
BAB2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Sebelumnya 

Aharony, Lin dan Loeb (1993), dalam penelitiannya yang 

menyelidiki kemungkinan munculnya earnings management pada 

perusahaan-perusahaan yang mau menawarkan sahamnya untuk 

pertalna kalinya ke masyarakat (initial puiJlic offering), tidak 

menemukan bukti yang kuat bahwa pcmilik perusahaan 

menaikkan kcuntungan yang dilaporkan. Aharony et al (1993), 

menemukan beberapa bukti tambahan yang menyebutkan bahwa 

praktek comiJlgs IlIilllOgClIICl1f ccndcrung muncul pada pcrusahaan 

yang lcbih kecil dan mempunyai debt/cqllilty ratio atau financial 

leverage tinggi. Aharony et. al. (1993) melakukan penelitian 

terhadap 229 perusahaan yang go public dalam rentang waktu 

antara Januari 1985- Juni 1987. 

Berbeda dengan Aharony et al (1993), Friedlan, (1994) justru 

menemukan bukti yang kuat bahwa pemilik perusahaan mengatur 

tingkat keuntungan pada periode sebelum go pllblic. Friedlan (199.:1) 

mcJakukan pcnclitian dengan menggullakan sampeJ 155 

perusahaan yang go public dalam kurun waktu antara 1981-1984. 

Kedua penelitian di atas menggunakan data perusahaan 

yang go public (initial public offering, fPO) di pasar modal Amerika 
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Serikat. SI.~bagaimana dikctahui bahwa paScH modal Amerika 

Serikat llH'rupakan pasar modal yang dikl'llal sud,:lh bcrkcmbang 

dengan b,lik dengan didukung olch peraturdll pascH modal dan 

pcratural1 akuntansi yang memddai, walcH/pun dernikian prdklek 

earnings 1III1I1I1gl'J1lt'lI[ masih ditemukan. 

Gu manti CI 996) mela ku kal1 penditiclJ) di pascH modal 

Indonesia yaitu di Bursa Ffek Jakarta. Gumanti menguji apakah 

pada periode sebelum dan sesudah go JllIhlic manaJcmen 

perusahaan melakukan pengatural1 tingkal keul1tllngan (lIccoll1ltillg 

discrctiLm) yang dilaporkan dengan memilih metode akuntansi yang 

dapat meningkatkan kcuntungan (illcol1lc illcrcilsillg discretiollt1ry 

accruals). 

Sampel yang dianalisis adalah perusahaan - perusahaan 

yang go rJllhlic pada Juli1991 sampai dengan Desember 1994 

sebanyak 62 perusahaan. Basil penelitian dengan menggunakan 

pendekatan lotal accruals serta dengan menggunakall alat uji 

statistik non parametrik menunjukkan bah\;vcl pada periode 

sebelum go puhlic pemilik perusahaan tidak rnclakllkan manajemen 

keuntungan melalui pemilihan tuetode akuntansi. Pengujian pada 

periode sctahun setelah go public menunju kka n tenWill1 bahwa 

pemilik pefusahaan melakukan tlcco1l11tillg discretioJl dengan 

memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan keuntungan 

(il1C011lC il1creasillg discretiO/wry /lecmllls). 
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Indraningrat (2000) melakukan penelitian di Pasar Nlodal 

Indonesia yaitu di Bursa bfek Jakarta dengan tujuan yang hampir 

sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Gumanti, yaitu 

meneliti apakah sebelum go publik maupun setahun sesudah go 

publik pcrusahaan melakukan rckayasa kcuntungan. Perbedaannya 

terdapat pada periode sam pel yang diteIiti. Sampel yang dianalisis 

adalah semua perusahaan yang go pilblik pada tahun 1994, yang 

terdiri dari 47 perusahaan. Dengan menggunakan metode statistik 

non parametrik UJI Wilcoxon SigHed Rilllk, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebelum go pllblik pemilik perusahaan tidak 

melakukan rekayasa pendapatan yang dapat meningkatkan 

pendapatan atau keuntungan. Pengujian setahun setelah go pllhlik 

menunjukkan temuan bahwa pemilik perusahaan melakukan 

rekayasa pendapatan atau keuntungan dengan menera pkan 

accollntiJlg discretio1l accruals yang meningkatkan keuntungan 

(income increasing discretionary accruals). 

Dari bukti-bukti di atas jelas sekali bahwa praktek t't7Y1ling. 

I11ll1ltlgelllelll tidak selamanya muncuI atau dengan kata lain prakt 

tersebut muncul di satu aktivitas ekonomi tertentu, tetapi ti 

aktivitas yang lain. Hal ini mungkin sejalan dengan pen 

Schipper (1989) bahwa kejadian-kejadian atau peristiwa-per 

tertentu bisa mempengaruhi keputusan manajer 

·~'11'f( 
p:::o L·f' ~;TAK,\,.l\. '\J 

UNTVr:p ,iTA ~ /!.l~:L/·.NGO 
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atau mengelola, entah itu dengan menaikkan atau menurunkan 

keuntungan yang dilaporkan. 

Penelitian kali ini, yang dilakukan oleh penulis mernpunyai 

tujuan yang hampir sarna dengan yang dilakukan oleh Aharony et 

al (1993) ,Friedland (1994) ,Gumanti (1996) dan Indraningrat (2000), 

yaitu ingin menguji apakah pada periode dua tahun dan periode 

satu tahun sebelurn go public manajernen perusahaan melakukan 

pengaturan tingkat keuntungan (accolllitillg discreatioil) yang 

dilaporkan dengan rnernilih mctode akuntansi yang dapat 

rneningkatkan keuntungan (iI/COIllC incrctlsillg discrctionary tlccrllals). 

Penelitian ini rnerupakan upaya menguji 'utllitiilllS extemal ketiga 

penelitian tersebut. Perbedaannya adalah bila Aharony et al (1993) 

I dan Friedland (1994) rnenggunakan sampel pcnclitian di Bursa Efek 

Amerika Scrikat dan Gumanti menguji sampel perusahaan yc:~ng g(.), 

public tahun 1991 sampai dengan tahun 199..t- di Bursa Efek Jakarta I 

serta Indraningrat menguji sampel perusahaan yang go public pada 

tahun 1994 di Bursa Efek Jakarta untuk seluruh perusahaan, 

penelitian sekarang menggunakan sampel perusahaan yang go 

public di Bursa Efek Jakarta tahun 1995 sarnpai dengan bulan Juni 

tahun 1997 pada perusahaan yang tergolong industri rnanufactur 

dan sekaligus rnenguji faktor-faktor apa saja yang terkait dengan 

ada tidaknya rekayasa akuntansi, pada laporan kcuangan 
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2.2 Landasan T eori 

2.2.1 Penawaran U mum Perdana 

Penjualan sekuritas yang diterbitkan ol€h suatu perusahaan 

dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu (1) penjualan atau 

penempatan langsung sekuritas kepada beberapa investor tertentu, 

baik perorangan maupun lembaga (private placemellt); dan 

(2) penjualan sekuritas pada masyarakat melelui pasar modal 

(public (~ffering) dengan perantaraan perusahaan penjamin emisi. 

Sekuritas yang dijual melalui public offering dapat digolongkan 

dalam dua kelompok, yaitu (1) seaso1led secllrities dan (2) unseasoned 

securities. Penjualan seasoned securities merupakan penjualan lembar 

saham tambahan dari lembar saham perusahaan yang sudah 

beredar di pasar modal, dan oleh karenanya investor mcmiliki 

pegangan dalam mcnentukan harga saham baru yang akan dijual, 

yang setidaknya akan dihargai sebesar atau mendekati harga 

saham yang sudah beredar. Sebaliknya, dalam illitilll public offering 

akan melibatkan penjualan unseasoned securities, yaitu saham 

yang dijual kepada masyarakat untuk pcrtama kalinya dan oleh 

karena itu tidak ada harga pasar yang ditetapkan bagi saham

saham baru ini di pasar modal. Dalam hal ini harga unseasoned 

securities ditentukan b~rdasarkan negosiasi antara perusahaan 

emiten dengan perusahaan penjaminnya. 
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Berbagai alasan menga pa perusahaan menjual sahamnya 

melalui pasar modal. Sjahrir (1995) nlengemukakan enanl alasan 

perusahaan menawarkan sahamnya melalui pasar modal, yaitu : 

a. Kebutuhan akan dana untuk mclunasi hutang, baik jangka 

panjang maupun jangka pendL'k, schingga mengurangi beban 

bunga. 

b. Meningkatkan modal kerja. 

c. Membiayai perluasan perusahaan (pembangunan pabrik baru, 

peningkatan kapasitas produksi). 

d. Memperluas jaringan pemasaran dan distribusi. 

e. Meningkatkan teknologi produksi. 

f. Membayar sarana penunjang (pabrik, perawatan, kantor, dan 

lain- lain). 

Menurut Hare (1994 : 28) hal-hal yang perIu diperhatikan 

sebelum perusahaan rnernutuskan untuk go public atau alasan

alas an yang menentang go public antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Biaya 

Seperti dijelaskan diatas, hal pokok yang pedu 

dipertirnbangkan sebelum rnemutuskan untuk go public adalah 

yang berkaitan dengan biaya. Biaya yang harus dikeluarkan untuk 

jarninan emisi berkisar antara 7-10% dari penerimaan kotar saat 

penjualan saharn. Di sarnping biaya untuk jaminan, perus,.haan 

juga harus rnengeluarkan biaya untuk konsultasi, biaya untuk 
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keperluan akuntan atau auditor, biaya pcncetakan prospektus, 

biaya lIntuk kepcrJuan presentasi (roild show), dan biaya-biaya 

lainnya. 

2. Resiko 

Resiko yang mungkin mucul dalam proses go public adalah 

tidak jadinya go public karena hal-hal khusus. Tentu saja 

perusahaan dalam hal ini terkena beban yang tidak sedikit dari 

biaya yang selama ini dikeluarkan selama persiapan. l~esiko 

lainnya adalah tcrjadinya pcnurunan harga saham pada pasar 

per dana yang secara langsung akan mempengaruhi susunan modal 

di perusahaan. 

3. Waktu dall tcnaga 

Proses dari awal sampai berakhirnya penawaan saham 

tidaklah semudah seperti yang dibayangkan orang. Untuk 

keperluan tersebllt dibutuhkan waktu yang tidak singkat serta 

tenaga yang tidak sedikit. Banyak waktu tcrsita untuk keperluan 

tersebut. Karena berat dan susahnya persiapan untuk go pllblic 

adalah mungkin bahwa para manajer banyak yang mengalami' 

ketegangan yang ada gilirannya bisa mempengaruhi kinerjanya. 

4. Hilallgnya wewellang 

Sebagai perusahaan go public, banyak kewajiban yang harus 

dipenuhi, diantaranya adalah penyediaan informasi aktual tentang 

posisi pcrusahaan. Dan karcna sudah bcrstatus perusahaan publik, 
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bila tidak hati-hati dalam penyaJIan informasi akan bisa 

rnenguntungkan para pesaing. 

5. Hilangnya kelldali dan menurll1l1lya fleksibilitas 

Bertambahnya pemilik tentu saja menyebabkan kekuatan 

kendali pemilik asal berkurang. KendaIi bisa scmakin berkurang 

biJamana perusahaan menjual sahamnya lagi. 'I'entu sap 

berkurangnya kendali terhadap perusahaan bisa men:-pengaruhi 

hak dan wewenang pernilik saham asal. Penurunan fleksibelitas 

bisa terjadi karena hilangnya kendali terhadap perusahaan. 

sehingga mau tidak mau setiap keputusan harus mendapatkari' 

persetujuan pemilik dan juga sebisa mungkin tidak bertentangan 

dengan norma masyarakat. 

6. Biaya-biaya lalljlltall 

Biaya-biaya tambahan yang bisa Illenjadi beban bagf 

perusahaan setelah menjadi perusahaan publik antara lain adalah 

biaya yang dikeluarkan ,untuk membuat laporan keuangan baik 

yang triwulan, tengah tahunan rna up un yang tahunan. Biaya untuk 

rapat umum pemegang saham dan biaya untuk mengangkat 

direktur baru bisa juga menjadi beban baru bagi perusahaan. 

7. Naik: turllJlllya llilai perusa!rallll. 

Bila harga saham mengalami kanaikan, manajemen 

erusahaan tidaklah terlalu khawatir karena hal ini pasti 

enguntungl<an. Tetapi bila harga saham mengalami penurul1CH1, 
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bahkan anjlok jauh dari harga perdana, tentu nilai perusahaan juga 

menurun. Akibatnya jelas, krcdibilitas dan kincrja pcrusahaan 

dipertanyakan dan bukan mustahil bahwa kepcrcayaan investor 

atau krcditor mcnjadi bcrkurang. 

Perusahaan yang menjual sahal1l atau obligasi kepada 

masyarakat rnelalui pasar modal discbut perusahaan go public. 

Melalui penawaran sahal1l perdana (ll1itial fJllhlic Offerillg, IPO) 

perusahaan go public akan mencrima uang tunai yang dapdt segera 

dimanfaatkan untuk berbagai keperluan perusahaan. BEberapa 

keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan melalui go puhlic, 

selain pencarian dana scbagai pcrtil1lbangan yang paling penting 

adalahWeston dan Brigham, (1993, 715-716) : 

a. Perusahaan go public dapat l1lelakukan diversihkasi 

kepemilikan saham sehingga dapat mengurangi resiko yang 

ditanggung pendiri perusahaan. 

b. Dengan go pllblic pendiri perusahaan dapat dengan mudah 

menjual sebagian sahamnya untuk menambah kas. 

c. Keterbukaan informasi mengakibatkan perusahaan yang go 

public dapatlebih mudah menambah modal perusahaan karena 

n1asyarakat lebih tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan 

tersebut. 

d. Go pllhlic dapat mengurangi masalah yang bcrkaitan dengan 

penilaian pajak, memungkinkan perusahaan memberikan 
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insentif opsi saham kcpada karyawan kunci yang diinginkan, 

dan karyawan lebih menyukai mcmiliki saham atau opsi 

sahanl dari perusahaan yang go public. 

Selain itu terdapat pula hal-hal yang merugikan dari rencan'a 

penawaran umum perdana bagi perusahaan -perusahaan yang 

akan go public. Menurut Sitompul (1996, 19-21) kerugian-kerugian 

tersebut adalah: 

a. Biaya IPO harus dipertimbangkan sebagai suatu hal yang 

penting dan kritis, karena biaya penawaran umum dan biaya 

setelah beroperasi sebagai suatu perusahaan public cukup besar. 

b. Para eksekutif perusahaan juga harus memusatkan perhatian 

pada program IPO selama berbulan-bulan. 

c. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mewajibkan 

keterbukaan yang sangat luas bagi perusahaan, dalam peraturan 

mengenai prospektus (dokumen penawaran). 

IPO ataupun juga penjualan di pascu sekunder akan 

mengurangi kontrol dari pemegang saham lama. Selain itu sebagai 

perusahaan publik, berbagai keputusan tertent!.l harus disetujui 

terlebih dahulu oleh para pemegang saham, hal ini t(~ntunya 

111engurangi privacy manajemen perusahaan. Sctelah pcrusahaal1 

menjadi perusahaan publik maka akan terdapat tekanan untuk 

meningkatkan kincrja perusahaan. Para pemodal tcntunya 

menginginkan keuntungan dari investasinya dan apabila mereka 
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menjadi tidak puas atau kecc\va, akan dapat pula lllcl1urunkan 

harga saham eli pasar modal karena mcrck.'! akan menjual 

sahamnya secara besar-besaran. Nilai perusahaan akan selalu 

terpcngaruh olch kcadaan umum dari pcrckonomian global dan 

fluktuasi pasar modal yang terkadang tidak ada hubungan 

langsung dengan bisnis perusahaan atau dengan kata lain nilai 

perusahaan terkadang di luar kontrol perusahaan. 

Sedangkan Weston dan Brigham (1993, 716-717), 

menguraikan beberapa kcrugian go PII/J/iC, yang antara lain adalah 

sebagai berikut : 

a. Perusahaan harus mengeluarkan laporan triwulan dan laporan 

tahunan mengcnai kondisi perusahaan. Laporan-lapori:in ini 

rnenirnbulkan biaya pelaporan. 

b. Adanya keterbukaan terhadap manajemcn perusahaan yang 

berkaitan dengan operasi dan permodalan, mcngakibctkan 

pesaing dapat dengan 1l1udah mcngetahui kondisi perusahaan. 

c. Pada perusahaan go public, kepentingan pribadi sudah tidak 

berl<lku lagi. 

d. Pada perusahaan go pllblic dapdt terjadi bahwa saham tidak 

aldif diperdagangkan kan.'na pasar leSll dan harga yang rendah. 

Jika saharn tidak a,ktif diperdagangkan maka sahanl tidak 

cukup likuid dan harga pasar saham tidak mencerminkan nilai 

Sah<1l11 scbenarnya. 
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e. Pcngendalian perusahaan oleh pemilik dan manaJer akan 

berkurang. 

Dari uraian di atas keputusan go public bukanlah mcrupakan 

suatu keputusan yang mudah dan sederhana, oleh karena itu 

diperlukan strategi khusus yang dapat menghasilkan keputusan 

yang terbaik bagi perusahaan, dimana manfaat yang diperoleh 

harus lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. 

Untuk itu keputusan go pllblic harus dilakukan setelah mclalui 

pertimbangan yang masak tcntang segi positifnya, masalah

masalah disekitarnya, konsekuensi usaha, dan kemungkinan 

alternatif pembiayaan yang lain. 

Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi keuntungan dan 

keburukan dari alternatif go 1'1l/J/iC, dan bila ternyata '. 

keuntungannya lebih baik dari kerugiannya, langkah berikutnya 

adalah menganalisis perusahaan, pemilihan waktu kapan akan go 

pu.blic juga mcrupakan keputusan yang tidak kalah pentingnya 

untuk keberhasilan rencana tersebut. Apabila keputusan go public 

tersebut terlalu tergesa-gesa dikhawatirkan akan bisa menimbulkan 

kegagalan, sehingga jumlah rupiah yang diharapkan tidak tercapai. 

Selain masalah waktu, faktor pesaing yang ada di pasar 

modal dan pesaing p<?tensial .yang akan go pllblic juga perlu 

diperhatikan. Bila ada ciri-ci1'i khusus yang tidak dimiliki deh 

perusahaan sebagaimana yang dimiliki olch pesaing, penundaan 
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untuk go public bisa mcngurangi kcmungkinan kegagalan. Bila 

memungkinkan gunakan alternatif lain yang lcbih mcnguntungkan 

sebagai jembatan sambil mcnunggu kcsiapan untllk go public. 

2.2.2 Manajemen Akrual dalam Pasar Perdana (IPO) 

Pada saat suatu perllsahaan masih merupakan perusahaan 

perseorangan (swasta), perusahaan tersebut tidak mempunyai 

kewajiban untuk mengeluarkan ]aporan keuangan kepada 

masyarakat banyak. Hal ini bisa terjadi karena banyak perusahaan 

perorangan yang tidak diaudit oleh auditor yang baik. Sehingga 

sepanjang laporan keuangan yang dihasilkan sudah dianggap 

memenuhi syarat misalnya untuk kcperluan perpajakan, maka 

sudah cukuplah laporan keuangan tersebllt. Persoalan akan 

menjadi lain bilamana perusahaan tcrsebut bcrkeinginan untuk. 

menjual sahamnya ke masyarakat umum (go public). Berbagai 

persyaratan harus bisa dipenuhi , salah satunya adalah per~;yaratan 

tentang laporan keuangan yang telah diaudit. 

Salah satu sebab mengapa perusahaan memutllskan untuk 

menjual sahamnya ke masyarakat adalah adanya tuntutan 

peningkatan permodalan untuk mendanai semakin meningkatnya 

aktivitas perusahaan. Pasar modal menjadi salah satu alternatif 

termudah untuk bisa menggali dana masyarakat dalam jumlah 

besar tanpa harus menyertakan kekayaan perusahaan sebagai 
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jaminan. Tentu saja peningkatan aktivitas perusahaan senantiasa 

dikaitkan dengan keberhasilan usaha suatu perusahaan. 

Keberhasilan usaha identik dengan pencapaian kcuntungan. 

Analoginya adalah perusahaan yang tcrus untung adalah 

perusahaan yang berhasil dalam usahanya. Sehingga pada 

akhirnya tingkat keuntungan menjadi kriteria utama dalarn rnl:nilai 

tingkat keberhasilan perusahaan. 

PennasaiahalU1ya sejauh rnanakah kebena1'an anggap'an 

tersebut, baik teori maupun bukti-bukti empiris menunjukkan 

bahwa keuntungan (eaming::;) telah dijadikan atclu menjadi target 

dalam proses penilaian prestasi usaha suatu dcpartemen secara 

khusus atau perusahaan (organisasi) secarCi urnum. Dari sisi 

keagenan (agellcy theory) maupun teori kontrak (colltmcling theory) 

keuntungan memegang peranan penting detlam banyak hat 

khususnya dalam proses pengarnbilan keputusan. 

Teori keagenan beranggapan bahwa keuntungan merupakan 

alat untuk mengurangi biaya keagenan (agellcy cost). Misalnya, 

pada saat keuntungan dijadikan sebagai patokan dalam pemberian 

bonus, hal ini akan menciptakan dorongan kepada manajer untuk 

rnengelola data keuangan agar dapat mcncrirna bonus seperti yang 

diinginkannya. Teori kt:;agenan menekankan bahwa angka-angka 

akuntansi memainkan peranan penting dalam mcnekan konflik 

antara pemiUk perusahaan dan pengelolanya atau para manajer 
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(De Angelo, 1986). Dari sini jelas bahwa mengapa manajcr memiliki 

rnotivasi untuk mengelola data keuangan pada umumnya dan 

keuntungan atau "eamillgs" pada khususnya. Semuanya tidak 

terlepas dari apa yang disebutsebagai usaha untuk mendapatkan 

keuntungan pribadi (obtaining private gain). 

Eamings management bisa diartikan berrnacarn-rnacam, 

tergantung dari sisi mana melihatnya. Misalnya, dari sisi ctika 

eaml11gs lIu71uzgement diartikan sebagai "A II]! (lction on the part of 

managel1Iellt which affects reported illcome ilnd which provides 110 trlle 

economic advantage to tire orgallizatioll illId lIlay ill fact, ill tIle long-term, 

be dctrelllelItal" (Merchant dan Rockncss, 1994). Semen tara Ayres 

(1994) mengartikan Eamillgs IlIill1ilgCII/CIII scbagai "All ill ten tional 

structuring of reporting or productioll/ fnvestwcllt dccisions around the 

bottom Lille impact. It el1C011lpOSSCS incomc smoothing hehavior but aLso 

includes any attempt to alter reported illC011le that would not occur u1lless 

management '"were cOllcemed with the fintlllciill re!,orting implicatiolls" 

(hal 28). Definisi lain dari Et7mings lIIillltlge1llellt adalah "Disclosure 

manage1llellt ill the sellse of purposeflll ill lite t::rferJIill repartil1g process, 

with intent of obtaining S011le private goill" (Schipper, 1989). 

Dari tiga definisi tersebut tampak bahwa definisi yang ketiga 

mengandung makna yang lebih luas di mana tujuan akhir dari 

earnings management untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 

Definisi yan~ pertama cenderung terkesan mengartikan Eamings 
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Management sebagai tindakan yang bisa mcrnbahayakan 

kebcradaan organisasi di masa mcndatang. Hal ini mungkin tidak 

terla]u tepat, selama eamillgs 1I1t111llgClIlcllt tidak hanya bcrkaitan 

dengan motivasi individu manajer untuk kepentingan pribadi, 

tetapi bisa juga untuk kepenlingan pcrusahaan dan tidak hanls 

dikaitkan dengan manipulasi. SementcHd dcfinisi kedua terkesan 

terlalu Iuas dan tidak secara langsung menunjukkan bahwa 

earni11gs 1Illmagemcllt dilakukan untuk mendapatkan keuntungan 

pribadi, karenanya dirasa lebih tepat, sehingga untuk penulisan ini 

definisi yang ketiga digunakan sebagai d<lsar bahasan. 

Literatur tentang aktivitas yang lwrkaitan dengan kontrak 

(contracting activities) juga mcnekdnkan penlingnya keuntungan, 

dimana data akuntansi memainkan peranan penting dalam banyak 

aspek, khususnya yang bcrkaitan dengan proses persetujuan 

pinjanlan (lending agreement process). Selain itu data akuntansi 

memegang peranan dalam pengertian istilah pertukaran dalam 

aktivitas kontrak yang pada gilirannya menciptakan dorongan

dorongan tertentu bagi manajer unluk mengatur atau mcngelola 

data akuntansi untuk kepentingan mereka scndiri. 

Disisi lain keuntungan akuntansi (accoullting cilmi!lgs), 

merupakan bagiEIl1 dari data akuntansi, telah diketahui sebagai 

salah satu isyarat atau acuan dalam proses pengambilan keputusan 

dan kebijak~anaan penting bagi para pembuat dan pemakai 
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laporan kcuangan, misalnya investor, pel1)'cdia dana (kreditor), 

manajcr, dan juga penll'rintah. SC'i<lin ilu IICC(llllllillg (,{lfllillgS secard 

luas dipercayai sebagai informasi utdllla yang tcrsedia di ddlam 

laporan keuangan suatu organisasi (Lev, B, 1989/ Schipper, 

1989).Akibatnya tidak mengherankan jika banyak manajer yang 

mengelola keuntungan untuk kepentingan-kepentingan tertentu 

dengan memanfaatkan faktor-faktor ekonomi tertentu. 

Permasalahannya sekaraflg adalah tchnik-tehnik apa saja 

yang bisa dipakai oleh manajer atau pembuat laporan keuangan 

untuk bisa mengatur data akuntansi. Pada dasarnya ada dua cara 

yang biasa dipak~1i 01eh pemblldt lapnran kcuangan, dalam hal ini 

manajer atau pemiIik perusahaan, yaitll dengan pemilihan metode 

akuntansi(accollntil1g choice methods) atau dengan rekayasa akrual 

(accruals management). 

Cara 'yang pertama, yaitu pemilihan metode akuntansi 

biasanya dilakukan dengan mengganti suatu metode akuntansi 

tertentu di antara sekian banyak metode yang dipilih yang tersedia 

dan diakui oleh badan akuntansi (gcllcJ'll11y IIcct'Jlled (leCOlllltillg 

procedures = GAAP). Contohnya yaitu dengan mcngubah metodc 

penilaian persediaan dari metode masuk pert<1ma keluar pertama 

(first ill first out = FIFO) ke metode masuk terakhir keluar pertama 

(last ill first out = UFO), mengubah metode penyusutan aktiva misal 

dari mctodc pcnyusutan g21ris lurus (straight lillt' lIlethod) ke l1ll'todc 
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penyusutan yang dipercepat (1.lccdl!rlltt.'ti 1/Iethod) atau dengan 

luemperpanjang periode penyusut<ln (cxtclIsiOl1 of dcpreciati011 

periods), Aharony et al (1993 : .63). Cara lain adalah menganggap 

sebagai tambahan modal daripada menganggap sebagai biaya, 

misalnya untuk biaya perawat<ln dan biaya perbaikan aktiva tetap 

(capitalisation rather than expensi1lg of items). Memilih metode biaya 

variabel dan bukannya biaya penuh (prefereHce for variable rather 

than absorption costing). 

Selain tehnik-tehnik di atas seorang manaJer Juga dapat 

menggunakan kebijaksanaqn akuntansi tertentu untuk 

mempengaruhi keuntungan yang dilaporkan (reported accollllting 

in co 1I1e). Hal 1111 dilakukan misalnya dengan mcngubah 

kebijaksanaan akuntansi secara sukarela (volulltarily accolllltillg 

changes) atau dengan menerapkan suatu kebijaksanaan akuntansi 

baru lebih cepat dari waktu berlakunya. 

Dad kedua teknik tersebut tehnik pertama banyak memiliki 

kelemahan, sedangkan teknik yang kedua yaitu dengan rekayasa 

akrual, sepertinya merupakan cara yang lebih cerdik. l3eberapa 

kelemahan dari metodc pemilihan akuntansi adalah perubahan 

akuntansi yang dilakukan oleh perllsahaan harus dilaporkan dan 

dilampirkan dalam laporan keuangan. Kelemahan lainnya adalah 

bahwa perubahan akuntansi tidak bisa secara tents menerus 

dilakukan. Akibatnya perilaku oportllnistik manajer dapat dengan 
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mudah dideteksi oleh pemakai laporan keuangan (uscrs (~f 

accOlllltillg information). Sehingga jelas bahwa teknik rekayasa 

akrual sepenuhnya merupakan cara yang lebih cerdik dalam 

pengelolaan informasi akuntansi eli dalam banvak kasus 

perus()haan. 

Akrual sepertinya menawarkan sarana akuntansi yang lebih 

baik bagi para pembuat laporan keuangan dalam pengelolaan 

informasi akuntansi. 012 Angelo (1 <)~6 : cWO) misalnya mengatakan 

bahwa potensi kekuatan dari pendekatan akrual dalam pengatqran 

informasi akllntansi aelalah keccrdikan manajer untuk 

memanfaatkan tehnik-lehnik tcrlenLu, baik untuk tujuan 

mengurangi ataupun menaikkdn kl'llnLllIlglln. I fal ini bisa terjadi 

karena perlakuan akrual tidak harus dilampirkan atau dijelaskan 

dalam laporan keuangan sehingga lebih sulit untuk dideteksi oleh 

para pernakai laporan keuangan, baik oleh auditor ataupun 

pemakai lainnya. I-Ial senada dikemukakan o]eh Mc Nichols dan 

Wilson (1988 yang menoatakan b 
bahwa penge101aan 

keuntungan melalui diskresi akrual (accrllal discretion) lcbih sulit 

diungkap. 

Manajemen akrual dapat dilakukan dengan berbagai macam 

cara, antara lain adalah dengan melakukan perubahan perkiraan-

perkiraan akuntansi, keputusan untuk mcnghapuskan nilai suatu 

aktiva (write-dowll assets), pengakuan atau penundaan penghasilan, 
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atau menganggap sebagai biaya atau tambahan modal atas suatu 

biaya. Contoh lain adalah dengan mempercepat pengiriman barang 

(Friedlan, 1994 : 3). Memperccpat pengiriman barang di akhir 

periode akuntansi, berdasarkan pcnJekatan akuntansi akrual 

(accrual base accou11 ting), bisa Jianggap sebagai penJapatan yang 

tentu saja akan meningkatkan penjualan dan akhirnya akan 

menaikan tingkat keuntungan yang dicapai. 

Dari penjelasan di atas banyak cara atau tehnik yang bisa 

dipilih atau dilakukan oleh para pembuat laporan kcuangan untuk 

mempengaruhi tingkat keuntungan dengan melalui pengaturan 

informasi akuntansi. Pada kasus penawaran perdana penlilik 

berusaha untuk bisa menjual saham yang ditawarkan, maka tidak 

menutup kemungkinan bagi mereka untuk melakukan pengaturan 

informasi akuntansi dengan tujuan mengatrol tingkat keuntungan 

perusahaan agar' supaya menarik, tidak hanya di mata calon 

investor tetapi juga bagi calon kreditor. 

Sehingga tehnik yang paling baik bagi pemilik perusahaan 

yang akan melakukan IPO , untuk rnanajemen data akuntansi 

untuk menaikkan keuntungan adalah dengan pendekatan akrual, 

karena apabila menggunakan tehnik perubahan metode akuntansi 

akan dengan mudah dapat dideteksi oleh calon jnvestor 
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2.2.3 Model Pengukuran Akrual 

Ada berbagai macam cara untuk mengukur akrual, dimana 

pengukuran tersebut tergantung dari mana 

menerjemahkannya. Menurut Aharoni et al (1993:67-68) Total 

Accollnting Accnlals pada periode t (ACt) didefinisikan sebagai 

perbedaan antara laba bersih operasi (NIL) dengan aliran kas 

operasi (CFt) pada periode t. Secara simbolis definisi tersebut dapat 

dinotasikan sebagai berikut : 

ACt = NIt - CFt 

CFt diperoleh dengan melakukan penyesuaian modal kerja dari 

aktivitas operasi pada periode t, (diperoleh dari laporan keuangan 

perusahaan) terhadap perubahan dalam semua aCcollnt operasi 

langsung (current operating accounts) pada periode t. misalnya 

perubahanasset bukan kas dan kewajiban lancar selain hutang 

dagang dan bagian hutang jangka panjang yang telah jatuh tempo. 

Cash Flow fro11l operating activities (CF) bisa diperoleh dari laporan 

aliran kas (cash flow statenlent). 

Guna keperluan analisis dalam penelitian ini, untuk 

menghitung discretionary accruals menurut Aharony et al (1993 :68) 

dengan menggunakan rata-rata total assets sebagai penyebut, 

untuk menghitung Total Accrual, (UAC) . . 

Formulanya adalah: 



dimana: 

UAC t 

ACt 

ACl -] 

(TAl +TA I_1) 

_ ACt 
UAC t - (TAt + TA

t
_

1
) 

2 

(TA
t
_ 1 + TA

t
_2 ) 

2 

= Unexpected Sti1lldardised Accollntillg accruals pada 

periode t 

= Total Accollntillg accruals 

= Total Accountillg accruals sebelum periode uji 

-------
2 = Rata - rata total assets untuk pcriode uji 

dan sebelulllnya 
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(TA I-I + TA 1-2 ) 

2 = Rata-rata total assets untuk periode uji dan 

periode sebelumnya. 

Sedangkan Akrual sering diartikan sebagai selisih antara 

keuntungan dengan aliran kas operasi. Untuk mcngukur 

keuntungan peneliti juga mempunyai model yang berbeda. Ada 

yang mendasarkan pada keuntungan kotor (operating income) ,atau 

keuntungan bersih (l1et inc01lle). Mcnurut Friedlan (1994 : 4-5) total 

akrual dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut: 

Total accruals = Illcome Before ExlYtlOrdillary itcllls - Cash flow fr011l 

operatioll 

Cash flow from operations diukur dengan melakukan penyesuaian 

pada modal kerja dari aktivitas operasi (working capital from 



posisi h'U(lngclll Ulltu k SCI11U,l pl'rki l'<1dll opl'rc)<;i ("LII(' 1/1<'111 <{ 

c!/ilJ/:":;c'." ill /illtlll(itl/ positi()Il). Adapun modal kl'rjc\ dari upcrc1si dapat 

diformul<1sikan sebclgai berikut : 

!NerO 

111110rlislltioll, II}/(/ 1/c'/I/l'Ii(ll/+ 01"<'1 c'!('lJil'l/h i!ot (fled/lIg 

wurkiJlg Ciljliltll. 

Yang termasuk dalan1 c!cn1l'l1 I/O{ ()/i'C/illg i('(l11\iJl«~ (fillifill anlafa tain 

lainnYd. Scdclngkci n unlu k 111l'I1)',U ku r (thll17(l{(' Ilr 1111 (l/!('i'litiol/s ((TU) 

menggu liclkdll rnodel Sl'bdf,d i bL'1 j kUl : 

in clIrrclIllitlhilitics other thi/II (lflTt'lIt IIlfllllrifies (~f /LlJIg tcrlJl 

liahilities. 

Yang tcnnasuk currellt i1S~t'f~ (ltllt'r {llilJl cosh or cllsl, eC]lliZ'a/cII 

. . 1 
(1'1't'Jlti!U 

dejfcrcd foxes), dan perkiraan opcrasi ,1ktiv~1 lail1!lya (oilier ClflTCIl! 

opcmlilig ilssets) . . Scdc1ng yang l11dsuk lbldlll pL'rkiraal1 clIrrelll 

liahilities olliN tilllll currellt IlIlrli(l/! of IOllg l<'rlll iii/hiliti('s adc-:lah 



hutang bank atau hutang jangka pl'rlck'k (htlllk /ooll/'-;//(Irl [!'rIll tld,f), 

hutang dagang (ucco/(ITI IJt7,lltlh/cJ, hutang g<lji (IPi/gi' or slT/ary flIlYllhlc), 

hutang pajak penghasilall (ill({lIJIC {II.Y /i(!.'lilh/d, dan perkiraan 

hutang lancar opere1si lainnYd. 

Selain itu dalillll llwngllkur ;Hi<1 tidaknVd rckilyclsa 

keuntungan, model pcngukuran yang digUlldk,lll oleh Friedland 

adalah sebagai berikut ( h'iedbnd : 19(.).-l) : 

I)A pc! =~~~.t._ ~~~j~.2.~ 
Spt S pt 

Dimall.<1 : 

DA I'd : Discretionary accruals periode claSe\l'; 

TA pi : Total accrua Is pcriodc It'S; 

: Sales periode test; 

: Sales periode daScH, 

Altetnatif lain dalaln pengukuran discrdiollt1ry ilccruals adalah 

dengan mengguflakan total assets sebagai pl'nyebut, sebagaimana 

digunakan ol('h T)c Angelo, (19R6 : -1(2)- RUIn us l('n~~k(1 pnya ati(dah 

sebagai berikut : 

TAl 

'1'orA I 

Dimana: 

TAl_I 
-----

TOTAl_I 

DA, : Discretionary accruals periodc yang d iuji; 
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: Total accruals periodl' uji; 

TALI : Total accruals rwriodl' sdx'lull1 periotic uji; 

TOTAl : Total toted asset pddc1 pcriudt' uji; 

CI'OI'AI I 

peru bJ hall 

pendapatan Friedlancl ( 199-1- : 20), I'endekatall ini nWl'updkan 

pendekatan aJternalif dari IWllelitian FriL'dlclnd ckngart forlnula 

sebagai bcrikut : 

T!\ 1 '1'/\1 U A I =-----. - .-.- .. 

TOT/\: I TOT!\ 11 

Dimana: 

DA t : IJiscretionary accruals periodc yang dj uji; 

T/\l 

TALI :Total accruals }wriodc scbdum periodc uji; 

Sclisih pcnjualdll pada periodl' uji dengall sl'lJdllmnya; 

Selisih penjllalan sebel1111l periodc uji dcngan periode 

sebelumnya. 

2.2.4 Beberapa Faktor Yang Terkail Dengan M,lI1ajemen Akrl.l.ll 

dikaitkdl1 dcng<:lll mdnajL'mcn d krUd I. I'd \,;.lor-f,lkl()(" Ydnt; d imaksud 

sering dikaitkall dt'ngan tig(l buah hipnlt'sd, )'tlilll hill/II.., ,.,iJ!'!lIl' 
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lLypotllesis, deht to eqllity hypothesis, dall politictll cost liypothesis. l-'dktor 

lain yang· sering dikaitkan dengan manC1jel11en akrua I adalah 

kualitas auditor, proporsi sallam yang ditahan, tingkat kcuntungan, 

umur perusahaan, dan lain-Iainnya. 

1)ala 111 penawaran perdana (TPO) ketid'l ksed iacln informasi 

scbelUIn pcrusahaan mcrencallakan go pllhlic l'isa mcnciptakall (lpa 

yang dikenal dcngan illfOrIlli7tiolf Il:>ylllIJIl'iry eliman,1 pemilik 

perusahaan memiliki informasi lebih baik lenlllng perusahaan 

mereka dibandingkan dengan calon investor ataupun calon 

penja min emisi. Leland dan Pyle CI 977: 371) berpendapat bclhwa 

injeJYllIllfiOIl asymlllctry muncu] pemilik yang memiliki l11onopoli 

informasi mengenai nilai perusahaan. i\danya ilzfurJIIllliolI 

aSY"l1llctry bisa mendorong pcmilik unluk IlWl11ilih vari,llx?l-

variabe1 keuangan, misalnya prcstasi kcuntungan, filltlllCiill lcu!!/'agc l 

dan kebijaksanaan devidcn untuk llic·njcrnbat<1ni informasi ke pasar 

sebagai sa rana nwntra nsformasikall sign<ll-siglli:ll VCln c'- tidil k 
.1 (:.) 

membingungkan tentang prcstasi pcrusahaan eli I11dsa mendatang. 

Dala111 kaitannya dengan penavvaran pCrdill1il ini ada faktor-

faktor tcrtentu yang tidak bisd dikaitkan s('hc)gaimana muncul 

dalam kondisi pcrekollomian yang lain. Sd1dliknya ada faktol'-

faktor laill yang bisa dihuhungkan dcng<11l Illdllajcllten akruaJ eli 

IPO. Aha1'ony, Lin dan Loeb (1993 : 75) mcnYl'lid iki bcbcrapa faklor 

dimaksud adalah kualitas duditor, lingk<1t perturn buhan 
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perusahaan, besarnya aktiva, dan leverage keuangan (jilli/llcial 

levertlgc). Dari keempat faktor terscbut, hanya filltlllcillllCl)Cmgc yang 

diketahui berkaitan dengan Illamljl'lllen akrll,11. 

Bcrikut ini ada beberana faktor ckollomi vanp berkaitan 
t .., ... " 

dengan man<1jc'llwn akrual dalclll1 [PO. Yc:lIlg pcrtclma adalah 

proporsi kepL>l11ilikan saham. Leland dan Pyll' CI 977 : 378) 

berpendapat bahwa ada sLlatu kelerkait,lll antara proporsi 

kepemilikan saham dengan kualitas SCblldh IPO. Mereka 

berargumen bahwa dengan menahan sejllllliah lertentu saham, 

pengusdhcl bisa l11encerminkdn kU<llilas peJ"lISdh,ldn yang akan 

mempunyai kllalitas yang ddpat didlldalkcll1 )'dllg ditanddi dengan 

tingginyo dlir<1/1 kdS di l11asc1 di:1lclllg akdn llWI1<lhan saham yang 

akan diti:HVarkan dalam jumJah yang It'bih bcsar dengdll anggap'an 

akan mcndapat kompensasi yang lebih baik dengan meningkatnya 

resiko, Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar saham yang 

ditahan semakin tinggi kllalit(ls perllsahaal1 tt'rsdlUt. Bukti-bukri 

cmplns l11cI1unjukkan bahwd (lLitl hubul1g,lII anl(lra bcsarnya 

sahaJ11 yang ditahan dcngan p('llibi,1Il st'i)lI<1h [PO, Krinsky clan 

Rotenberg CI Y89 : S(2); Clarkson, Dontoh, Richardson, dan Sc::cik, 

(1992: 6(3). 

Selain itu Titman dan Tnll'man (10t)6 : '1(2) bcrpcndClpat 

bahwa kualitF'ls auditor danpenjamin emisi dapal dijadikan sarana 
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untu k menunjukkan kualitas sua tll pcrusaha,lI1. iv1enllfu t mcreka 

ada keterkaitan khusus antara informasi lapOri:ln keuangi:l11 dengan 

harga atau nilai suatu 11'0. Mcrckcl l11l'ngatdkal1 bahwa pcngusaha 

yang l11enginginkan perusahaannya untll k S( I IllIhi it" hanls memilih 

auditor untuk men~TevaI1l(1si 1(11,or;111 kcu'1n~r'll1 dan 1-1l:n.J·amil1 emisi 
~~ ,~ 

untuk menjual saham yang ditawarkdll. !\danyd saling keterkaitan 

ini bisa dianalogikan bahvva klldlitas auditor dan penjamin emisi 

bisa sccara langsung dikaitkan dengan kualitds jasa yang mcrcka 

sediakan. Tidaklah berlebihan bila mereka bcrpcndapat bahvva 

auditor yang berkualitas pasti mcmberikan layanan yang 1ebih baik 

dibandingkan dcngan auditor pada UI11Umnya. PcneJiti-penciiti 

akuntasi setuju bahwa auditor yang tergolong daJam "TIl(> Hix Si.Y" 

(lCCOllllliJlgfir1ll dianalogikan dengan auditor dcngan kualitas di atas 

rata-rata. Bukti-bukti empiris menunjukkan ball\'va kualitas auditor 

dan penjamin emisi mempunyai kctcrkaitan dcngal1 nilai sUdti 11'0 

, Krinsky dan Rotenberg, (1989 : 50]); Clarkson dan Simunic, (1 ~!9..J. : 

209). 

Paktor-faktorlain yang bisa dikaitkan dengan kualitas dan 

penilaian IPO adalah l--illtl 11 cilll LCl1t'rtlgc. Tcori akuntansi posltif 

berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki filIillIcitil /coenlgt.' 

tinggi cenderung untu k memilih metode akuntansi )!anO-
b 

menaikkan keuntungan yang dilaporkan. Fial ini discbabkan 

financial leuemge sering dikaitkan dengan bataSr1n-batasan hutang 
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(debt-covenants). Diasumsikan bahwa perusahaan yang akan go 

public sedang mengalami pertumbuhan dan go public yang 

dimaksudkan untuk J11enCarl ta J1l ba ha n ll10da I. Selama 

pertu mbuhan 'pcrusahaan dikclilk<111 

keuang(ln, maka kcbcrhasilan tcrscbut hanls dikaitkan dengan 

angka-angka akuntansi. Selama perusahaan memiliki ji:1tlllci111 

leverage yangtinggi sering dikaitkan dengan kesulitan tingginy<l 

resiko, sehingga masuk akal untuk berpendapat bahwa perusahaan 

yang akan go public harus bisa menunjukkan bahwa mereka punya 

prestasi keuangan yang baik, dalam hal ini fintll/cial leverage. 

Sehingga filla1lcial levemge bisa dikaitkan dengan kemungkinan 

manajemen akrual pada perusahaan yang akan go pllhlic. 

Selain itu teori akuntansi positif juga berpendapat bahwa 

ukuran perusahaan (firm size) bisa juga dikaitkan dengan 

manajemen akrual, Watts dan Zimmerman (1990 : 141). Banyak 

penelitian yang te1ah dilakukan dan menunjukkan bahwa 

perusahaan yang tergolong besar cenderung untuk memilih 

metode akuntansi yang bisa mcngurangi kcuntllngan, sedangkan 

perusahaan ked1 Cl'nd('rung lIntuk nwmilih 11l('lod(' <lkunt(lI1si ydng 

menaikkan tingkat keuntungan. Teori tcntang pcrilaku ukuran 

perusahaan dengan mc:~najcmen akrlldl jugll bisa muncul dalelm 

kasus lPO. Da1am hal ini diduga bahwa bcscH kecilnya manajemen 

akrual dalam IPQ akan berbeda antara perusahaan besar dan 
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perusahaan. keci!. Karena telah diduga bahwa ukuran perUSahi:1an 

bisa dikaitkan dengan manajemen akrual, dalam hal JPO tingkat 

pertumbuhan aktiva bisa dijadikan sebagai kontrol. Dengan kontrol 

ini dimaksudkan untuk menguji apakah benar bahwa manajemen 

akrual dikaitkan dengan pertumbuhan aktiva. Pendugaan ini 

didasarkan pendugaan bahwa perusahaan yang akan go public 

mengalami pertumbuhan baik dalam hal aktiva maupun 

keuntungan. 


