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Pengaruh Kompensasi Bonus, Leverage dan Biaya Politik Terhadap
Manajemen Laba Sebagai Konteks Sebelum dan Setelah Konvergensi IFRS

Yusmarth Tri Putra Therik
Program Studi Akuntansi
Faklutas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana
Abstrak
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh
Kompensasi Bonus, Leverage dan Biaya Politik terhadap manajemen laba sebelum dan
setelah konvergensi IFRS. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2013. Dari total 510 perusahaan
selama 6 tahun, hanya 186 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel penelitian yang
telah ditetapkan. Penelitian menggunakan PSAK yang mengadopsi IAS/IFRS untuk
menjadikan pelaporan keuangan berbasis IFRS yang telah diterapkan didalam laporan
keuangan.
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Teknik analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik. Pengujian hipotesis
menggunakan regresi linear dengan bantuan SPSS 17.0. Hasil penelitian ini
menunjukkan Kompensasi Bonus, Leverage, Biaya Politik sebelum maupun setelah
konvergensi IFRS, tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.
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Teori positif akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap motivasi manajer
dalam melakukan tindak manajemen laba, baik pada the bonus plans haypothesis, debt
convenant hypothesis dan the political cost hypothesis. Sehingga dapat di katakan bahwa
pada teori akuntansi positif sudah tidak mendorong manajer dalam melakukan
manajemen laba pada pelaporan laporan keuangan baik sebelum maupun setelah
konvergensi IFRS.
Kata kunci : Kompensasi Bonus, Leverage, Biaya politik dan Manajemen Laba.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Laporan keuangan adalah suatu bentuk laporan pada perusahaan untuk
dilaporkan kepada publik sebagai suatu sarana dalam mencari investor dan juga
sebagai saran untuk mengukur kinerja perusahaan. Laporan keuangan merupakan
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suatu alat yang digunakan oleh manajer untuk menunjukkan efektivitas kinerja
perusahaan dan juga pertanggungjawaban atas kinerja manajer. Kinerja
manajemen perusahaan tercermin pada laba yang terkandung dalam laporan laba
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rugi. Menurut PSAK no 1 revisi 2009

“Laporan keuangan adalah suatu penyajian yang terstruktur dari posisi
keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah
untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan
arus kas entitas suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar
kalangan pengguna laporan dalam menentukan keputusan”.
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Laporan keuangan akan menunjukan hasil dari pertanggungjawaban
manajemen selama periode tersebut atas sumber dana yang telah diterima. Selain
itu informasi laba juga membantu pemilik atau pihak lain dalam menaksir
earnings power perusahaan dimasa yang akan datang. Investor biasanya
mengunakan laporan keuangan sebagai alat bantu untuk menganalisis suatu
perusahaan dalam keadaaan baik kemudian memutuskan untuk melakukan
investasi atau tidak. Menurut Elfira (2013), manajemen dalam suatu perusahaan
mempunyai wewenang dalam memberikan kebijakan dalam penyusunan laporan
keuangan, sehingga manajer dengan bebas untuk menaikan maupun menurunkan

1

laba sesuai dengan keinginan dengan menggunakan metode akuntansi. Perilaku
manajemen ini biasanya disebut dengan istilah manajemen laba (earnings
management).
Manajemen laba menurut Scott (2011:423) dalam Agustia (2013) adalah
”the choice by a manager of accounting policies so as to achieve some specific
objective”.
Hal ini berarti manajer dengan bebas menggunakan metode akuntansi untuk
melakukan manajemen laba, baik dalam bentuk menurunkan maupun menaikan
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laba.

Menurut Scott (2006) dalam Agustia (2013) earning management adalah
tindakan manajer dalam menyusun laporan keuangan dengan mengunakan
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pemilihan kebijakan akuntansi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan
akuntansi yang dimaksud adalah dengan penggunaan metode accrual dalam
membuat atau menyusun laporan keuangan. Namun terkadang beberapa manajer
justru menyalahgunakan kekuasan tersebut dengan mengubah laba perusahaan
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untuk kepentingan pribadi.

Manajemen laba biasanya digunakan oleh manajer untuk mencari kepentingan
pribadi maupun untuk kepentingan perusahaan. Sesuai dengan Scott (2000) dalam
Aji dan Mita (2010), adanya dua tujuan manajer dalam melakukan manajemen
laba. Pertama, manajemen perusahaan mengusahakan dalam menyampaikan atau
memberitahukan tentang informasi internal perusahaan. Kedua adalah manajemen
perusahaan berusahaa untuk memaksimalkan keuntungan bagi kepentingan
pribadi, yaitu dengan melakukan manajemen laba. Kegiatan manajemen laba

2

inilah yang membuat investor terkadang salah dalam mengambil keputusan
investasinya.
Sulistyanto (2008) menyatakan bahwa ada tiga hipotesis yang mendorong
manajemen melakukan manajemen laba, antara lain : (1). Motivasi Bonus, yang
mendorong manajemen untuk menaikan laba agar dapat menerima bonus atau
kompensasi yang diberikan oleh perusahaan (2). Hipothesis Perjanjian Hutang
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(Debt Covenant Hyphothesis), yang berkaitan dengan perjanjian hutang yang
harus dipenuhi, dengan laba yang tinggi diharapkan mampu mengurangi
kemungkinan terjadinya pelanggaran (3). Hipotesis Biaya Politik (Politic Cost
Hypothesis), berkaitan dengan pajak dari suatu perusahaan, jika perusahaan
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semakin besar, maka pembiayaan terhadap pajak yang akan dibayarkan oleh
perusahaan semakin tinggi karena laba yang semakin meningkat.

Manajemen laba berhubungan erat dengan tingkat peroleh laba atau prestasi
dari suatu perusahaan, hal ini karena tingkat laba selalu dikaitkan dengan tingkat
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prestasi manajemen dan juga besar atau kecil bonus yang akan diterima oleh
manajer. Kompensasi Bonus merupakan salah satu penghargaan yang diberikan
perusahaan kepada manajer. Kinerja manajemen yang bagus dapat dilihat dari
perolehan laba. Biasanya, tujuan perusahaan merancang sistem kompensasi bonus
adalah untuk meningkatkan motivasi dan kinerja dari karyawan agar dapat
menahan karyawan yang mempunyai kinerja yang baik. Penelitian yang
dilakukan oleh Helay (1985) dalam Lisa (2012) mengunakan pendekatan
kompensasi bonus, yaitu bahwa manajer akan menerima kompensasi jika laba
berada di antara batas bawah (bogey) dan batas atas (cap). Dengan kata lain
3

bahwa manajer akan menerima kompensasi jika manajer mampu mendapatkan
laba diatas (cap) ketentuan yang telah ditentukan oleh perusahaan, begitu pula
sebaliknya, manajer tidak akan meneriman bonus jika laba berada dibawah
(bogey) ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
Bagi perusahaan yang memperoleh atau mendapatkan sumber dana dari
kreditur berupa pinjaman atau utang, harus memiliki laporan keuangan sebaik
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mungkin. Karena kreditur hanya akan memberikan pinjaman atau utang, jika
perusahaan tersebut mempunyai prospek yang bagus di masa depan yang dilihat
dari laporan keuangan. Dengan memperoleh dana melalui utang, para pemegang
saham dapat mempertahankan kendali mereka atas perusahaan tersebut dengan
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sekaligus membatasi investasi yang mereka tanamkan. Leverage merupakan suatu
ukuran yang dipakai oleh kreditur dalam menilai suatu perusahaan dan juga
leverage berhubungan dengan keberadaan dan ketat atau tidaknya suatu utang
(Widyaningdyah, 2001). Menurut Subhan (2010), rasio leverage menunjukan
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seberapa besar suatu perusahaan dalam menggunakan utangnya untuk mendanai
investasi suatu perusahaan dalam bentuk operasi perusahaan. Perusahaan yang
mempunyai rasio leverage tinggi diduga melakukan manajemen labakarena
perusahaan terancam default yaitu kondisi perusahaan tidak dapat memenuhi
kewajiban pembayaran utang pada waktunya. Lalu manajer akan melakukan
perubahan metode akuntansi untuk meningkatkan laba perusahaan. Dengan begitu
berarti perusahaan akan berada pada posisi bargaining yang relatif baik dalam
melakukan negosiasi atau penjadwalan ulang kontrak utang perusahaan
(Jiambalvo, 1996 dalam Widyaningdyah, 2001).
4

Pada perusahaan-perusahaan besar biasanya menghasilkan/memperoleh laba
yang besar atau tinggi. Laba yang besar atau tinggi tersebut membuat perusahaan
akan menghadapi biaya politik yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Dilihat
dari political cost hypothesis, semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin
besar pula biaya politik yang akan ditanggung oleh suatu perusahaan (Sulistyanto,
2008), sehingga manajemen laba juga biasa digunakan untuk menghindari biaya
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politik yang akan dikenakan kepada perusahaan, dengan kata lain bahwa manajer
akan berusaha dalam melakukan manajemen biaya supaya biaya pajak yang akan
dikeluarkan oleh perusahaan tidak terlalu besar.
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International Financial Reporting Standard (IFRS) merupakan standar
pelaporan untuk menyelaraskan keseluruhan laporan keuangan di berbagai
belahan dunia. Dengan adanya penerapan International Financial Reporting
Standard (IFRS) akan mempermudah transaksi bisnis antar lintas negara dan
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sesuai dengan karakteristik pelaporan keuangannya laporan keuangan setiap
perusahaan yang ada di berbagai negara tersebut dapat dibandingkan. Menurut
Angkoso (2012) dalam Handayani (2014) menyatakan bahwa salah satu mamfaat
adanya pelaporan berstandar IFRS adalah untuk mengurangi kegiatan manajemen
laba dalam suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2014)
menemukan bahwa tidak terdapatnya perbedaan signifikan terhadap manajemen
laba akrual sebelum dan sesudah penerapan standar akuntansi keuangan
(konvergesi IFRS), lalu penelitian yang dilakukan oleh Santy, dkk (2013)
menemukan bahwa pengadopsian IFRS tidak berpengaruh signifikan terhadap
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manajemen laba. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Claudya dan Budiharta
(2013) memperoleh hasil serupa bahwa tidak adanya perbedaan manajemen laba
sebelum dan sesudah konvergensi IFRS.
Berdasarkan

uraian

diatas

penulis

ingin

meneliti

tentang

“PengaruhKompensasi Bonus, Leverage dan Biaya Politik Terhadap
Manajemen Laba Sebagai Konteks Sebelum dan Setelah Konvergensi
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IFRS”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan

latar

belakang

yang

telah

diuraikan

diatas,

tentang

“PengaruhKompensasi Bonus, Leverage dan Biaya Politik Terhadap

K
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Manajemen Laba Sebagai Konteks Sebelum dan Setelah Konvergensi
IFRS”, masih ada perbedaaan dari hasil penelitian sebelumnya sehingga
perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kompensasi bonus berpengaruh terhadap manajemen laba sebelum

@

dan setelah IFRS?

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap manajemen laba sebelum dan setelah
IFRS?

3. Apakah biaya politik berpengaruh terhadap manajemen laba sebelum dan
setelah IFRS?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1

Tujuan Penelitian

Menguji Teori Akuntansi Positif mengenai motivasi manajer dalam
melakukan tindak manajemen laba, dengan menggunakan ketiga motivasi
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didalam teori akuntansi positif sebagai proksi untuk mengukur besaran
pengaruh teori akuntansi positif terhadap manajemen laba.

1.3.2

Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat
bagi beberapa pihak, antara lain :
1. Bagi perusahaan

W
D

Penelitian ini dapat digunakan perusahaan untuk memahami peran
kompensasi bonus, leverage dan biaya politik terhadap manajemen
labasebelum dan sesudah IFRS.
2. Bagi investor

K
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Dapat dijadikan salah satu pertimbangan investor dalam pengambilan
keputusan investasi di suatu perusahaan dan juga investor mampu
menganalisis kembali bahwa sebelum dan sesudah masuknya IFRS untuk
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menjadi salah satu faktor dalam mempertimbangkan pengambilan
keputusan.

3. Bagi kreditur

Dapat dijadikan pertimbangan bagi kreditur dalam pengambilan keputusan
untuk pemberian pinjaman dan juga kreditur mampu menganalisis
kembali bahwa sebelum dan sesudah masuknya IFRS untuk menjadi salah
satu faktor dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan.
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4. Bagi akademisi
Dapat menambah pengetahuan mengenai teori agensi dan memahami
peran kompensasi bonus, leverage dan biaya politikterhadap manajemen
labasebelum dan sesudah IFRS.

1.4 Keterbatasan Penelitian
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Penelitian ini berfokus pada penelitian tentang kompensasi bonus, leverage,
dan biaya politik terhadap manajemen labasebelum dan sesudah konvergensi
IFRS. Data yang didapatkan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Annual Report
Perusahaan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Penelitian ini menguji pengaruh kompensasi bonus, leverage dan biaya
politik terhadap manajemen laba sebelum dan setelah International Financial
Reporting Standard (IFRS) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2008-2013.
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Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pengujian variabel kompensasi
bonus, leverage dan biaya politik terhadap manajemen laba sebagai konteks
sebelum dan setelah konvergensi IFRS pada periode 2008-2013 adalah :
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1. Kompensasi bonus sebelum maupun setelah konvergensi IFRS tidak
berpengaruh terhadap manajemen laba.
2. Leverage

sebelum

maupun

setelah

konvergensi

IFRS

tidak

berpengaruh terhadap manajemen laba.
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3. Biaya politik sebelum maupun setelah konvergensi IFRS tidak
memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.

4. Teori positif akuntansi sudah tidak mendorong manajer dalam
melakukan manajemen laba pada pelaporan sebelum dan setelah
konvergensi IFRS.
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5.2 Saran
Sebagaimana yang telah dipaparkan dari hasil penelitian diatas masih
terdapat beberapa keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini. Oleh
karena itu penulis mencoba memberikan beberapa saran yang mungkin dapat
bermamfaat dalam penelitian selanjutnya, untuk penjelasan teori akuntansi
positif masih belum sempurna, karena penjelasan teori tersebut menggunakan
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data yang mendekati pelaporan konvergensi IFRS, sehingga belum mampu
menjelaskan teori tersebut secara sempurna.
5.3 Keterbatasan
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Didalam penelitian ini masih ada keterbatasannya, keterbatasan
tersebut yaitu, tidak terdapatnya pemisahaan pemberian nominal kompensasi
kepada manajer sehingga tidak terlalu terlihat pengaruh yang pasti dari
kompensasi bonus.
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