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ABSTRAK 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti hubungan antara status 

perusahaan baik syariah maupun non syariah terhadap tinggi rendahnya praktek 

manajemen laba pada perusahaan jasa non keuangan di Indonesia. Selanjutnya 

peneliti melakukan pengukuran manajemen laba dengan menggunakan accrual 

discretioner pada model Dow Jones modifikasi dan juga pengklasifikasian status 

perusahaan syariah dan non syariah dengan berdasar atas daftar Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI). 

 Berdasarkan teori agensi, peneliti melakukan penelitian terhadap praktek 

manajemen laba pada perusahaan syariah dan perusahaan non syariah berdasarkan 

prinsip Islam. Sampel penelitian diambil dari 115 perusahaan jasa non keuangan 

di Indonesia selama 2 tahun. Desain penelitian menggunakan analisis regresi 

berganda. 

 Hasil pengujian menunjukkan bahwa ISLAMIC sebagai status perusahaan 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tinggi rendahnya praktek 

manajemen laba pada perusahaan jasa non keuangan di Indonesia.  

 

Kata kunci: perusahaan syariah, manajemen laba, status perusahaan, Indeks 

Saham Syariah Indonesia, investasi syariah. 

 



 

 

ix 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to analyze  the influence of companies  status, both 

Islamic and non-Islamic , to the level of earnings management practices by the 

non-financial service companies in Indonesia. Researcher measured the earnings 

management by using accrual discretioner in the Dow Jones modified model. The 

classification of Islamic and non-Islamic status was based on Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI). 

Based on agency theory, reseacher analyzed the earnings management 

practices in the Islamic companies and non-Islamic companies by using Islamic 

principles. The sample consists of 115 non-financial service companies in 

Indonesia for 2 years. Research design using multiple linear regression analysis. 

The result of this research shows that Islamic as a company status does 

not have significant influence toward the level of earnings management practices 

by the non-financial service companies in Indonesia. 

 

Keyword: Islamic company, earnings management, company status, Indeks 

Saham Syariah Indonesia, Islamic investment. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

Pada bab I ini akan diuraikan beberapa sub bab antara lain latar belakang 

masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. Adapun sub bab latar belakang menguraikan  isu dan 

permasalahan yang diangkat ke dalam topik penelitian serta alasan mengapa 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema tersebut. Pada sub bab 

rumusan masalah terdapat pertanyaan penelitian yang nantinya akan dirumuskan 

ke dalam hipotesis serta dicari tahu hasilnya. Sub bab tujuan penelitian 

menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Pada sub bab manfaat 

penelitian menerangkan manfaat yang akan di dapat dari penelitian untuk penulis, 

mahasiswa, masyarakat serta perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Sub 

bab selanjutnya yaitu sistematika penulisan menjelaskan secara garis besar bab 

dan sub bab yang ada di dalam penelitian serta urutan penulisan penelitian.  

1.1 Latar Belakang 

Keuangan islam telah muncul di dunia keuangan internasional sebagai 

suatu paradigma baru. Keuangan islam telah berkembang dengan pesat hampir di 

setiap negara, baik negara muslim maupun non-muslim. Hal ini dibuktikan 

dengan munculnya banyak perusahaan berbasis islam (atau biasa disebut sebagai 

perusahaan syariah) baik perusahaan keuangan ataupun perusahaan non keuangan. 

Berdirinya banyak perusahaan berbasis syariah ini mendukung bahwa syariah 

islam yang didasarkan atas Al-Quran dan Hadist merupakan sumber dari 



2 

 

 

 

 

 

pengambilan keputusan perusahaan dalam berbagai bidang. Syariah islam harus 

menjadi alternative utama pemecahan permasalahan perusahaan setiap kali 

terdapat konflik di dalam tubuh perusahaan baik secara internal atau pun 

eksternal.   

Muslim membentuk hampir seperempat dari populasi dunia. 

Perkembangan perusahaan berbasis syariah mendorong peningkatan minat 

investor di pasar saham. Dalam kenyataannya, sebagian besar umat islam telah 

tertinggal jauh dalam hal investasi pada pasar saham dikarenakan pemikiran akan 

ketakutan terjerumus ke dalam perjudian. Namun, munculnya keuangan Islam 

telah membawa investor ke pasar saham (Omran, 2009). Investor pasif mulai 

tertarik dengan perusahaan berbasis syariah karena mereka menganggap 

perusahaan syariah memiliki tingkat kejujuran yang lebih tinggi dibandingkan 

perusahaan non syariah terkait pengungkapan laporan keuangan.  

Dalam islam, investasi merupakan salah satu kegiatan muamalah yaitu 

suatu kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia. Kaidah fiqhiyah juga 

menyebutkan bahwa hukum asal kegiatan muamalah adalah boleh (mubah), 

kecuali jika ada larangan yang jelas dalam Al Qur’an dan Al Hadist. Investasi 

sangat dianjurkan guna mengembangkan karunia Allah Subhanahu wa Ta’ala 

mengingat penumpukan harta sangat tidak dianjurkan di dalam islam karena akan 

menghilangkan fungsi harta yang sebenarnya serta akan mengakibatkan 

pemusatan harta kekayaan pada golongan tertentu saja. Hal tersebut selaras 

dengan yang tertera di dalam Al Qur’an pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang 

berbunyi: 
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagimana Allah 

mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan di tulis itu), dan hendaklah ia 

bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit 

pun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah 

akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu 

mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimplakkan dengan jujur. 

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 

antaramu). Jika tak ada dua lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua 

orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang 

lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu 

enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah 

kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas 

waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih 

menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 

keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu 

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada 

dosa bagi kami, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila 

kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 

menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal 

itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah, 

Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al 

Baqarah:282)    

Investor ini merupakan suatu klien penting dari perusahaan syariah, hal ini 

dikarenakan banyak dana dalam perusahaan yang berasal dari investasi asset 

syariah. Klien baru dari investor ini dapat merupakan suatu perangkat monitoring 

yang penting. Brickley et al (1988) mencatat bahwa lembaga investor seperti 

reksadana dan dana pensiun publik merupakan monitor yang efektif. Mereka 

mengungkapkan bahwa lembaga investor merupakan pemantau manajemen 

sehingga menjadi sulit untuk manajemen dalam melakukan manipulasi laba. 

Dalam studi terkait lain, Balsam et al (2002) menjelaskan bahwa lembaga investor 

dapat dengan cepat mengenali manajemen laba perusahaan. Lembaga tersebut 

biasanya memiliki saham besar di perusahaan sehingga akan ada pengaruh 
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ekonomi yang signifikan untuk memantau manajer dalam memberikan 

keterbukaan kondisi perusahaan.  

Manajemen laba merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi pada 

praktik akuntansi. Tindakan manajemen laba ini dilakukan oleh manajemen 

dengan melakukan pengaturan terhadap angka laba pada laporan keuangan 

berdasarkan atas kebutuhan manajemen. Healy dan Wahlen (1999) menyatakan 

bahwa manajemen laba merupakan modifikasi kinerja ekonomi yang dilaporkan 

oleh perusahaan dengan bertujuan untuk menyesatkan para pemangku 

kepentingan. Orang-orang yang terlibat dalam manajemen laba cenderung 

menyembunyikan rent-seeking dan kegiatan-kegiatan manipulasi lain yang 

mereka lakukan.  

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, beberapa tahun 

terakhir perkembangan keuangan syariah di Indonesia sangat pesat, hal ini 

dibuktikan dengan berdirinya banyak lembaga keuangan syariah pada tahun 1991 

sampai dengan 2015 dan juga dikeluarkannya kebijakan atau pun peraturan yang 

mendukungnya. Dalam sepuluh tahun terakhir, industri keuangan syariah di 

Indonesia, yang didominasi oleh perbankan syariah, mengalami pertumbuhan 

signifikan dengan kecepatan rata-rata 30-40 persen.  

Seiring dengan kemajuan industri perbankan syariah di Indonesia, pasar 

modal syariah juga mengalami kemajuan demikin. Pada tanggal 14 Maret 2013, 

Bapepam melakukan pertemuan dengan DSN-MUI untuk menghasilkan MoU 

yang berisi kesepakatan antar keduanya untuk melakukan mengembangkan 
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terhadap pasar modal dengan basis syariah di Indonesia. Berkembangnya pasar 

modal berbasis syariah, akan menarik minat investor baik muslim atau pun non-

muslim untuk menginvestasikan dananya sesuai dengan syariah islam sehingga 

dapat memberikan ketenangan dan keyakinan atas transaksi halal. 

Industri keuangan syariah memiliki potensi pengembangan yang sangat 

signifikan di Indonesia. Hal ini didukung dengan tingginya jumlah penduduk 

muslim di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai pangsa pasar industri keuangan 

syariah. Seiring dengan semakin berkembangnya investasi di Bursa Efek 

Indonesia, investasi syariah pun memegang peranan penting karena investasi 

syariah dapat menarik minat lebih banyak masyarakat untuk berinvestasi. 

Investasi syariah di pasar modal Indonesia diharapkan dapat mengalami 

pertumbuhan yang pesat meskipun keberadaan dan perkembangannya relatif baru 

dibandingkan dengan asuransi syariah dan perbankan syariah di Indonesia  

Bapepam & LK (sekarang OJK) menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) 

yang berisi daftar saham Syariah yang ada di Indonesia pada bulan November 

2007, BEI kemudian menindaklanjuti DES dengan mengeluarkan Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) pada tanggal 12 Mei 2011. Bursa Efek Indonesia 

mempunyai dua indeks saham syariah yaitu Jakata Islamic Index  (JII) dan Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang berlaku mulai bulan Mei 2011.  

Mengingat pentingnya kualitas keterbukaan informasi oleh perusahaan 

syariah di Indonesia. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian keterbukaan 

informasi tersebut dengan tingkat manajemen laba dimana penelitian ini berfokus 
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pada analisis hubungan antara status perusahaan baik syariah maupun non syariah 

dengan praktek manajemen laba di Indonesia.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan atas latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Apakah status perusahaan syariah dan non syariah mempengaruhi 

praktek manajemen laba?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan diuji, maka penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

 Untuk mengetahui apakah status perusahaan syariah dan non 

syariah mempengaruhi praktek manajemen laba. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian dilaksanakan, diharapkan mampu memberikan manfaat 

kepada berbagai pihak. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk: 

 Bagi Penulis 

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat menambah 

pengetahuan penulis terkait dengan praktek manajemen laba pada perusahaan 

syariah dan juga praktek manajemen laba pada perusahaan non syariah serta dapat 
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mengetahui pengaruh status perusahaan (syariah dan non syariah) tersebut 

terhadap praktek manajemen laba.  

 Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan referensi kepada 

para mahasiswa dalam melakukan proses pembelajaran akuntansi terutama terkait 

dengan manajemen laba pada perusahaan syariah. 

 Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan lebih luas 

terhadap masyarakat melalui manajemen laba pada perusahaan syariah serta non 

syariah. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan 

pengambilan keputusan kegiatan ekonomi seperti dalam melakukan keputusan 

investasi. 

 Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk perusahaan terutama 

perusahaan syariah dalam menjalani proses bisnis terutama terkait dengan 

meminimalkan penerapan menejemen laba pada perusahaan syariah. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Bab I PENDAHULUAN, Bab Pendahuluan pada penelitian ini terdiri dari sub 

bab Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian 

serta Sistematika Penulisan 

Bab II TELAAH PUSTAKA, Bab Kajian Pustaka pada penelitian ini terdiri dari 

sub bab Landasan Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran serta 

Hipotesis Penelitian 

Bab III METODOLOGI PENELITIAN, Bab Metodologi Penelitian pada 

penelitian ini terdiri dari sub bab Desain Penelitian, Penentuan Populasi dan 

Sampel, Metode Pengumpulan Data, Variabel Penelitian, Model Penelitian dan 

Metode Analisis.  

Bab IV HASIL DAN ANALISIS, Bab Hasil dan Analisis pada penelitian ini 

terdiri dari sub bab deskripsi objek penelitian, analisis data dan intepretasi hasil. 

Bab V PENUTUP, Bab Penutup pada penelitian ini terdiri dari sub bab simpulan, 

keterbatasan dan juga saran.  

 

 

 

  


