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PENDAHULUAN 

 

Praktik manajemen laba merupakan suatu fenomena umum dan 

banyak terjadi dibeberapa negara (Budhijono, 2006).Hasil penelitian 

Herwiyanti dan Baridwan (2008) menyimpulkan bahwa perusahaan-

perusahaan di Indonesia pada umumnya melakukan  manajemen laba. 

Namun demikian praktik manajemen laba tetap sulit untuk dideteksi, 

sehinggamanajemen laba menjadi masalah yang serius bagi praktisi dan 

akademisi, dan sangat menarik untuk diteliti. 

Laba adalah informasi pertama yang ingin diketahui oleh 

pengguna laporan keuangan.  Laba merupakan salah satu informasi 

potensial yang terkandung dalam laporan keuangan dan hal yang sangat 

penting bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan (Juniarti dan 

Corolina, 2005). Pentingnya informasi laba secara tegas telah 

disebutkan dalam Statement of Financial Concepts (SFAC) No.1, 

bahwa selain untuk menilai kinerja manajemen, juga membantu 

mengestimasi kemampuan laba yang representatif, serta menaksir 

risiko dalam investasi atau kredit. Keberadaan kualitas laba menjadi hal 

penting dan selalu menjadi perhatian khusus bagi pengguna laporan 

keuangan terutama investor. Laba yang berkualitas mencerminkan 

kinerja manajemen perusahaan yang sebenarnya selama periode 

tertentu.  

Perhatian pengguna laporan keuangan seringkali hanya terpusat 

pada informasi laba tanpa memperhatikan prosedur yang digunakan 

untuk menghasilkan informasi laba (Beattie et al., 1994), hal tersebut 

memberikan kesempatan kepada pihak manajemen untuk melakukan 

tindakan-tindakan yang dapat memaksimalkan kesejahteraannya. Salah 
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satu cara untuk memaksimalkan kepentingannya yaitu dengan cara 

menyamarkan kondisi ekonomi perusahaan dalam proses penyajian 

laba sehingga akan mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan oleh 

perusahaan,tindakan manajemen yang menyamarkan kondisi ekonomi 

perusahaan salah satunya melalui praktik manajemen laba (Gultom dan 

Diyanty, 2013) 

Gunny (2009) menyatakan bahwa manajemen laba dapat 

diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni manajemen laba akrual 

dan manajemen laba riil. Manajemen akrual menunjukkan tindakan 

manajemen yang menyembunyikan kinerja ekonomis yang sebenarnya 

dengan memilih kebijakan metode akuntansi yang digunakan tetapi 

fleksibilitas pilihan metode akuntansi tersebut masih berada di dalam 

ketentuan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Dechow dan Skinner, 

2000). Sementara, manajemen laba riil atau dikenal juga dengan 

manipulasi aktivitas riil terjadi ketika pihak manajemen perusahaan 

mengubah waktu dan struktur suatu aktivitas operasi, investasi, 

dan/atau pendanaan untuk mempengaruhi hasil dari sistem akuntansi 

(Gunny, 2009). 

Perkembangan penelitian empiris menunjukkan manajer telah 

bergeser pada pemilihan manajemen laba riil dari pada manajemen laba 

akrual. Graham et al. (2005) menunjukkan walaupun biaya-biaya yang 

digunakan dalam manajemen laba riil lebih besar daripada manajemen 

laba akrual, tetapi manajer tetap memilih manajemen laba riil.Cohen et 

al. (2007) menemukan bahwa manajer mengganti cara teknik 

manajemen laba dari akrual ke manipulasi aktivitas riil pada periode 

setelah Sarbanes-Oxley Act (SOX). Hal tersebut dikarenakan publikasi 

skandal akuntansi yang tinggi pada periode setelah Sarbanes-Oxley Act 
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(SOX) sehingga keinginan untuk menghindari pendeteksian 

manajemen laba melalui akrual lebih besar dari periode sebelumnya 

sehingga mempengaruhi manajer untuk menggeser dari manajemen 

laba akrual ke manajemen laba riil.  

Menurut Roychowdhury (2006) pergeseran pemilihan 

manajemen laba ke manajemen laba riil karena manipulasi manajemen 

laba akrual kemungkinan besar akan menarik perhatian auditor  atau 

regulator, serta membawa resiko, sedangkan manajemen laba riil sulit 

dideteksi oleh auditor dan regulator dan dapat dilakukan di sepanjang 

periode akuntansi. Adanya praktek manajemen laba tidak dapat 

mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Hal ini dapat 

menyesatkan publik, khususnya pemakai laporan keuangan karena 

kinerja perusahaan akan kelihatan baik walaupun sebenarnya berasal 

dari manipulasi dan tidak menggambarkan kondisi perusahaan 

sesungguhnya.  

Beberapa penelitian tentang manajeman laba melalui aktivitas 

riil sudah banyak dilakukan di Indonesia, beberapa penelitian 

diantaranya meneliti tentang relevansi dari  manajemen laba riil itu 

sendiri, diantaranya yaitu Ferdawati (2009) yang meneliti manajemen 

laba riil yang dihubungkan terhadap nilai perusahaan. Koyuimirsa 

(2011) meneliti manajemen laba riil yang dihubungkan dengan Kinerja 

Pasar. Suryono (2013) meneliti manajemen laba melalui aktivitas riil 

dan menghubungkannya dengan dividend payout ratio. Sementara 

Gulton dan Diyanty (2013) meneliti manajemen laba riil dan 

menghubungkannya dengan relevansi nilai laba. 

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan Gultom dan Diyanty 

(2013)merupakan dasar pemikiran pada penelitian ini.Pada penelitian 
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sebelumnya Gultom dan Diyanty (2013) menilai relevansi nilai laba 

dengan menggunakan harga saham, sedangkan harga saham kurang 

spesifik bila dijadikan tolak ukur kualitas laba yang dilaporkan, karena 

hanya melihat reaksi pasar pada saat pengumuman laporan keuangan.  

Adanya motivasi perusahaan melakukan manajemen laba 

menjadikan kualitas laba dipertanyakan, sedangkan kualitas laba 

mutlak diperlukan dalam pengambilan keputusan investasi. Laba yang 

berkualitas adalah laba yang memiliki kemampuan untuk memberikan 

respon (power of response) kepada pasar yang diukur dengan Earning 

Response Coefisient (ERC)(Paramita dan Hidayanti, 2013).Kuatnya 

reaksi pasar terhadap informasi laba tercermin dari tingginya ERC, 

menunjukkan laba yang berkualitas.  

Penelitian Palupi 2006 dalam Sandi (2013) menyatakan bahwa 

ERC sangat penting bagi para investor untuk mengambil keputusan 

investasi terkait informasi laba dengan returnkarena ERC yang tinggi 

memberikan informasi bahwa laba yang diperoleh menunjukkan nilai 

yang tinggi atau menunjukkan informasi laba yang lebih dan laba yang 

dilaporkan berkualitas. Selain digunakan sebagai analisis fundamental 

dan pengambilan keputusan bagi investor, ERC sering digunakan untuk 

melihat perkembangan atau pertumbuhan suatu perusahaan dan dapat 

juga digunakan untuk menilai dari risiko saham. ERC merupakan 

alternatif untuk  mengukur  value relevance informasi laba Lev  dan  

Zarowin(1999)  dalam Murwaningsari(2008) karena ERC merupakan 

alat pengukur tingkat sensifitas dari return ekuitas terhadap laba kejutan 

(Setyaningtyas, 2009).  Dengan demikianERC adalah proksi dianggap 

tepat menilai relevansi nilai laba karena lebih dapat mengukur kualitas 

laba yang dilaporkan. 
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Berdasarkan hal tersebut,maka penelitian ini akan meneliti 

tentang manajemen laba dan pengaruhnya terhadap Earning Response 

Coefisien (ERC), manajemen laba di proksi dengan manajemen laba riil 

berbasis aktivitas operasi yaitu arus kas kegiatan operasi, pengurangan 

biaya diskresioner dan biaya produksi. Adapun persoalan penelitian 

dalam penelitian ini adalah (1) Apakah manajemen laba riil berbasis 

arus kas kegiatan operasi abnormal berpengaruh terhadap ERC? (2) 

Apakah manajemen laba riil berbasisbiaya diskresioner 

abnormalberpengaruh terhadap ERC? (3) Apakah manajemen laba riil 

berbasisbiaya produksi abnormal berpengaruh terhadap ERC?.Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menemukan bukti empiris mengenai 

manajemen laba dengan aktivitas riil dan pengaruhnya terhadap 

relevansi nilai laba dengan proksi ERC pada perusahaan manufaktur 

yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2011-2013. Penelitian 

ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi 

emiten dalam menilai kinerja perusahaan, dan memberikan manfaat 

bagi investor dalam menilai kinerja suatu perusahaan sebelum 

memutuskan untuk melakukan investasi. 

 

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

Kualitas Laba 

Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dari laporan 

keuangan yang memiliki berbagai kegunaan, diantaranya sebagai alat 

untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan selama periode tertentu 

dan dapat digunakan untuk memperkirakan prospeknya di masa 

mendatang. Bagi pemilik saham dan atau investor, laba berarti 
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peningkatan nilai ekonomis (wealth) yang akan diterima melalui 

pembagian dividen. Oleh karena itu, kualitas laba menjadi perhatian 

para pemangku kepentingan dalam perusahaan. Laba dapat dikatakan 

berkualitas baik apabila laba yang dilaporkan dapat digunakan oleh 

para penggunanya untuk membuat keputusan yang terbaik dan untuk 

menjelaskan atau memprediksi harga dan return saham (Bernard dan 

Stober, 1989). Sementara menurut Penman dan Zhang (2002), laba 

yang berkualitas baik merupakan laba yang dapat menjadi indikator 

untuk memprediksi pendapatan atau arus kas operasional di periode 

mendatang. 

Keberadaan kualitas laba yang baik memegang peranan penting 

bagi penggunanya, terutama bagi investor. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Schipper dan Vincent (2003) yang 

menyimpulkan bahwa kualitas laba yang baik digunakan sebagai 

penentu pengambilan keputusan. Adanya masalah keagenan dalam 

perusahaan memungkinkan adanya tindakan manipulasi atau 

manajemen laba dalam proses penyajian laba sehingga kualitas laba 

juga akan lebih rendah. Rendahnya kualitas laba dapat membuat 

kesalahan pengambilan keputusan kepada para pemakainya sehingga 

mengurangi tingkat kegunaan laporan keuangan (Gultom dan Diyanty, 

2013). 

 

Manajemen Laba 

Schipper (1989) mendifinisikan manajemen laba sebagai suatu 

intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan 

eksternal dengan sengaja untuk memperoleh beberapa keuntungan 

pribadi. Fisher dan Kenneth (1995) mendefinisikan manajemen laba 



7 
 

sebagai tindakan seorang manajer dengan menyajikan laporan 

keuangan yang menaikkan (menurunkan) laba periode berjalan dari 

unit usaha yang menjadi tanggung jawabnya, tanpa menimbulkan 

kenaikan (penurunan) profitabilitas ekonomi unit tersebut dalam jangka 

panjang. Sedang menurut Helay dan Wahlen (1999) manajemen laba 

terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan (judgment) dalam 

pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah laporan 

keuangan, dengan tujuan untuk memanipulasibesaran laba kepada 

beberapa stakeholder tentang kinerja ekonomiperusahaan atau untuk 

mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang nilainya bergantung 

padaangka-angka akuntansi yang dilaporkan. 

Motivasi manajer melakukan manajemen laba terdapat dua 

tujuan, pertamauntuk tujuan oportunis dan yang kedua tujuan informasi 

(signaling) kepada investor (Jiraporn et al., 2006). Pengguna laporan 

keuangan perlu mewaspadai motivasi manager melakukan manajemen 

laba, karena apabila manajer termotivasi melakukan manajemen laba 

dengan tujuan oportunis, kemungkinan  dapat merugikan pemakai 

laporan keuangan karena informasi yang disampaikan manajemen 

menjadi tidak akurat dan juga tidak mencerminkan kinerja perusahaan 

yang sebenarnya.Oportunis ini dinilai sebagai sikap curang manajemen 

perusahaan yang diimplikasikan dalam laporan keuangannya dengan 

rekayasa laba dengan tujuan untuk menguntungkan pribadi. Sementara 

manajemen laba yang dilakukan untuk tujuan informatif (signaling) 

kemungkinan besar membawa dampak yang baik bagi pemakai laporan 

keuangan karena manajer sebagai pengambil keputusan dan yang 

terlibat langsung dalam perusahaan tahu persis tentang prospek-prospek 

perusahaan dimasa depan. Dengan menginformasikan kesempatan yang 
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dapat diraih oleh perusahaan di masa yang akan datang, maka manajer 

telah memberikan signalingkepada investor atau pengguna laporan 

keuangan lainnya sehingga membantu pihak-pihakyang berkepentingan 

dalam pengambilan keputusan. 

Gunny (2009) menyatakan bahwa manajemen laba dapat 

diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni manajemen laba akrual 

dan manajemen laba riil. Manajemen laba dapat terjadi karena 

penyusunan laporan keuangan menggunakan dasar akrual. Sistem 

akuntansi akrual sebagaimana yang ada pada prinsip akuntansi yang 

diterima umum memberikan kesempatan kepada manajer untuk 

rnembuat pertimbangan akuntansi yang akan memberi pengaruh pada 

pendapatan yang dilaporkan. Dalam hal ini pendapatan dapat 

dimanipulasi melalui discretionary accruals (Gumanti, 2000). 

Manajemen laba akrual tidak dilakukan dengan mengubah aktivitas 

ekonomi perusahaan yang mendasarinya melainkan melalui pilihan 

metode akuntansi yang digunakan untuk memanipulasi laba yang 

diinginkan. Manajemen laba akrual dilakukan pada akhir periode ketika 

manajer mengetahui laba sebelum direkayasa sehingga dapat 

mengetahui berapa besar manipulasi yang diperlukan agar target laba 

tercapai. 

Sementara, manajemen laba riil atau dikenal juga dengan 

manipulasi aktivitas riil merupakan manipulasi yang dilakukan oleh 

manajemen melalui aktivitas perusahaan sehari-hari selama periode 

akuntansi (Koyuimirsa, 2011). Kegiatan manajemen laba riil dimulai 

dari praktek operasional normal, yang dimotivasi oleh manajer yang 

berkeinginan untuk mengelabui bahkan menyesatkan stakeholder yang 

ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Menurut 
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Roychowdhury (2006) pergeseran manajemen laba dari manajemen 

laba akrual ke manajemen laba riil yang dilakukan manajer didasari 

oleh beberapa faktor. Pertama, manajemen laba akrual kemungkinan 

besar akan menarik perhatian auditor dan regulator dibanding dengan 

keputusan-keputusan riil, seperti yang dihubungkan dengan penetapan 

harga dan produksi. Kedua, manajer yang mengandalkan pada 

manajemen laba akrual saja akan berisiko jika target laba yang 

diinginkan tidak dapat tercapai walaupun telah melakukan manajemen 

laba akrual. Sedangkan manajemen laba riil dapat terjadi sepanjang 

periode akuntansi berjalan melalui aktivitas perusahaan sehari-hari, 

tanpa menunggu akhir periode, sehingga manajer akan mudah untuk 

mencapai target laba yang diinginkan. 

Teknik yang dapat dilakukan dalam manajemen laba riil melalui 

aktivitas operasi menurut Roychowdhury (2006), antara lain: 

a. Manajemen penjualan 

Roychowdhury (2006) mendifinisikan manajemen penjualan 

sebagai usaha manajemen untuk meningkatkan penjualan 

dengan menawarkan potongan harga dan memperlunak kredit 

yang diberikan. Dalam upaya untuk menambah atau 

mempercepat penjualan, manajer menawarkan diskonyang 

berlebihan dan menawarkan persyaratan kredit yang lebih 

lunak. Pemberian diskon-diskon yang berlebihan akan 

meningkatkan volume penjualan sehingga dapat mencapai 

target laba jangka pendek dan kinerjanya kelihatan baik serta 

manajer dapat menerima bonus. Akan tetapi, laba tahun 

sekarang yang meningkat mempunyai dampak negatif terhadap 

aliran kasmasa depan. Hal tersebut terjadi karena margin yang 



10 
 

lebih rendah sertamenyebabkan biaya produksi menjadi lebih 

tinggi daripada aktivitas normal.Cara lain untuk meningkatkan 

penjualan yaitu dengan menawarkan persyaratan kredit yang 

lebih lunak. Banyak perusahaan sering menawarkan tingkat 

bunga kredit yang rendah sampai denganakhir periode akuntansi 

untuk meningkatkan penjualan. Volume penjualan yang 

meningkat menyebabkan laba tahunan berjalan tinggi namun 

arus kas masuk lebih kecil dan biaya produksi lebih tinggi dari 

penjualan normal akibat penjualan kredit dan potongan harga. 

b. Pengurangan biaya diskresioner 

Biaya diskresioner merupakan biaya-biaya yang tidak 

mempunyai hubungan yang akurat dengan output dan 

merupakan biaya yang outputnya diukur secara moneter  

Citraresmi(2009). Menurut Roychowdhury (2006) biaya 

diskresioner terdiri dari biaya iklan, biaya riset dan 

pengembangan, biaya penjualan, serta biaya administrasi dan 

umum. Perusahaan dapat mengurangi biaya diskresioner yang 

dilaporkan untuk meningkatkan laba. Hal ini sering dilakukan 

ketika pengeluaran-pengeluaran tersebut tidak langsung 

menyebabkan pendapatan dan laba. Jika manajer mengurangi 

biaya diskresioner untuk mencapai target laba, maka 

menyebabkan jumlah biaya diskresioner yang lebih rendah. 

Apabila pengeluaran biaya diskresioner dalam bentuk kas, maka 

pengurangan biaya-biaya tersebut akan berdampak pada arus 

kas keluar sehingga berdampak positif pada arus kas operasi 

abnormal periode tersebut dan kemungkinan menyebabkan arus 
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kas yang lebih rendah pada periode berikutnya (Roychowdhury, 

2006) 

 

c. Produksi yang berlebihan (Overproduction) 

Overproduction merupakan teknik manajemen laba dengan 

memproduksibesar-besaran. Manajer memproduksi barang lebih 

besar daripada yangdibutuhkan agar mencapai permintaan yang 

diharapkan perusahaaan. Hal ini biasa dilakukan oleh manajer 

perusahaan manufaktur. Produksi dalam skala besar 

menyebabkan biaya overhead tetap dibagi dengan jumlah unit 

barang yang besar sehingga rata-rata biaya per unit dan harga 

pokok penjualan menurun. Penurunan harga pokok per unit 

barang yang diproduksi besar-besaran mempunyai dampak 

pelaporan margin operasi yang lebih tinggi danarus kas kegiatan 

operasi yang lebih rendah daripada tingkat penjualan normal. 

 

Earnings Response Coefficient (ERC) 

Pada saat penerbitan laporan keuangan, pasar akan memberikan 

reaksi yang berbeda-beda. Reaksi tersebut akan mempengaruhi harga 

dari sekuritas serta akan mempengaruhi return yang akan didapat. 

Dalam hal ini, Earning Response Coefficient (ERC) dapat mengukur 

seberapa besar reaksi pasar, khususnya investor, dalam melihat signal 

informasi laba yang diumumkan oleh perusahaan. Besarnya ukuran 

perubahan return atau harga saham dalam merespon informasi laba 

dapat dilihat menggunakan ERC. 

ERC mengukur seberapa besar pengaruh tingkat informasi laba 

(rugi) yang terdapat pada informasi laporan laba rugi terhadap return 
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yang diharapkan oleh investor. Semakin besar koefisien respon labanya 

menunjukkan laba memiliki informasi yang dibutuhkan oleh pasar atau 

pemegang saham. Cho dan Jung(1991)  mendefinisikanERCsebagai 

efek dollar dari laba non ekspektasian pada return saham, dan secara 

tipikal diukur dengan koefisien condongan dalam persamaan regresi 

return saham abnormal terhadap laba non ekspekstasian.   

Ekawati (2008) mendefinisikan ERC sebagai kuat lemahnya 

reaksi pasar terhadap pengumumanlaba, sehingga dapat digunakan 

untuk memprediksi kandungan informasi laba yang dihasilkan oleh 

laporan laba. Menurut Zulhwati (2005), ERC adalah reaksi atas laba 

yang diumumkan perusahaan. Reaksi yang diberikan tergantung dari 

kualitas earning yang dihasilkan perusahaan. Scott (2012) juga 

memberikan faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian seperti, 

ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, beta, dan kualitas laba 

perusahaan 

 

Pengembangan Hipotesis 

 

Pengaruh manajemen laba riil berbasis arus kas kegiatan operasi 

abnormalterhadapERC 

Manajer penjualan akan berusaha menaikkan penjualan selama 

periode akuntansi dengan tujuan meningkatkan laba untuk mencapai 

target laba. Roycowdhury (2006) menjelaskan bahwa tehnik 

manajemen penjualan yang bisa dilakukan manajer adalah dengan 

menambah penjualan atau mempercepat penjualan dari periode 

mendatang ke periode sekarang dengan cara memberikan potongan 

harga dan menawarkan kredit yang lebih lunak. Dengan melakukan 
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pemberian potongan harga  maka akan meningkatkan volume 

menjualan sehingga mencapai target jangka pendek dan kinerjanya 

kelihatan baik. Akan tetapi pemberian potongan harga dan kredit yang 

lebih lunak ini menyebabkan piutang menjadi lebih kecil, hal tersebut 

menyebabkan penurunan arus kas pada periode berikutnya. Pemberian 

potongan dan kredit yang lebih lunak pada periode sekarang juga 

mengakibatkan customer mempunyai ekspektasi bahwa pada periode-

periode berikutnya customer akan mendapatkan diskon dan kredit 

lunak yang sama, sehingga meningkatnya laba pada periode sekarang 

juga mempunyai dampak negatif terhadap terhadap aliran kas  periode 

mendatang. 

Perusahaan yang diduga melakukan manajemen laba berbasis 

arus kas kegiatan operasi mempunyai arus kas negatif pada periode 

mendatang. Aprilia (2010) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan 

di BEI terindikasi melakukan manajemen laba riil melalui arus kas 

kegiatan operasi. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Roychowdhury (2006), Oktorina dan Hutagaoul (2008), 

Agmarina(2011),Gultom dan Diyanty (2013). 

Ketika investor melihat penurunan arus kas pada periode 

berikutnya yang berarti menginformasikan bahwa manajemen telah 

melakukan manajemen laba melalui arus kas kegiatan operasi maka 

investor akan merespon negatif / lemah atau sebaliknya positif / kuat. 

Kuat lemahnya reaksi pasar saham terhadap pengumuman laba dapat 

dilihat dari ERC. Sehingga perusahaan yang diduga melakukan 

manajemen laba riil berbasis arus kas kegiatan operasi akan 

berpengaruh terhadap ERC perusahaan. Dengan demikian hipotesis 

pertama penelitian ini adalah 
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H1 :Manajemen laba riil berbasisarus kas kegiatan operasi 

abnormalberpengaruh terhadap ERC perusahaan 

 

Pengaruh manajemen laba riil berbasis biaya 

diskresionerabnormal terhadap ERC 

Manajemen adalah pihak yang mempunyai kendali atas biaya 

dalam perusahaan, untuk mencapai target laba manajer 

dapatmengurangi biaya diskresioner yaitu penjumlahan dari biaya 

iklan, biaya penelitian dan pengembangan serta biaya penjualan biaya 

umum dan administrasi (Roychowdhury, 2006). Pengurangan biaya 

diskresioner biasanya dilakukan manajemen karena pengeluaran-

pengeluaran tersebut tidak langsung menyebabkan pendapatan dan 

laba. Apabila pengeluaran biaya diskresioner dalam bentuk kas, maka 

pengurangan biaya-biaya tersebut akan berdampak pada arus kas keluar 

sehingga berdampak positif pada arus kas operasi periode tersebut. Jika 

manajer mengurangi biaya diskresioner untuk mencapai target laba, 

maka menyebabkan jumlah biaya diskresioner perusahaan lebih rendah 

dibandingkan perusahaan lain yang tidak melakukan pengurangan 

biaya diskresioner.Gultom dan Diyanty (2013) menemukan bahwa 

perusahaan-perusahaan di BEI terindikasi melakukan manajemen laba 

riil berbasis biaya diskresioner. Perusahaan mengurangi biaya 

diskresioner tersebut untuk mengurangi beban yang dilaporkan dan 

meningkatkan laba (Roychowdhury, 2006). 

Biaya diskresioner yang terlalu rendah, kemungkinan investor 

direspon oleh investor sebagai signal bahwa manajemen telah 

melakukan manajemen laba berbasis biaya diskresioner maka investor 

akan merespon positif / kuat atau sebaliknya negatif / lemah, sesuai 
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dengan exspectasi investor.  Kuat lemahnya reaksi pasar saham 

terhadap pengumuman laba dapat dilihat dari ERC. Sehingga 

perusahaan yang diduga melakukan manajemen laba riil berbasis biaya 

diskresioner akan berpengaruh terhadap ERC perusahaan. Dengan 

demikian dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut 

H2 : Manajemen laba riil berbasisbiaya diskresionerabnormal 

berpengaruh terhadap ERC perusahaan. 

 

Pengaruh manajemen laba riil berbasis biaya produksi abnormal 

terhadap ERC 

Agar dapat mencapai target laba maka manajemen berupaya 

agar dapat  menekan harga pokok produksinya. Apabila harga pokok 

produksi kecil maka laba kotor perusahaan menjadi tinggi. 

Roychowdhury (2006) menjelaskan bahwa tehnik yang digunakan oleh 

manajer untuk menekan harga pokok produksi yaitu dengan cara 

melakukan produksi dalam jumlah yang cukup besar sehingga 

perusahaan akan menekan biaya tetap per unit, sehingga harga pokok 

produksi per unit juga kecil. Namun konsekuensinya perusahaan akan 

menanggung production dan holding cost yang lebih besar atas 

kelebihan produksi yang tidak dapat ditutupi pada periode yang sama 

dengan besarnya penjualan produk. Jika manajer melakukan produksi 

yang berlebihan (Overproduction) untuk mencapai target laba, maka 

biaya produksinya akan lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan 

yang tidak melakukan overproduction Gultomdan Diyanty (2013) 

menemukan bahwa perusahaan-perusahaan di BEI terindikasi 

melakukan manajemen laba riil melalui biaya biaya produksi. 
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Investor akan segera memberikan reaksinya setelah penerbitan 

laporan keuangan. Ketika laporan keuangan menunjukkan adanya biaya 

produksi yang terlalu tinggi yang menginformasikan terdapat 

manajemen laba riil berbasis biaya produksi, maka investor akan 

merespon positif / kuat atau sebaliknya negatif / lemah. Kuat lemahnya 

reaksi pasar saham terhadap pengumuman laba dapat dilihat dari ERC. 

Sehingga perusahaan yang diduga melakukan manajemen laba riil 

berbasisbiaya produksi akan berpengaruh terhadap ERC perusahaan. 

Dengan demikian hipotesis ketiga adalah  

H3 : Manajemen laba riil berbasisbiaya produksiabnormal 

berpengaruh terhadap ERC perusahaan. 

 

Kerangka Pemikiran 

 

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini tampak seperti 

gambar: 

Gambar 1 
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METODE PENELITIAN 

 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013. 

Pemilihan sampel ditentukan secara purposive sampling dengan tujuan 

untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria 

yang ditentukan. Kriteria untuk dipilih menjadi sampel adalah : 

1. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan untuk 

periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember (annual 

report), disertai laporan keuangan secara lengkap setiap tahun 

penelitian dalam satuan rupiah.  

2. Perusahaan yang sahamnya aktif diperdagangkan di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun penelitian. 

 

Tabel 1 menunjukkan ringkasan pemilihan sampel yang 

digunakan dalam penelitian. 

Tabel 1 

Ringkasan Pemilihan Sampel Penelitian 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI pada akhir tahun 

2013 

107 

Jumlah observasi selama 3 tahun (2011 – 2013) : 107 x 3 321 

Jumlah sampel perusahaan perusahaan dengan informasi 

keuangan tidak lengkap pada periode 2011 – 2013  

(101) 

Jumlah sampel perusahaan yg di outlier (88) 

Total sampel penelitian  132 
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Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh 

daribeberapa sumber diantaranya IDX untuk memperoleh data laporan 

tahunan (annual report) serta data dari Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD) yang mencakup data semua perusahaan di Indonesia, 

rangking perusahaan, klasifikasi perusahaan dan data keuangan lainnya. 

 

Metode analisis 

Pengujian statistik dalam penelitian ini menggunakan analisis 

pooled data. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda, 

sehingga dapat dilihat signifikansi pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Sebelum dilalukan pengolahan 

data untuk analisis regresi linier bergandadata harus memenuhi uji 

asumsi klasik untuk mengetahui kelayakan penggunaan model regresi 

linier berganda, diantaranya uji normalitas, uji multikolineatitas, 

ujiautokolinearitas  dan uji heteroskedastisitas. 

 

Model Penelitian 

Pengujian hipotesis  mengacu pada model yang digunakan 

Fazeli dan Rasouli (2011) dengan persamaan berikut. 

 

ERC= ∝ +β1 (ABN_CFO)i + β𝟐(ABN_DISEXP)i + 

β𝟑(ABN_PROD)i + β4 (SIZE)i+ β6(ROA)I +β𝟓(LEV)i + 

β6(MTB)i..................................................................(3.1) 
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Keterangan: 

ERC : Earning Response Coeficient perusahaan i 

ABN_CFOi : arus kas kegiatan operasi abnormal pada perusahaan i 

ABN_DISEXPi  : biaya diskresioner abnormal pada perusahaan i 

ABN_PRODi : biaya produksi abnormal pada perusahaan i 

SIZEi : ukuran perusahaan i 

MTBi : peluang pertumbuhan perusahaan i 

ROAi : profitabilitas perusahaan i 

LEVi : struktur modal perusahaan i 

 

Pengukuran Variabel 

1.  Variabel Dependen 

ERC adalah reaksi atas laba yang diumumkan perusahaan. 

ERC merupakan koefisien yang diperoleh dari regresi proksi harga 

saham dan laba akuntansi. Proksi harga saham yang digunakan 

adalah cumulative abnormal return (CAR), sedangkan proksi laba 

akuntansi adalah unexpectedearnings (UE). (Zulhwati 2005). 

Besarnya ERCdiperoleh dengan melakukan beberapa tahap 

perhitungan, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Chandrarin (2003). Tahap pertama menghitung cumulative 

abnormal return (CAR) masing-masing sampel dan tahap kedua 

menghitung unexpected earnigns sampel. 

Cumulative abnormal return (CAR) adalah proksi harga saham 

yang menunjukkan besarnya respon pasar terhadap laba akuntansi 

yang dipublikasikan (Mayangsari, 2004). Penelitian ini 

menggunakan market adjusted model. Model ini menganggap 

bahwa penduga yang terbaik untuk mengestimasi return sekuritas 

adalah return pasar pada saat peristiwa. Market adjusted model 

digunakan karena pasar modal di Indonesia memiliki nilai dan 

volume transaksi perdagangan yang relatif sedikit. Harga saham di 

bursa cenderung bergerak pada hari-hari atau peristiwa tertentu 
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saja. Sehingga dalam menggunakan market adjusted model tidak 

akan di temui kesulitan dikarenakan perdagangan disekitar hari 

pengumuman cenderung lebih banyak (Junaedi2005). Market 

Adjusted Model menganalisis abnormal return kumulatif disekitar 

tanggal pengumuman laporan keuangan tahunan. Penelitian ini 

menggunakan periode jendela selama 7 hari yaitu 3 hari sebelum 

dan 3 hari sesudah pengumuman laporan keuangan sesuai dengan 

penelitian yang dilalukan Andreas (2012). 

Abnormal return harian dalam penelitian inidihitung dengan 

menggunakan market adjustedmodel dengan rumus: 

ARit =Rit – RMit ……….…………………….….(3.2) 

di mana: 

ARit : return tidak normal saham ke i padahari ke t 

Rit  : return saham ke i pada periode hari ke t 

RM it : return pasar ke i pada hari ke t 

 

Sedangkan untuk return saham harian diukur dengan rumus: 

Rit = (Pit – Pit-1) / Pit-1 …………………………….…..(3.3) 

di mana: 

Rit   : return saham i pada periode hari ke t 

Pit   :  harga penutupan saham i pada hari ke t 

Pit–1  :  harga penutupan saham i pada hari t-1 

 

Return pasar (RMit) dihitung dengan rumus: 

RM it = (IHSG it – IHSG it-1) / IHSG it-1…………….......(3.4) 

di mana: 

RMit  :return pasar i pada perioda hari ke t 

IHSG it  :indeks harga saham gabugan padahari ke t 

IHSGit-1 :indeks harga saham gabungan padahari t-1 

 

CAR diperoleh dengan cara menjumlah kan return tidak 

normal perusahaan i sepanjang periode jendela. Penggunaan 
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periode jendela pendek karena investor akan bereaksi dengan cepat 

terhadap informasi yang memiliki nilaiekonomis. CAR selama 

periode jendela dihitung dengan rumus: 

CAR = ΣAR it …………………………………………….. (3.5) 

di mana: 

CAR it : return tidak normal kumulatif sahamperusahaan i selama periode 

jendela 3hari sebelum dan 3 hari sesudah tanggalpengumuman laba 

tahunan 

AR it  : return tidak normal saham ke i selamaperiode jendela 

 

Sedangkan untuk unexpected earnings (UE)diukur dengan 

menggunakan pengukuran yang dilakukan oleh Hartono (2000), 

yaitu: 

UE it = (E it – E it-1) / E it-1 ………………………….… (3.6) 

di mana: 

UEit  :Unexpected earnings perusahaan i padaperiode t 

Eit :Laba akuntansi perusahaan i padaperiode t 

Eit-1  :Laba akuntansi perusahaan i pada periodetahun sebelumnya (t-1). 

 

Menentukan  Earnings Response Coefficient  masing-masing 

sampel, penelitian  ini mengacu kepada Chandrarin (2003), Model  

yang  digunakan  yaitu: 

CARit   = α0  + α1  UEit   + ε  ……………………..….. (3.7) 

di mana : 

CARit :Cumulative  abnormal  return  perusahaan  i  

UEit : Unexpected earnings 

ε :   Komponen error 

 

2.   Variabel Independen 

 Arus Kas Kegiatan Operasi Abnormal(ABN_CFO) 

Roychowdhury (2006) menggambarkan arus kas kegiatan 

operasi normal sebagai fungsi linear dari penjualan dan 

perubahan penjualan dalam suatu periode. Model persamaan 
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untuk arus kas kegiatan operasi normal mereplikasi dari 

penelitian Roychowdhury (2006) sebagai berikut : 

CFOi/(At-1)i  =∝0+∝1(1/(At-1)i) + β1(Si/(At-1)i) + β2(∆Si/(At-1)i) + ɛi 

………….…………………..................(3.8) 

Keterangan: 

CFOi  : arus kas kegiatan operasi pada perusahaan i 

(At-1)i  : total aset tahun t-1pada perusahaan i 

Si  :  penjualan pada perusahaan i 

ΔSi  :  selisih antara penjualan tahun t dengan penjualan tahun t-1 

pada perusahaan i 

 

Oleh karena dalam penelitian ini yang akan digunakan 

adalah arus kas kegiatan operasi abnormal, maka untuk setiap 

observasi tahun arus kas kegiatan operasi abnormal 

(ABN_CFO) adalah nilai residual dari estimasi model 

persamaan regresi di atas (Koyuimirsa, 2011). Nilai residual 

tersebut adalah selisih dari nilai arus kas kegiatan operasi aktual 

yang diskalakan dengan total aktiva satu tahun sebelum 

pengujian dikurangi dengan arus kas kegiatan operasi normal 

yang dihitung dengan menggunakan koefisien estimasi dari 

model persamaan di atas (Aprilia, 2010).   

 

 Biaya Diskresioner Abnormal (ABN_DISEXP) 

Untuk menghitung tingkat normal biaya diskresioner peneliti 

menggunakan model persamaan berikut yang mereplikasi dari 

penelitian Roychowdhury (2006):  

DISEXPi/(At-1)i  =  ∝0+∝1 (1/(At-1)i) + β1((St-1)i/(At-1)i) + ɛi 

………………………………….(3.9) 
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Keterangan: 

DISEXPi : biaya diskresioner pada perusahaan i 

(At-1)i  : total aset tahun t-1 pada perusahaan i 

(St-1)i  : penjualan tahun t-1 pada perusahaan i 

 

Oleh karena dalam penelitian ini yang akan digunakan 

adalah biaya diskresioner abnormal, maka untuk setiap 

observasi tahun biaya diskresioner abnormal (ABN_DISEXP) 

diperoleh nilai residual dari estimasi model persamaan regresi 

di atas(Koyuimirsa, 2011). Nilai residual tersebut diperoleh 

dengan cara mengurangkan nilai biaya diskresioner aktual yang 

diskala dengan total aktiva satu tahun sebelum periode 

pengujian dengan biaya diskresioner normal yang dihitung 

dengan menggunakan koefisien estimasi dari model persamaan 

diatas (Aprilia, 2010).   

 

 Biaya produksi abnormal (ABN_PROD) 

Untuk menghitung tingkat normal biaya diskresioner peneliti 

menggunakan model persamaan berikut yang mereplikasi dari 

penelitian Roychowdhury (2006) : 

PRODi/(At-1)i  =   ∝0+∝1 (1/(At-1)i) + β1(Si/(At-1)i) + β2(∆Si/(At-1)i) 

+ β3((∆St-1)i/(At-1)i) + ɛi....................(3.10) 

Keterangan : 

PRODi : biaya produksi pada perusahaan i, dimana PRODt = COGSt + 

ΔINVt 

(At-1)i : total aset tahun t-1pada perusahaan i 

Si  : penjualan pada perusahaan i 

ΔSi  : penjualan tahun t dikurangi penjualan tahun t-1pada 

perusahaan i 

ΔSt-1  : penjualan tahun t-1 dikurangi penjualan tahun t-2 pada 

perusahaan i 
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Sama halnya dengan arus kas operasi abnormal dan biaya 

diskresioner abnormal maka biaya produksi abnormal 

(ABN_PROD) diperoleh nilai residual dari estimasi model 

persamaan regresi di atas. Nilai residual tersebut dapat 

diperoleh dengan cara mengurangkan nilai biaya produksi 

aktual yang diskalakan dengan total aktiva satu tahun sebelum 

periode pengujian dengan biaya produksi normal yang dihitung 

dengan menggunakan koefisien estimasi dari model persamaan 

di atas.  

Perusahaan diduga cenderung melakukan manajemen laba 

riil ditentukan oleh berdasarkan rerata dan signifikansi nilai arus 

kas kegiatan operasi abnormal, biaya diskresioner abnormal, 

dan biaya produksi abnormal. Apabila rerata arus kas kegiatan 

operasi abnormal seluruh sampel bernilai negatif dan signifikan 

maka sampel diduga cenderung melakukan manipulasi aktifitas 

riil berbasis arus kas kegiatan operasi. Apabila rerata biaya 

diskresioner abnormal seluruh sampel bernilai negatif dan 

signifikan maka sampel diduga cenderung melakukan 

manipulasi aktifitas riil berbasis biaya diskresioner. Sedangkan 

apabila rerata biaya produksi abnormal seluruh sampel bernilai 

positif dan signifikan maka sampel diduga cenderung 

melakukan manipulasi aktifitas riil berbasis biaya produksi 

(Koyuimirsa, 2011).  

 

3.   Pengukuran Variabel Kontrol 

Variabel Kontrol yang dipakai dalam penelitian ini adalah : 
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a. Ukuran perusahaan (SIZE) diukur dengan total asset. Ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap arus kas kegiatan operasi, 

biaya diskresioner, dan biaya produksi. Perusahaan dengan 

ukuran yang besar memiliki kecenderungan lebih rendah dalam 

melakukan manajemen laba sehingga arus kas kegiatan operasi 

dan biaya diskresioner tidak mengalami penurunan dan tidak 

terjadi peningkatan biaya produksi (Cameran et al, 2008). 

b. Profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh terhadap manajemen 

laba. Perusahaan dengan profitabilitas rendah cenderung 

melakukan manajemen laba sehingga akan berpengaruh 

terhadap arus kas kegiatan operasi, biaya diskresioner, dan 

biaya produksi. (Jiraporn, 2006; Sun dan Rath, 2008). 

ROA diukur dengan menggunakan rumus yaitu : 

ROA = Laba sebelum pajak / Total Aset ………....…..(3.11) 

c. Struktur modal dilihat dari debt ratio (LEV) yang dimiliki oleh 

perusahaan. Pada perusahaan yang memiliki lebih banyak 

utang, setiap peningkatan laba akan dirasakan oleh pemberi 

pinjaman sebagai suatu keamanan, sebab apabila perusahaan 

mengalami kesulitan keuangan maka kreditor akan mendapat 

prioritas dalam pelunasannya, tetapi tidak demikian untuk 

pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan yang tinggi 

tingkat utangnya akan berpengaruh negatif terhadap harga 

saham (Dhaliwal et al, 1991) 

Untuk mengukur strukturmodal menggunakan rumus dari 

Dhaliwal etal. (1991) dan Kim et al. (2000) yaitu: 

Lev it = TUit / TA it ……………………………....…..(3.12) 
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di mana: 

TU : Total hutang perusahaan i pada tahun t 

TA : Total asset perusahaan i pada tahun t 

 

d. Perusahaan-perusahaan dengan peluang pertumbuhan (MTB). 

Pertumbuhan perusahaan adalah kemampuan perusahaan yang 

lebih dalam mengeksploitasi kesempatan mengambil laba 

dibandingkan dengan perusahaan yang setara dalam kelompok 

industri. Variabel ini diukur dari market to book ratio masing-

masing perusahaan pada periode akhir laporan keuangan 

(Mulyani, 2007) dengan rumus: 

Market to book ratio = nilai pasar ekuitas/nilai buku ekuitas 

…………………................(3.13) 

Perusahaan-perusahaan dengan peluang pertumbuhan (MTB) 

yang tinggi cenderung tidak melakukan manajemen laba 

sehingga tidak terjadi penurunan arus kas kegiatan operasi dan 

biaya dan peningkatan biaya produksi (Skinner dan Sloan, 

2002). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Statistik Diskriptif 

Tabel 2 menunjukkan kondisi dari masing-masing variabel yang 

digunakan dalam penelitian. 
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Tabel 2 

Statistik Diskriptif 

  Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviasi 

ERC 0,241 0,258 0,250 0,002 

ABN_CFO -0,340 0,472 0,000 0,130 

ABN_DISEXP -0,332 0,918 0,000 0,206 

ABN_PROD -1,796 0,777 0,000 0,331 

SIZE 11,496 17,541 14,161 1,518 

ROA -0,141 0,563 0,117 0,111 

LEV 0,037 0,861 0,387 0,173 

MTB 0,094 18,202 2,618 2,967 

 Sumber : Data olah 

 

Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel 2, dari 132 

perusahaan dapat dilihat bahwaVariabel ERC memiliki nilai rata-rata 

adalah sebesar 0,250 dengan nilai minimal sebesar 0,241 dan nilai 

maximum 0,258. Nilai rata-rata ERC yang bertanda positif berarti 

bahwa rata-rata perusahaan sampel mendapatkan reaksi pasar yang 

positif atas laba yang di umumkan perusahaan. Nilai rata-rata arus kas 

kegiatan operasi abnormal, biaya diskresioner abnormal dan biaya 

produksi abnormal sebesar 0,000. Hal ini mengindikasikan perusahaan 

tidak terindikasi melakukan manajemen laba riil berbasis arus kas 

kegiatan operasi abnormal dan biaya diskresioner abnormal, karena 

nilai arus kegiatan operasi abnormal dan biaya diskresioner abnormal 

seluruh sampel bernilai positif yaitu 0,00005 dan sebesar 0,00001. 

Sedangkan  dan nilai rata-rata biaya produksi abnormal bernilai positif 

0,00010 mengindikasi perusahaan terindikasi melakukan manajemen 

laba riil berbasis biaya produksi abnormal.  
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Keseluruhan sampel penelitian memiliki rata-rata total aset 

sebesar14,161 dengan nilai maksimum sebesar 17,541 dan nilai 

minimum sebesar 11,496. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi 

perusahaan dari sampel homogen atau hampir sama ukurannya. Return 

on asset  (ROA) memiliki nilai rata-rata 0,117 nilai minimum  -0,141 

dan mempunyai nilai maksimum 0,563. Nilai negatif ini menunjukkan 

bahwa  terdapat  perusahaan  yang  mengalami  kerugian  pada  periode  

penelitian. Perusahaan dengan kerugian terbesar selama tahun 

penelitian adalah Intan Wijaya International, Tbk. Nilai  rata-rata  

leverage  (LEV)  sampel  penelitian  sebesar  0,387  artinya  rasio  

hutang sampel penelitian sebesar 38 persen. Hal ini menunjukkan 

bahwa secara rata-rata kegiatan usaha sampel penelitian di danai 

dengan hutang 38 persen dan 62 persen didanai dari ekuitas. 

Market to book ratio dari sampel penelitian memiliki nilai rata-

rata sebesar 2,618 dengan nilai minimal 0,094 dan nilai maximum 

18,202.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  rata-rata perusahaan  

sampel  pada  tahun  2011-2013  dalam  posisi  memiliki  peluang  yang  

baik  untuk bertumbuh  karena  rata-rata  rasio  MTB  bernilai positif. 

Penyebaran data-data variabel dalam penelitian dapat dilihat dari 

standar deviasi. Secara umum, standar deviasi dari setiap variable lebih 

besar dari pada nilai rata-rata. Standar deviasi yang tinggi menunjukkan 

penyebaran data-data untuk setiap variabel tinggi. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Dari 4 (empat) asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitianini 

(uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolonieritas dan 

ujiautokorelasi), ditemukan bahwa data  lolos untuk ke empat uji 
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tersebut.Dengan demikian data residual terdistribusi secara normal 

tidak adamasalah  heteroskedastisitas,  tidak  ada  multikoloniearitas  

dan  tidakterdapat autokorelasi positif maupun negatif. Hasil uji asumsi 

klasiksecara keseluruhan akan di jelaskan sebagai berikut:  

 

Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

modelregresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal atau tidak.  Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

normal atau  mendekati  normal. Pengujian  normalitas  dalam  

penelitian  ini, menggunakan  uji  Kormogorov  Smirnov  test dengan  

nilai  α  =  0,05.  Hasil  uji  normalitas dapat dilihat dalam Tabel 3. 

Tabel 3 

Hasil Uji Normalitas :Kormogorov  Smirnov 

    Unstandardized 

    Residual 

N   132 

Normal Parameters a,b Mean 0,000 

 
Std. Deviasi 0,001 

 
Absolute 0,105 

Most Extreme Differences Positive 0,103 

 
Negative -0,105 

Kolmogorov-Smirnov Z 
 

1,204 

Asymp. Sig (2-tailed)   0,110 

Sumber : Data Olah 

 

Hasil uji normalitas dengan menggunakan Kormogorov 

Smirnovtest  menunjukkan tingkat signifikansi  sebesar  0,110.  Angka  
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inilebih besar dari nilai α = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model 

regresi yang digunakan telah terdistribusi secara normal. 

 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model 

regresilinear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada tahun 

periode tdengan  kesalahan  pengganggu  pada  periode  t-1  

(sebelumnya). 

Tabel 4 

Hasil Uji Autokorelasi 

 
ERC 

R 0,544 

R Square 0,296 

Adjusted R Square 0,256 

Std. Error 0,001 

Durbin-Watson 2,158 

Sumber : Data Olah 

 

Hasil uji Autokorelasi  (Tabel 4)  menunjukkan nilai  Durbin-

Watson  sebesar 2,158.  Nilai  ini akan  dibandingkan  dengan  nilai  

yang  ada dalam  DW  tabel  dengan  sampel  pengamatan (n)  

sebanyak  132  dan  jumlah  variabel  independen (k) sebanyak 7 yaitu 

1,828. Nilai dalam tabel DW menunjukkan bahwa DU < DW < 4- DU 

yaitu1,828< 2,158 <2,171 maka dapat disimpulkan bahwa  dalam  

model  regresi  tidak  terdapat masalah autokorelasi. 
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Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 

modelregresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke  pengamatan  lain  tetap,  maka  disebut  

homoskedastisitas  dan  jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model  

regresi  yang  baik  adalahyang  homoskedastisitas  dan  tidak  

heteroskedastisitas.  Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan melihat ada tidaknya 

pola tertentu pada grafik yang terdapat pada grafik scatterplot sbb : 

Gambar 2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Dari  grafik  scatterplot terlihat  bahwa  titik menyebar secara 

acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu 

Y. maka dapat  disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas 

pada model regresi. 
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Uji Multikolinearitas 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan,tidak ada nilai 

tolerance yang kurang dari 0,1dan nilai variance inflation factor (VIF) 

menunjukkantidak ada nilai yang lebih dari 10sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapatmultikolinearitas. 

Tabel 5 

Hasil Uji Multikolinearitas 

  Tolerance VIF 

(Constant)   

ABN_CFO 0,395 2,535 

ABN_DISEXP 0,616 1,624 

ABN_PROD 0,378 2,642 

SIZE 0,555 1,803 

ROA 0,165 6,046 

LEV 0,710 1,409 

MTB 0,257 3,892 

 Sumber : Data Olah 

 

Estimasi Model Aktivitas Riil Normal 

Setelah melihat analisis statistik deskriptif dan uji asumsi klasik, 

selanjutnya adalah menentukan estimasi koefisien regresi yang 

dipaparkan pada tabel 6. Angka-angka pada tabel 6 melaporkan 

koefisien regresi yang digunakan untuk mengestimasi tingkat “normal” 

arus kas operasi, Biaya Diskresioner dan Biaya produksi. Estimasi ini 

menggunakan 132 tahun perusahaan. 
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Tabel 6 

Parameter-parameter Model 

  CFOi/(At-1)i   DISEXPi/(At-1)i   PRODi/(At-1)i  

Model Unstandardized Sig. Unstandardized Sig. Unstandardized Sig. 

  Coefficients   Coefficients   Coefficients   

(constant) 
 

0,095 0,000 0,135 0,001 -0,182 0,008 

1/(At-1)i -16515,973 0,002 18504,933 0,029 1635,759 0,904 

Si/(At-1)i 0,024 0,215 
 

      

∆Si/(At-1)i -0,020 0,739 
 

  32,755 0,017 

St-1)i/(At-1)i     0,034 0,208 0,857 0,000 

((∆St-1)i/(At-

1)i     
 

  -31,689 0,020 

              

Adjusted 
R2 0,059 0,036 0,834 

F Statistik 3,732 3,451 165,314 

Sig. F 0,013 0,035 0,000 

Sumber : Data olahan 

 

Tabel diatas melaporkan parameter-parameter yang diestimasi 

melalui regresi 

sebagai berikut: 

CFOi/(At-1)i  =∝0+∝1(1/(At-1)i) + β1(Si/(At-1)i) + β2(∆Si/(At-1)i) + ɛi 

DISEXPi/(At-1)i  =  ∝0+∝1 (1/(At-1)i) + β1((St-1)i/(At-1)i) + ɛi 

PRODi/(At-1)i  =   ∝0+∝1 (1/(At-1)i) + β1(Si/(At-1)i) + β2(∆Si/(At-1)i) + 

β3((∆St-1)i/(At-1)i) + ɛi 

Model tersebut di estimasi untuk setiap masing-masing tahun 

perusahaan,dan menunjukkan rata-rata koefisien, rata-rata t-hitung dan 
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rata-rata adjusted R2untuk setiap regresi yang diestimasi. Berdasarkan 

hasil perhitungan tersebutmenunjukkan bahwa model estimasi pada 

ketiga aktivitas riil cukup bagus. Modelterbaik diperoleh dari estimasi 

biaya produksi dengan nilai adjusted R2 sebesar0,834. 

 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Dari hasil pengujian terhadap asumsi klasik, diperoleh model 

regresi tersebut telah memenuhi asumsi normalitas, autokorelasi, 

heteroskedastisitas dan ,multikolinieritas. Maka setelah menentukan 

normal level, dapat dihitung nilai abnormal dari tiap-tiap variabel 

dengan cara selisih antara nilai aktual dan nilai normal. Nilai-nilai 

abnormal tersebut yang digunakan untuk menguji apakah perusahaan 

melakukan manipulasi aktivitas riil dengan menggunakan analisis 

regresi. 
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Tabel 7 

Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis 

  
 

B Sig 
(Constant) 

 
0,256 0,000 *** 

ABN_CFO 

 
0,002 0,338 

 ABN_DISEXP 

 
0,003 0,007 *** 

ABN_PROD 

 
0,002 0,007 *** 

SIZE 

 
0,000 0,003 *** 

ROA 

 
0,016 0,000 *** 

LEV 

 
-0,002 0,045 ** 

MTB 

 
0,000 0,017 ** 

Adj R2 0,256 
F Statistik 7,448 
Sig. F 0,000 
Keterangan : 

    *** Signifikan pada tingkat α = 1%, ** Signifikan pada tingkat α = 5% 

* Signifikan pada tingkat α = 10%     

 Sumber : Data Olahan 

 

Berdasarkan  Tabel  7  dapat  dilihat  bahwa nilai  adjusted  R2 

pada pengujian hipotesis diatas adalah  sebesar  0,256 atau  25,6 persen.  

Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel bebas ABN_CFO, 

ABN_DISEXP, ABN_PROD, SIZE, ROA, LEV dan MTB 

mempengaruhi secara bersama-sama variabel terikat ERC sebesar 25,6 

persen sedangkan sisanya 74,4 persen  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  

yang tidak dimasukkan di dalam model. Nilai adjusted  R2 cukup 

tinggi,  dengan  nilai  F  Statistik sebesar  7,448  dengan  signifikan  

0,000, angka signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan 

bahwa model yang digunakan dalam penelitian cukup baik / layak. 

Hasil regresi pada tabel 7 dapat disusun persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut: 
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ERC = 0,256 + 0,002 ABN_CFO + 0,003 ABN_DISEXP + 0,002 

ABN_PROD + 0,000 SIZE + 0,016 ROA – 0,002LEV + 0.000 

MTB 

 

Hipotesis 1 menguji apakah manajemen laba riil berbasis arus kas 

kegiatan operasi abnormalberpengaruh terhadap ERC perusahaan. 

Hipotesis 2 menguji apakah manajemen laba riil berbasis biaya 

diskresioner abnormal berpengaruh terhadap ERC, dan Hipotesis 3 

menguji apakah manajemen laba riil berbasis biaya produksi abnormal 

berpengaruh terhadap ERC perusahaan. Hasil regresi pada tabel 7 

menunjukkan bahwa manajemen laba riil berbasis arus kas kegiatan 

operasi abnormalmemiliki nilai signifikansi sebesar 0,338 terhadap 

ERC. Nilai signifikasi yang lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa 

manajemen laba riil berbasis arus kas kegiatan operasi abnormal tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ERC. Hal ini berarti hipotesis 1 tidak 

didukung oleh data. Selanjutnya manajemen laba riil berbasis biaya 

diskresioner memiliki nilai signifikansi sebesar 0,007 terhadap ERC 

menunjukkan bahwa manajemen laba riil berbasis biaya diskresioner 

abnormal berpengaruh signifikan terhadap ERC yang  berarti bahwa 

hipotesis 2 didukung oleh data. Manajemen laba riil berbasis biaya 

produksi abnormal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,007. Hasil 

regresi yang menunjukkan signifikasi yang lebih kecil dari 0,05 

menunjukkan bahwa manajemen laba riil berbasis biaya produksi 

abnormal signifikan mempengaruhi ERC perusahaan. Hal ini berarti 

bahwa hipotesis 3 didukung oleh data.  

Hasil regresi pada tabel 7 menunjukkan bahwa ABN_CFO tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ERC hal ini berarti perubahan yang 
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terjadi dalam manajemen laba riil berbasis arus kas kegiatan operasi 

abnormal tidak berpengaruh terharap ERC. Sedangkan ABN_DISEXP  

dan ABN_PROD sama-sama signifikan danbernilai positif hal ini 

berarti semakin besar perusahaan melakukan manajemen laba riil 

berbasis biaya diskresioner abnormal dan biaya produksi abnormal 

maka nilai ERC akan semakin tinggi.  

 

Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah manajemen laba 

riil berbasis arus kas kegiatan operasi, biaya diskresioner, dan biaya 

produksiberpengaruh terhadap Earning Response Coefisient 

(ERC).Hasil penelitian yang pertama menunjukkan bahwa manajeman 

laba riil berbasis arus kas kegiatan operasi tidak berpengaruh terhadap 

ERC. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh (Koyuimirsa, 2011; Gultom dan Diyanty, 2013) yang 

menemukan bahwa manajemen laba riil berbasis arus kas kegiatan 

operasi tidak berpengaruh terhadap relevansi nilai laba. 

Manajemen laba riil berbasis arus kas kegiatan operasi 

menggunakan tehnik manipulasi penjualan yaitu dengan cara 

menawarkan potongan harga dan memperlunak kredit yang diberikan 

dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan. Potongan harga yang 

berlebihan akan berakibat piutang pada periode berikutnya menjadi 

kecil sehingga berdampak pada penurunan arus kas kegiatan operasi 

perusahaan pada tahun berikutnya. Namun apabila perusahaan 

memberikan potongan pada porsi yang pas dimungkinkan tidak akan 

mengganggu arus kas pada periode berikutnya.  
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Sampel pada penelitian ini rata-rata adalah perusahaan dengan 

tingkat pertumbuhan yang tinggi dan rata-rata perusahaan sampel juga 

mendanai kegiatan usahanyadengan utang. Perusahaan-perusahaan 

tersebut  membutuhkancash flow yang tinggi, dengan memberikan 

potongan yang berlebihan cash flow perusahaan akan menurun 

sehingga akan mempengaruhi likuiditas perusahaan. Dengan alasan 

tersebut perusahaan diduga tidak melakukan manajemen laba riil secara 

oportunis melalui manajemen penjualan, dan sepertinya rata-rata 

perusahaan juga tidak melakukan manajemen laba riil berbasis kas 

kegiatan operasi, sehingga manajemen laba riil melalui arus kas 

kegiatan operasi tidak berpengaruh terhadap penurunan kas operasional 

perusahaan pada periode berikutnya, sehingga tidak mempengaruhi 

respon pasar terhadap saham perusahaan ERC. 

Hasil penelitian berikutnya menunjukkan bahwa manajemen laba 

riil berbasis biaya diskresioner berpengaruh terhadap ERC 

perusahaan.Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh (Koyuimirsa, 2011; Gultom dan 

Diyanty, 2013) yang menemukan bahwa manajemen laba riil berbasis 

biaya diskresioner tidak berpengaruh terhadap relevansi nilai laba. 

Tehnik manajemen laba riil berbasis biaya diskresioner yaitu 

perusahaan mengurangi biaya-biaya diskresionernya untuk mengurangi 

beban yang dilaporkan dan meningkatkan laba (Roychowdhury, 2006). 

Oleh karena itu, untuk mencapai target laba, manajemen dapat 

memperlihatkan biaya diskresioner yang sangat rendah, dan 

menunjukkan laba yang tinggi. Namun sepertinya rata-rata perusahaan 

manufaktur tidak terindikasi melakukan laba riil berbasis biaya 

diskresioner dan tetap memperlihatkan biaya diskresioner yang tinggi. 
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Seperti diketahui sebelumnya bahwa sampel adalah perusahaan 

dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, sehingga perusahaan 

memerlukan biaya diskresioner yang cukup tinggi. Perusahaan yang 

sedang tumbuh dan berkembang memerlukan banyak promosi sehingga 

membutuhkan banyak biaya promosi dan iklan, serta perlu melakukan 

banyak reset dalam memperbesar usahanya.Tidak nampaknya 

pengurangan biaya diskresioner yang dengan kata lain tingginya biaya 

diskresioner yang dilaporkan tersebut direspon positif oleh investor 

sehingga berpengaruh positif terhadap ERC. Didugainvestor tidak 

hanya melihat nilai laba dalam keputusan investasinya, akan tetapi 

lebih cenderung melihat prospektif masa depan perusahaan. Perusahaan 

dengan tingkat pertumbuhan tinggi cenderung lebih dapat survive dan 

berkembang di masa yang akan datang, sehingga tidak terindikasinya 

manajemen laba riil berbasis biaya diskresioner direspon positif oleh 

investor, sehingga berpengaruh positif pula terhadap respon pasar ERC. 

Hasil penelitian terakhir menunjukkan bahwa manajeman laba riil 

berbasis biaya produksiberpengaruh terhadap ERC.Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Koyuimirsa, 

2011; Gultom dan Diyanty, 2013). yang menemukan bahwa 

manajemen laba riil melalui biaya produksi  signifikan mempengaruhi 

kinerja pasar. 

Perusahaan melakukanoverproduction dengan harapan dapat 

menurunkan biaya tetap yang di bagi per unit menjadi lebih kecil. 

Selama penurunan biaya tetap per unit tidak diimbangi dengan 

peningkatan biaya marginal per unit, biaya total per unit akan menurun. 

Hal ini akan menyebabkan harga pokok penjualan yang dilaporkan 

lebih rendah dan perusahaan melaporkan margin operasi yang lebih 
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baik. Margin operasi yang lebih baik di respon baik pula oleh pengguna 

laporan keuangan sehingga manajemen laba berbasis biaya produksi 

berpengaruh terhadap respon pasar ERC.    

Berkenaan denganvariabelcontrol, ERC ternyata banyak 

dipengaruhi variabel lain selain manajemen laba riil. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa ERC tidak mutlak di pengaruhi oleh 

manajemen laba riil akan tetapi di pengaruhi juga oleh variabel lain 

diantaranya yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan 

hasil yang positif signifikan, artinya ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap relevansi nilai laba ERC. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Gul et al. (2003) yang menemukan 

bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap harga 

saham. Pengujian variabel kontrol profitabilitas menunjukkan hasil 

yang positif signifikan, artinya profitabilitas perusahaan berpengaruh 

positif terhadap relevansi nilai laba ERC.  

Struktur modal berpengaruh negatif terhadap relevansi nilai laba. 

Pada perusahaan yang memiliki lebih banyak utang, setiap peningkatan 

laba akan dirasakan oleh pemberi pinjaman sebagai suatu keamanan, 

sebab apabila perusahaan mengalami kesulitan keuangan maka kreditor 

akan mendapatkan prioritas dalam pelunasannya tetapi tidak demikian 

untuk pemegang saham (Gultom dan Diyanty, 2013). Oleh karena itu, 

perusahaan yang tinggi tingkat utangnyaakan berpengaruh negatife 

terhadap harga saham (Dhaliwal, lee, dan Fargher, 1991). Hasil 

pengujian peluang pertumbuhan  memberikan hasil positif signifikan. 

Hal ini menunjukkan bahwa respon pasar ERC lebih tinggi untuk 

perusahaan dengan peningkatan laba karena kemungkinan kecil 

mengalami pemberhentian usaha. 
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KESIMPULAN, IMPLIKASIPENELITIAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN  

 

Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah manajemen laba 

riil berbasis arus kas kegiatan operasi abnormal, biaya diskresioner 

abnormal, dan biaya produksi abnormal berpengaruh terhadap Earning 

Response Coefisien(ERC).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

manajemen laba riil berbasis biaya diskresionerabnormal  dan biaya 

produksi abnormal berpengaruh signifikan terhadap ERC.Sedangkan 

manajemen laba riil berbasis arus kaskegiatan operasi abnormal tidak 

berpengaruh terhadap ERC.Diduga investor lebih melihat prospek, 

reputasi dan nama besar perusahaan, sehingga mengabaikan 

kemungkinan adanya manajemen laba riil yang dilakukan perusahaan 

sehingga manajemen laba berpengaruh terhadap positif terhadap respon 

pasar ERC. 

 

Implikasi Penelitian 

Implikasi Penelitian Teoritis 

Hasil penelitian ini memberikan implikasi teori bahwa terdapat 

beberapa tehnik manajemen labadengan aktivitas riil yang dilakukan 

manajer diantaranya yaitu manajemen laba berbasis arus kas kegiatan 

operasi abnormal, pengurangan biaya diskresioner abnormal dan biaya 

produksi abnormal. Manajemen laba dengan tehnik tersebut 

mempengaruhi respon pasar ERC. Hasil Penelitian ini mendukung 

penelitian terdahulu yang dilakukan (Koyuimirsa, 2011; Gultom dan 

Diyanty, 2013) bahwa manajemen laba riil berbasis biaya produksi 
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signifikan mempengaruhi kinerja pasar sedangkan manajemen laba riil 

berbasis arus kas kegiatan operasi abnormal tidak signifikan 

mempengaruhi kinerja pasar. 

 

Implikasi Penelitian Terapan 

Implikasi  dari  penelitian  ini  adalah  investor hendaknya lebih 

jeli dalam melihat nilai laba. Karena ternyata hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa manajemen laba riil berbasis biaya diskresioner 

abnormal dan biaya produksi abnormal justru di respon positif oleh 

investor dalam keputusan investasinya. Investor hendaknya lebih 

menggali informasi tentang perusahaan sebelum memutuskan 

investasinya, dan informasi mengenai perusahaan dapat 

diperolehinvestor  dari  berbagai  sumber  tidak  hanya  dari  prospektus  

atau laporan keuangan sehingga perusahaan cenderung untuk tidak 

melakukan manajemen laba dengan aktivitas riil yang bersifat 

oportunistik demi menampakkan kinerja perusahaan agar terlihat baik 

di mata investor.  

Sedangkan untuk perusahaan, penelitian ini dapat menjadi 

informasi mengenai dampak manajemen laba denganaktivitas  riil. 

Hasil  penelitian  menunjukkan aktivitas  peningkatan  produksi  dapat  

berpengaruh positif terhadap respon pasar ERC, akan  tetapi  

mengakibatkan  arus  kas  operasi  perusahaan menjadi  rendah karena 

menanggung biaya produksi dan biaya penumpukan yang lebih besar 

atas peningkatan produksi tersebut.  Arus  kas  operasi  yang  rendah  

mengakibatkan  likuiditas  perusahaan berkurang dan dapat membuat 

perusahaan kesulitas membiayai kegiatan operasinya.  
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Katerbatasan Penelitian dan Saran 

Penelitian ini tidak mengelompokkan sampel perusahaan 

berdasarkan size perusahaan ataupun menggolongkan perusahaan 

dengan reputasi baik / buruk ataupun prospek perusahaan, sehingga 

tidak dapat melihat bagaimana pengaruh manajemen laba riil terhadap 

respon pasar apabila dilakukan perusahaan besar dengan reputasi baik 

serta prospek yang baik dan sebaliknya. Diduga ada variabel moderasi 

yang turut andil dalam hasil penelitian ini misalkan nama besar auditor 

yang mengaudit laporan keuangan perusahaan sehingga investor 

mengabaikan kemungkinan adanya manajemen laba riil yang dilakukan 

perusahaan. 

Penelitian selanjutnya disarankan dapat mengelompokkan sampel 

berdasarkan besar kecilnya perusahaan atau prospek perusahaan, dan 

menambahkan variabel  moderasi misalnya reputasi auditor sebagai 

indikator atas manipulasi aktivitas riil yang dilakukan perusahaan.  
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