

yang dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang bersangkutan. Peluang ini 

sering digunakan oleh manajer ketika mereka menghendaki insentif tertentu bagi 

dirinya (Andayani, 2010). 

Menurut Andayani (2010), pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

menggunakan dasar akrual dalam penyusunan laporan keuangan untuk dapat 

mencapai tujuan pelaporan keuangan. Tujuan utama dari akuntansi akrual adalah 

untuk melindungi investor dalam menaksir kinerja ekonomi perusahaan selama satu 

periode, melalui penggunaan prinsip akuntansi dasar seperti pengakuan pendapatan 

dan penandingan. Dengan dasar akrual ini, transaksi dan peristiwa akuntansi diakui 

bukan pada saat kas diterima namun pada saat terjadinya untuk kemudian diakui 

pada periode bersangkutan. 
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Manajemen laba diproksikan melalui discretionary accrual (Dechow, et al., 

1995) dan discretionary revenue (Stubben, 2010). Model acrrual merupakan model 

yang paling umum digunakan untuk mendeteksi manajemen laba dan telah banyak 

penelitian mengenai manajemen laba yang diproksikan dengan discretionary 

accrual. Model accrual dari Dechow et al (1995), atau lebih dikenal dengan 

modified Jones model, ini mengkondisikan perubahan dalam pendapatan kas dari 

pada total pendapatan (Stubben, 2010). Modified Jones model ini dipilih karena 

banyak penelitian mengenai manajemen laba di Indonesia yang menggunakan 

model ini seperti Halim et al (2005), Siregar dan Shiddarta (2005), dan Fanani 

(2006). 

Terdapat dua konsep akrual yaitu: discretionary accruals dan non-

discretionary accruals. Discretionary accruals merupakan akrual yang ditentukan 

manajemen karena manajemen dapat memilih kebijakan dalam hal metode dan 

estimasi akuntansi. Disinilah kelemahan dari dasar akrual yang menimbulkan 

peluang manajer untuk mengimplementasikan strategi manajemen laba. 

Discretionary accruals merupakan strategi yang lebih sulit dideteksi sehingga 

pendeteksiannya memerlukan penginvestigasian data dan analisis yang lebih rinci 

(Achmad et al 2007).  

Non-discretionary accruals merupakan accrual yang ditentukan atas 

kondisi ekonomi, merupakan pengakuan laba yang wajar, yang tunduk pada suatu 

standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Non-discretionary accrual 

merupakan accrual yang wajar dan apabila dilanggar akan mempengaruhi kualitas 

laporan keuangan (tidak wajar), oleh karena itu bentuk akrual yang di analisis dalam 
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penelitian ini adalah discretionary accruals yang merupakan akrual tidak normal 

dan merupakan pilihan kebijakan manajemen dalam pemilihan metode akuntansi. 

Model Jones (1991) merupakan model awal dalam mendeteksi manajemen 

laba. Kemudian Dechow et al (1995) mencoba untuk memperbaiki kelemahan 

model Jones yang tidak mampu untuk menangkap dampak dari manipulasi berbasis 

pendapatan karena perubahan dalam pendapatan diasumsikan menimbulkan non-

discretionary accrual (Peasnell dan Young, 1999).  

Modified Jones model menambahkan variabel perubahan piutang ke dalam 

model pendeteksian manajemen laba. Perubahan pendapatan yang dikurangkan 

dengan perubahan piutang menunjukkan asumsi perubahan penjualan kredit yang 

merupakan peluang manajemen laba (Achmad et al 2007). Dari hasil pengujian 

perbandingan kekuatan antara model Jones (1991) dan modified Jones model 

diperoleh bukti bahwa modified Jones model secara signifikan lebih baik dalam 

mendeteksi manajemen laba berbasis pendapatan (Peasnell dan Young, 1999). 

Formula yang digunakan dalam modified Jones model adalah sebagai berikut: 

 

TAit = Niit - CFOit          (1) 

Keterangan: 

TAit  = Total akrual perusahaan i pada periode t 

NIit  = Laba bersih perusahaan i pada periode t 

CFOit  = Arus kas operasi perusahaan i pada periode t 

 

 



23 
 

 
 

TAit /Ait-1 = α1 (1/Ait-1) + α2 (∆Revit/Ait-1) + α3 (PPEit/Ait-1) + ԑit         (2) 

Keterangan: 

TAit = Total akrual perusahaan i pada periode t 

Ait-1 = Total aset perusahaan i pada periode t-1 

∆Revit = Perubahan penjualan bersih perusahaan i pada periode t 

PPEit = Property, plant, and equipment perusahaan i pada  

periode t 

ԑit = Error term perusahaan i pada periode t 

NDAit = α1 (1/Ait-1) + α2 (∆Revit/Ait-1 - ∆Recit/Ait-1  ) + α3 (PPEit/Ait-1) + ԑit       (3)   

Keterangan: 

TAit = Total akrual perusahaan i pada periode t 

Ait-1 = Total aset perusahaan i pada periode t-1 

∆Revit = Perubahan penjualan bersih perusahaan i pada periode t 

∆Recit = Perubahan piutang perusahaan i pada periode t 

PPEit = Property, plant, and equipment perusahaan i pada  

periode t 

ԑit = Error term perusahaan i pada periode t 

DAit = TAit - NDAit                       (4) 

Keterangan:  

DAit  = Akrual diskresioner perusahaan i pada periode t 

TAit  = Total akrual perusahaan i pada periode t 

NDAit  = Akrual nondiskresioner perusahaan i pada periode t  
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2. Conditional Revenue Model 

Conditional revenue model diperkenalkan oleh Stubben (2010) atas dasar 

ketidakpuasan terhadap model akrual yang umum digunakan saat ini. Pertama, 

keterbatasan model akrual adalah bahwa estimasi cross-sectional secara tidak 

langsung mengasumsikan bahwa perusahaan dalam industri yang sama 

menghasilkan proses akrual yang sama. Kedua, model akrual juga tidak 

menyediakan informasi untuk komponen mengelola laba perusahaan dimana model 

akrual tidak membedakan peningkatan diskresionari pada laba melalui pendapatan 

atau komponen beban. 

Conditional revenue model ini, menitikberatkan pada pendapatan yang 

memiliki hubungan secara langsung dengan piutang. Dechow and Schrand (2004) 

dalam Stubben (2010), menemukan bahwa lebih dari 70 persen kasus SEC 

(Securities and Exchange Commission) Accounting and Auditing Enforcement 

Release melibatkan salah saji pendapatan. Model conditional revenue dari Stubben 

(2010) ini menggunakan piutang akrual daripada akrual agregat sebagai fungsi dari 

perubahan pendapatan. Sebagai komponen akrual utama, piutang memiliki 

hubungan empiris yang kuat dan hubungan konseptual langsung pada pendapatan. 

Dalam penelitiannya terdahulu, Stubben (2006) menemukan bukti bahwa hubungan 

antara perubahan piutang dan perubahan pendapatan yang lebih besar daripada 

hubungan antara current accrual dan perubahan piutang. 

Hal ini juga berhubungan dengan kebijakan manajemen yang dapat 

menentukan atau mengambil keputusan dalam pemberian kredit. Ketika pendapatan 

mengalami kenaikan maka dapat disertai dengan kenaikan piutang. Conditional 
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revenue model di dasarkan pada discretionary revenue yang merupakan perbedaan 

antara perubahan aktual pada piutang dan perubahan prediksi pada piutang 

berdasarkan pada model. Piutang yang tidak normal, tinggi atau rendah, 

mengindikasikan adanya manajemen pendapatan (Stubben, 2010). 

Discretionary revenue mengambil sejumlah bentuk. Beberapa melibatkan 

manipulasi aktivitas riil seperti diskon penjualan, kelonggaran persyaratan kredit, 

channel stuffing, dan bill and hold sales dan yang lainnya tidak, misalnya 

pengakuan pendapatan menggunakan agresif atau aplikasi yang salah dari GAAP, 

pendapatan fiktif, dan penangguhan pendapatan (Stubben, 2010). Channel stuffing 

merupakan cara manajemen untuk menghindari pelaporan kerugian dengan 

melakukan kelonggaran terhadap kebijakan kredit perusahaan. Tindakan ini 

memiliki banyak risiko seperti pengembalian barang dagang oleh para distributor 

atau konsumen karena barang tidak laku. Sedangkan bill and hold sales terjadi 

ketika hak kepemilikan sudah berpindah dan pembayaran telah diterima namun 

penjual masih memiliki produk atau produk masih di tangan penjual. 

Menurut Stubben (2010), pengakuan pendapatan lebih awal (premature 

revenue recognition) adalah bentuk paling umum dari manajemen pendapatan. 

Dengan adanya pengakuan pendapatan secara prematur yang dilakukan oleh 

perusahaan akan berdampak pada pendapatan itu sendiri dan piutang. Dengan 

mengakui dan mencatat pendapatan periode yang akan datang atau belum 

terealisasi mengakibatkan pendapatan periode berjalan lebih besar daripada 

pendapatan sesungguhnya. Akibatnya, seolah-olah kinerja perusahaan lebih baik 

daripada kinerja sesungguhnya (Sulistyanto, 2008).  
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Seperti yang ditemukan Feroz et al (1991) dalam Stubben (2010) lebih dari 

setengah kasus hukum SEC antara 1982 sampai 1989 terlibat hasil piutang yang 

berlebihan dari pengkuan pendapatan lebih awal. Dopuch et al (2005) dalam 

Stubben (2010), menunjukkan bahwa hubungan antara perubahan akrual dan 

pendapatan bergantung pada faktor spesifik perusahaan seperti kebijakan kredit dan 

perusahaan. Oleh karena itu Stubben (2010) membuat estimasi yang memberikan 

koefisien pendapatan untuk kebijakan kredit perusahaan. 

Berikut merupakan formula dari conditional revenue model: 

∆ARit = α + β1 ∆Rit + β2 ∆RitxSIZEit + β3 ∆RitxAGEit  

+ β4 ∆RitxAGE_SQit + β5 ∆RitxGRMit + β6 ∆RitxGRM_SQit + ԑit 

Keterangan: 

∆ARit = Piutang akrual 

∆Rit   = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode t 

SIZEit = Natural log dari total aset  

AGEit  = Natural log dari umur perusahaan 

_SQit  = Kuadrat dari variabel 

GRMit  = Laba kotor perusahaan 

ԑit = Error term perusahaan i pada periode t 

Stubben (2010) menyatakan bahwa sebuah investasi perusahaan pada 

piutang adalah fungsi dari kekuatan finansial, kinerja operasional yang saling 

berhubungan terhadap pesaing industri dan tahap siklus bisnis. Ukuran perusahaan 

merupakan proksi dari kekuatan finansial. Ukuran perusahaan diukur dengan 

logaritma natural dari dari total aset (SIZE). Umur perusahaan (AGE) diukur 
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dengan menggunakan logaritma natural juga dari umur perusahaan. Umur 

perusahaan merupakan proksi dari tahap perusahaan dalam siklus bisnis. Umur 

perusahaan yang dikuadratkan (AGE_SQ) digunakan untuk memperhitungkan 

hubungan non linear antara umur dan kebijakan kredit. Untuk proksi kinerja 

operasional, digunakan gross margin (GRM) dan kuadratnya (GRM_SQ). 

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menguji beberapa 

model dalam mendeteksi manajemen laba, antara lain sebagai berikut: 

  Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Metode 

Analisis 

Hasil 

1. Stephen R. 

Stubben 

(2010) 

Discretionary 

Revenue as a 

Measure of 

Earning 

Management 

Analisis 

diskriminan 

Model revenue lebih kuat 

dan tidak bias dalam 

mendeteksi pendapatan dan 

beban yang dimanipulasi 

dibandingkan dengan model 

accrual 

2. Mufida 

Nur’ Aini 

(2012) 

Studi 

Perbandingan 

Model Revenue 

dan Model 

Accrual dalam 

Mendeteksi 

Manajemen 

Laba 

Deskriptif 

statistik dan 

menggunakan 

Uji Paired 

Sampe t-Test 

Hasil analisis data 

menunjukan bahwa 

conditional revenue model 

memberikan estimasi yang 

lebih baik dalam 

mendeteksi manajemen laba 

daripada modified Jones 

model 
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No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Metode 

Analisis 

Hasil 

3. Fajar Imam 

Wahyudi 

(2013) 

Studi 

Perbandingan 

Model Revenue 

dan Model 

Accrual dalam 

Mendeteksi 

Manajemen 

Laba pada 

Perusahaan 

Textile yang 

Terdaftar di BEI 

2008-2011 

Analisis 

regresi 

berganda 

Hasil penelitian dari analisis 

regresi menunjukkan nilai 

adjusted R2 pada revenue 

model lebih baik dari nilai 

adjusted R2 pada accrual 

model  

4. Nieken 

Herma Sari 

dan 

Nurmala 

Ahmar 

(2014) 

Revenue 

Discretionary 

Model 

Pengukuran 

Manajemen 

Laba: 

Berdasarkan 

Sektor Industri 

Manufaktur di 

Bursa Efek 

Indonesia  

Deskriptif 

statistik 

dengan 

mengetahui 

nilai residual 

pada tiap 

sektor industri 

Hasil penelitian 

membuktikan bahwa 

dengan menggunakan 

revenue model mampu 

mengindikasikan 8 sektor 

industri dari jumlah 

keseluruhan 13 sektor 

industri pada perusahaan 

manufaktur yang terindikasi 

manajemen laba akrual.  
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2.4 Kerangka Berpikir 

Manajemen laba yang merupakan hasil dari manajemen dalam membuat 

kebijakan (discretion) menjadikan penelitian mengenai manajemen laba memang 

sangat menarik bagi literatur akademik akuntansi (Nuraini, 2012). Berbagai 

penelitian untuk mengembangkan model Jones dalam mendeteksi manajemen laba 

telah dilakukan. Para peneliti sangat intens dalam menentukan proksi-proksi yang 

dapat mempengaruhi manajemen laba secara langsung seperti pendapatan (Dechow 

et al, 1995) serta pendapatan dan beban (Stubben, 2010). Berdasarkan penjelasan 

singkat di atas kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 2.1  

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Manajemen Laba 

Model  

Conditional Revenue 

Model Accrual 

(Dechow et al) 
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Kerangka pemikiran di atas menjelaskan bahwa penelitian ini dilakukan 

untuk menguji perbedaan model conditional revenue dan model accrual yang 

dikembangkan oleh Dechow et al (1995) yang kemudian akan digunakan untuk 

mengukur perbandingan diantara kedua model tersebut, apakah pendeteksian 

manajemen laba dengan model conditional revenue lebih baik daripada model 

accrual. 

Penelitian ini berusaha untuk mencari tingkat efektifitas model pengukuran 

manajemen laba antara conditional revenue model dan modified Jones model. 

Manajemen laba merupakan kegiatan manipulasi laporan keuangan yang dapat 

mengurangi kredibilitas dari laporan keuangan yang juga digunakan oleh pihak-

pihak eksternal untuk membantu dalam mengambil keputusan. Adanya manajemen 

laba akan sangat mengganggu relevansi dan keakuratan dari laporan keuangan 

sehingga akan mempengaruhi pengguna laporan keuangan (Nuraini, 2012). 

Pendapatan merupakan sasaran empuk dalam mendeteksi manajemen laba. 

Ada dua pilihan dalam memanipulasi pendapatan. Manajemen dapat mempercapat 

periode pengakuan pendapatan sehingga laba perusahaan menjadi lebih tinggi atau 

memperlambat periode pengakuan pendapatan sehingga laba perusahaan lebih 

rendah. Beban yang juga akan mempengaruhi laba perusahaan sering menjadi 

sasaran manipulasi. Kerena laba sendiri merupakan hasil selisih antara pendapatan 

dan beban. Seperti halnya pendapatan, beban juga dapat dimanipulasi dengan 

menaikkan mengatur kebijakan pada beban diskresioner (Roychowdhury, 2006). 

Penelitian yang dilakukan oleh Stubben (2010) mengenai model revenue 

dan model akrual dalam mendeteksi manajemen laba dari pendapatan dan beban 
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yang dimanipulasi menunjukkan hasil bahwa model revenue lebih efektif, lebih 

kuat dan tidak bias dalam mendeteksi adanya manajemen laba yang di manipulasi. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang dapat 

diusulkan adalah:  

H1: Conditional revenue model lebih efektif daripada modified Jones model untuk 

mendeteksi manajemen laba. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1   Simpulan  

Simpulan penelitian ini berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data adalah 

model Conditional Revenue lebih dapat mendeteksi banyaknya indikasi manajemen 

laba pada perusahaan dibandingkan dengan Model Discretionary Accrual. Hal ini 

menjelaskan bahwa model Conditional Revenue lebih efektif dalam mendeteksi 

adanya indikasi manajemen laba daripada model Discretionary Accrual. 

 

5.2  Saran   

Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan pembahasan dan simpulan 

di atas  adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menggunakan sampel yang berbeda 

selain perusahaan manufaktur sehingga penelitian ini dapat diperbandingkan 

tingkat keefektifannya 

2. Perusahaan perlu lebih baik lagi dalam meningkatkan laporan keuangan agar 

data perusahaan tersaji secara lengkap. Selain itu perusahaan juga perlu 

meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga nantinya dapat menambah 

kepercayaan publik. 
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