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ABSTRACT 
 

Managers may choose the best accounting methods for their firms. The 

purpose of this study is to investigate whether managers do earnings management to 

meet earnings benchmark target  of last year’s earning performance with other 

factors which also influence earnings management behaviour it self such as audit 

quality, firm size and financial leverage.  

This study used secondary data. The population of this study is  transportation 

firms in ASEAN in year 2012-2014 and the samples of this study are 39 

transportation  firms in Indonesia, Thailand and Filiphine  which issued their 

financial report during 2012-2014 and listed in bloomberg. Sampling method used is 

purposive sampling and the criteria is transportation firms which issued their 

financial report on bloomberg. The samples consist of 83 firm observation year. 

The result of this study show that earnings performance variabel significantly 

influenced on earnings management. Audit quality variabel positively significantly 

influenced on earnings management. Size firms variabel negatively and significant on 

earnings management whereas financial leverage variabel not influenced on 

earnings management. 
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ABSTRAK 

  
 Manajer perusahaan diperbolehkan untuk memilih metode akuntansi terbaik 

yang digunakan oleh perusahaannya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah manajer perusahaan melakukan manajemen laba untuk memenuhi 

patokan (benchmark) target dari  kinerja laba perusahaan pada tahun sebelumnya 

dengan beberapa faktor lain yang juga mempengaruhi perilaku manajemen laba itu 

sendiri yaitu kualitas audit, ukuran perusahaan dan financial leverage.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi dari 

penelitian ini adalahperusahaan transportasi di Asia Tenggara pada tahun 2012-2014 

sedangkan sampel penelitian adalah 39 perusahaan pada transportasi di Indonesia, 

Filipina dan Thailand yang menerbitkan laporan keuangannya pada tahun 2012-2014  

dan terdaftar pada bloomberg. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling  dengan kriteria perusahaan yang menerbitkan  laporan  

tahunan  pada situs bloomberg. Jumlah total sampel adalah 83 observasi tahunan 

perusahaan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kinerja perusahaan 

berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Variabel kualitas audit 

berpengaruh secara positif terhadap manajeman laba. Variabel ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan variabel 

financial leverage tidak berpengaruh pada manajemen laba. 

 

 

 

 

Kata kunci  : Manajemen laba, kinerja perusahaan, kualitas audit, ukuran   

perusahaan, financial leverage, perusahaan transportasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab pertama berisikan pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar 

belakang dilakukannya penelitian terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi 

kecenderungan perilaku manajemen laba pada perusahaan transportasi di Asia 

Tenggara. Latar belakang dilakukannya penelitian ini akan dijelaskan lebih lanjut 

pada sub bab 1.1. Selanjutnya, Rumusan masalah, tujuan penelitian serta sistematika 

penulisan, masing-masing akan dijelaskan pada sub bab 1.2, 1.3 dan 1.4. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan sumber informasi keuangan 

bagi berbagai pihak  yang mempunyai kepentingan dalam perusahaan tersebut, seperti 

pemegang saham, investor, kreditor, pemerintah dan pihak lain yang memiliki 

kepentingan. Seharusnya, laporan keuangan dibuat dengan sebenar – benarnya 

sehingga dapat menggambarkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Namun, 

melihat adanya berbagai kepentingan serta adanya celah dari aturan yang berlaku 

membuat manajemen perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan 

“manipulasi” terhadap pelaporan pendapatan mereka yang disebut dengan 

manajemen laba. Manajemen laba terjadi saat manajemen perusahaan sengaja 

mengambil langkah-langkah dalam batasan standar akuntansi yang berlaku seperti 

Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) untuk membawa laporan 
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keuangan pada level yang diinginkan (Tseng and Lai,2007 dalam Rusmin et al, 

2012).  

Salah satu teori yang menjelaskan tindakan manajemen laba adalah teori 

keagenan yang menjelaskan hubungan diantara dua invidu. Salah satu dari dua 

individu ini disebut agen dan individu lainnya disebut prinsipal, hubungan antara 

prinsipal dan agen inilah  yang sekarang ini mendasari teori agensi. Para agen 

dikontrak untuk melakukan tugas-tugas tertentu  untuk kepentingan prinsipal; 

sedangkan agen menjalankan kontrak untuk mendapatkan imbalan dari prinsipal. 

Kedua individu ini  mempunyai tujuan dan kepentingan yang berbeda dan perbedaan 

kepentingan inilah yang menimbulkan praktik manajemen laba (Hendrikson,1992). 

Dari situasi tersebut, berkembang berbagai teori yang mendukung penjelasan atas 

teori keagenan, salah satunya adalah teori biaya transaksi. 

Menurut Teori Biaya Transaksi yang dikutip dari Rusmin, et all (2012) 

perusahaan yang melaporakan penuruan laba/kerugian lebih rentan menghadapi biaya 

transaksi yang lebih tinggi antara perusahaan dan stakeholders, yang mana para 

stakeholder ini berkenan pada informasi laba yang positif. Yang dimaksud dengan 

biaya transaksi adalah biaya – biaya  yang terjadi pada saat pertukaran barang/jasa 

antar orang dalam berbagai batasan. Teori biaya transaksi ini memberikan kerangka 

acuan sebagai penjelasan umum terhadap titik pijak/organisasi sebagai mekanisme 

guna mendukung keputusan pada kondisi ketidakpastian dan mencegah sifat 

opportunistis terhadap pertukaran.Hal inilah yang dapat memicu timbulnya praktik 
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manajemen laba. Fokus utama teori ini adalah biaya – biaya transaksi di pasar. 

Sehingga secara keseluruhan teori ini menjelaskan bahwa organisasi adalah 

konsekuensi dari kegagalan pasar (market failure) (Rusmin et al., 2012).  

Political Cost Hypothesis  menjelaskan  bahwa semakin besar perusahan 

besar semakin besar pula pengawasan publik terhadapnya dan juga tindakan-tindakan 

politik yang menyebabkan perilaku income smoothing yang kurang agresif (Rusmin 

et al, 2012). Namun, disisi lain kemampuan perusahaan dalam mencapai earnings 

benchmark atas pendapatan atau laba tahun lalu  memberikan penilaian serta 

kepuasan lebih dari para pemangku kepentingan dan masyarakat. Mereka akan 

menganggap bahwa manajemen perusahaan dapat bekerja secara konsisten bahkan 

lebih baik dari tahun ke tahun  (Rusmin et all, 2012). 

Menurut Kinney dan Trezevant  dalam Velury dan Kane (2012)  perusahaan 

yang melaporkan deviasi pendapatan yang ekstrem dari pendapatan tahun lalu lebih 

memungkinkan untuk melaporkan special items (manajemen laba)  dari pada yang 

dilaporkan oleh perusahaan lain. Hal ini barangkali disebabkan oleh keinginan 

manajemen untuk mempengaruhi persepsi publik. Perusahaan yang pada tahun 

tertentu secara ekstrim menghasilkan pendapatan lebih tinggi dari pendapatan tahun 

sebelumnya memiliki tendensi untuk melakukan income decreasing untuk meratakan 

laba mereka agar yang dilaporkan dapat lebih rendah. Hal ini dilakukan antara lain  

untuk mempermudah kerja manajemen pada tahun selanjutnya dalam  mencapai 

target  pendapatan atau earnings benchmark  dan ekspektasi para  investor. 

Sedangkan untuk perusahaan yang menghasilkan pendaptan dengan deviasi yang 
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negatif dari pendapatan tahun lalu kebanyakan akan melakukan “earnings bath”  

guna  meningkatkan kesempatan untuk melaporkan profit yang lebih tinggi pada 

tahun yang akan datang (Velury dan Kane,2012). 

Penelitian ini difokuskan  pada perusahaan transportasi Go Public pada  tiga 

negara berkembang di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Thailand, dan Filipina. 

Industri transportasi merupakan salah satu industri yang rawan akan campur tangan 

politik oleh pihak yang mempunyai otoritas dalam industri tersebut. Dalam industri 

transportasi, para pengusaha harus berurusan dengan regulasi  yang dikeluarkan oleh 

otoritas negara setempat yang tak jarang sarat akan kepentingan – kepentingan 

politik. Pada negara yang sedang berkembang, praktik politik seperti ini tidak dapat 

dihindari. Selain itu, kondisi harga bahan bakar yang berfluktuatif turut 

mempengaruhi kegiatan operasi dan kinerja keuangan perusahaan sehingga 

perusahaan mempunyai tekanan yang mendorong untuk melakukan manajemen laba 

dalam pelaporan keuangan perusahaan (Rusmin et all, 2012).  

Selanjutnya, penelitian ini akan meneliti apakah manajer perusahaan 

transportasi di beberapa negara berkembang di kawasan  Asia Tenggara 

memanipulasi pelaporan  pendapatan perusahaan untuk mencapai  patokan  target  

pendapatan (earnings benchmark) dengan pendapatan tahun lalu sebagai tolak ukur. 

Secara umum, laporan keuangan tahun berjalan disajikan serta dibandingkan dengan  

laporan  keuangan tahun lalu. Penyajian seperti ini digunakan  untuk  mempermudah  

pengguna  laporan  kuangan dalam mengkaji kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. 

Pelaporan pendapatan ataupun laba dalam laporan keuangan tahunan menghasilkan 
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sebuah patokan (benchmark)  tertentu  bagi pelaporan pendapatan atau laba pada  

tahun-tahun selanjutnya. Pelaporan pendapatan ataupun laba pada laporan keuangan 

tahun selanjutnya diharapkan dapat lebih baik dari tahun berjalan. Selain itu, faktor 

kualitas auditor, ukuran perusahaan dan financial leverage perusahaan juga akan 

diteliti lebih lanjut atas pengaruh mereka dalam praktik manajemen laba pada 

perusahaan transportasi di Asia Tenggara. 

Penelitian ini penting untuk dilakukan pada negara berkembang seperti 

Indonesia, Thailand dan Filipina karena dari hasil penelitian ini akan diketahui 

gambaran atas etos kerja masyarakat Asia Tenggara yang mana mereka menawarkan 

sampel yang bermacam – macam atas gejolak ekonomi, ukuran perusahaan, budaya 

dan etos bisnis. Bukti bahwa perilaku manajemen perusahaan dalam mengelola 

laporan pendapatan akan dilaporakan secara luas pada riset manajemen laba 

selanjutnya. Meskipun demikian, terdapat pandangan yang lebih sempit antara studi 

yang menguji manajemen laba dalam perusahaan transportasi di Asia Tenggara dan 

pada studi manajemen laba perusahaan transportasi lainnya. Studi ini menuju pada 

perbedaan tersebut. Perbedaan dalam struktur tata kelola perusahaan dan resiko 

litigasi diharapkan mempengaruhi tindakan manajemen laba dengan cara – cara yang 

unik (Jaggi and Leung, 2007 dalam Rusmin et all, 2012). 

1.2 Rumusan Masalah 

Penyusunan laporan keuangan harus dilakukan perusahaan dengan sebenar–

benarnya dan sesuai dengan standar – standar yang berlaku secara umum. Namun 

karena ada faktor-faktor tertentu dan berbagai kondisi yang dialami perusahaan, maka 
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tidak jarang suatu perusahaan tidak melaporakan semua kompenen laporan keuangan 

berdasarkan kenyataan, namun mereka melakukan manipulasi pada pelaporan 

pendapatan/laba perusahaan yang disebut dengan manajemen laba.  

Manajemen laba terjadi saat manajemen perusahaan sengaja mengambil 

langkah-langkah dalam batasan standar akuntansi yang berlaku seperti Generally 

Accepted Accounting Principles (GAAP) untuk membawa laporan keuangan pada 

level yang diinginkan (Tseng and Lai,2007 dalam Rusmin et al, 2012). Banyak 

penelitian yang telah menginvestigasi apakah manajer mengelola laporan keuangan 

dalam kesempatan karena fleksibelitas aturan akuntansi.  

Isu praktik manajemen laba pada perusahaan transportasi merupakan suatu 

isu yang menarik untuk diteliti karena belum banyak penelitian yang mengkaji 

industri transportasi dalam lingkup penelitiannya. Dengan dilakukannya penelitian 

ini, maka diharapkan dapat menjawab pertanyaan – pertanyaan berikut : 

1. Apakah  kinerja laba tahun sebelumnya mempengaruhi perilaku manajemen 

laba pada perusahaan transportasi di negara-negara dikawasan Asia Tenggara? 

2. Apakah kualitas Auditor KAP Big 4 berpengaruh negatif terhadap perilaku 

manajemen laba pada perusahaan transportasi di negara – negara dikawasan 

Asia Tenggara ? 

3. Apakah ukuran perusahaan klien mempengaruhi perilaku manajemen laba  di 

negara – negara dikawasan Asia Tenggara ? 

4. Apakah financial leverage perusahaan berpengaruh negatif terhadap perilaku 

manajemen laba pada perusahaan transportasi di Asia Tenggara ? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dalam sub bab ini akan dijelaskan dua pokok bahasan, yaitu tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian akan  dijabarkan pada sub bab 

1.3.1 dan manfaat penelitian  akan dijabarkan  pada sub bab 1.3.2. Adapun sub bab 

1.3.2  ini terbagi atas dua bahasan, yaitu manfaat secara umum yang dijelaskan pada 

sub bab 1.3.2.1 serta  manfaat bagi peneliti dan  penelitian selanjutnya yang 

dijelaskan  pada sub bab 1.3.2.2. 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan pada sub bab 

sebelumnya, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh  kinerja laba tahun lalu terhadap perilaku 

manajemen laba pada perusahaan transportasi di negara – negara dikawasan 

Asia Tenggara. 

2. Menganalisis pengaruh  kualitas  auditor KAP Big 4 terhadap pembatasan 

praktik manajemen laba pada perusahaan transportasi di negara – negara 

dikawasan Asia Tenggara. 

3. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap perilaku manajemen 

laba pada perusahaan transportasi di negara – negara dikawasan Asia 

Tenggara. 

4. Menganalisis pengaruh financial leverage perusahaan terhadap pembatasan 

perilaku manajemen laba pada perusahaan transportasi di negara – negara 

dikawasan Asia Tenggara. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak. 

Manfaat penelitian secara umum dijelaskan pada sub bab 1.3.2.1 dan manfaat bagi 

peneliti dan penelitian selanjutnya akan dijelaskan pada sub bab 1.3.2.2. 

1.3.2.1 Manfaat Secara Umum 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan berbagai literatur 

akuntansi yang sudah ada khususnya mengenai praktik manajemen laba pada industri 

transportasi. Serta dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat 

memperdalam teori-teori yang menjelaskan dan mendukung perilaku manajamen 

laba.  

1.3.2.2 Manfaat bagi Peneliti dan Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan  pemahaman 

peneliti atas faktor-faktor yang mempengaruhi praktik manajemen laba khususnya 

kinerja keuangan perusahaan, kualitas auditor, dan ukuran perusahaan. Manfaat 

penelitian ini bagi peneliti selanjutnya  diharapkan dapat menjadi acuan untuk 

penelitian selanjutnya. 

1.4  Sistematika Penulisan 

Dalam menyusun penelitian, sistematika penulisan  yang digunakan oleh 

penulis adalah sebagai berikut : 

BAB 1 . Pendahuluan 

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat dan 

sistematika penulisan. 
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BAB 2. Literatur Review dan Pengembangan Hipotesis 

Bab ini berisi  landasan teori tentang manajemen laba,  penelitian – penelitian 

terdahulu , kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.  

BAB 3. Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan  jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian, variabel 

yang digunakan , definisi operasional variabel, metode pengumpulan data dan metode 

analisis.  

Bab 4. Hasil dan Analisis 

Bab ini menyajikan deskripsi atas objek penelitian, analisis data penelitian dan 

interprestasi hasil uji statistik penelitian. 

Bab 5. Penutup 

Bab ini berisi hasil dan  kesimpulan  penelitian yang dilakukan ya telah disajikan 

pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 


