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ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate whether management who find 
stock-based compensation which relatively big proportion to manage earnings 
information prior to grant date and after grant date. While, this study also 
investigate whether management manage factors of timing and option pricing 
model. This paper contributes to that stream of accounting research by identifying 
several factors to manage earnings. While, this study also identify the difference 
behavior of every step stock option offering. 

The study finds that executives have ability to manage information around 
option grant date to find benefit stock price decreases before the grant date and by 
stock price increases after the grant date. The effect is stronger when executives 
release earnings before option grant date for period prior to ESOP. While, for 
period after ESOP, the effect is stronger with manage fair value factors are stock 
price volatility, but not support for the risk-free interest rate and dividend yield. 
Finally, type of earnings management behavior both income decreasing and income 
increasing effect option intrinsic value, and relatively big stock option proportion 
find bigger gain. The general conclusion is that magnitude of ESOP compensation 
effect earnings management behavior with supported by several conditional factors. 
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1. PENGANTAR 

Masalah agensi terjadi ketika manajemen terpisah dari pemilik perusahaan. 

Manajemen mungkin membuat keputusan yang memaksimumkan kepentingan 

dirinya sendiri dan bukan untuk kepentingan pemegang saham. Penggunaan insentif 

berbasis ekuitas, seperti opsi saham, untuk mengkompensasi manajer merupakan 

satu cara yang umum mengurangi masalah agensi tersebut.  

Kunci utama opsi yang dihibahkan kepada karyawan, terutama karyawan 

eksekutif, adalah bahwa hampir seluruh opsi dihibahkan dengan harga pengambilan 

sama dengan harga saham pada tanggal hibah.1 Karena untung (gain) dari opsi 

saham tergantung pada perbedaan antara harga pengambilan (exercise price) yang 

ditentukan pada tanggal hibah dengan harga pasar pada tanggal pengambilan, maka 

kondisi tersebut memungkinkan adanya perilaku oportunistik dari eksekutif. Isu 

akuntansi utama penelitian ini adalah apakah program opsi saham karyawan (POSK) 

atau dikenal dengan employee stock option plans (ESOP) mendorong manajemen 

melakukan pengelolaan laba. Untuk memaksimumkan untung yang diperoleh, 

manajemen memiliki insentif menurunkan harga pasar saham untuk sementara 

waktu sebelum  tanggal hibah dalam rangka mengurangi harga pengambilan opsi 

(Chauvin dan Shenoy, 2000; Balsam et al., 2003) dan meningkatkan harga pasar 

mendatang pada tanggal pengambilan (Yermack, 1997). Dengan demikian, perilaku 

manajemen untuk mengelola laba dapat berbentuk laba menurun (income 

decreasing) atau laba menaik (income increasing). 

Arah penelitian relevan lainnya dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan 

perilaku manajer secara oportunistik mengelola penyaatan (timing) pengungkapan 

informasi untuk meningkatkan nilai hibah mereka. Pengaruh ini akan lebih kuat 

ketika manajer memiliki kemampuan untuk mengumumkan laba ke publik sebelum 

tanggal hibah opsi. Yermack (1997) menguji return saham di sekitar 620 hibah opsi 

saham antara tahun 1992 dan tahun 1994. Dia menginterpretasi hasil sebagai bukti 

bahwa eksekutif secara oportunistik mengatur penyaatan penawaran hibah opsi 

sebelum terjadinya kenaikan harga saham. Chauvin dan Shenoy (2001) menguji 
 

1 Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang menjadi sampel dalam penelitian ini 
menentukan harga pengambilan opsi berdasarkan rata-rata harga saham perusahaan selama 25 hari 
bursa sebelum tanggal hibah 
 
*) Nur Fadjrih Asyik adalah Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. 
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return abnormal kumulatif sebelum hibah opsi saham dan menyarankan bahwa 

eksekutif memperoleh keuntungan dari penurunan harga saham sebelum hibah opsi 

saham dan peningkatan harga saham sesudah tanggal hibah. 

Selanjutnya, berkaitan dengan standar pengungkapan kompensasi berbasis 

saham, Financial Accounting Standards Board (FASB) pada bulan Oktober 1995 

menerbitkan Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) No. 123 yang 

merekomendasi perusahaan untuk mengakui nilai wajar kompensasi berbasis saham 

sebagai jumlah rupiah dalam laporan keuangan dengan menghitung nilai wajar opsi 

yang dihibahkan menggunakan model penghargaan opsi antara lain model Black 

Scholes atau model binomial.2 Model  penghargaan opsi mengharuskan perusahaan 

untuk membuat beberapa estimasi, di antaranya: (1)  perioda  opsi  saham harapan, 

(2)  volatilitas  (volatility)  harga saham harapan, (3) tingkat suku bunga bebas risiko 

harapan, dan (4) dividend yield harapan. Ketika estimasi faktor-faktor ini 

mempengaruhi nilai wajar opsi saham (selanjutnya mempengaruhi jumlah rupiah 

opsi) perusahaan dapat mengurangi jumlah rupiah opsi saham dengan mengatur 

faktor tersebut (Johnston-Wilson, 2003).   

Berdasarkan pendekatan nilai wajar atas kompensasi berbasis saham, 

perusahaan mengestimasi nilai wajar opsi saham pada tanggal hibah menggunakan 

model penghargaan opsi, seperti Black-Scholes atau model binomial. Dalam model 

ini, nilai wajar opsi saham ditentukan sebagai fungsi meningkat (increasing 

function) atas variabel volatilitas harga harapan dan suku bunga bebas risiko 

harapan, dan merupakan fungsi menurun (decreasing function) atas variabel 

dividend yield harapan. Ketika jumlah rupiah opsi saham didasarkan pada nilai wajar 

opsi saham, volatilitas harga dan suku bunga bebas risiko yang diestimasi lebih 

rendah (underestimated) serta dividend yield yang diestimasi lebih tinggi 

(overestimated) menyebabkan jumlah rupiah kompensasi berdasarkan saham akan 

diestimasi lebih rendah. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi jumlah 

 
2 Di Indonesia, pada tanggal 4 September 1998, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan 
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mulai berlaku efektif tanggal 1 Oktober 1998, dan melalui 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 53, opsi saham yang ditawarkan kepada 
karyawan sebagai imbalan jasa karyawan diukur dan diakui sebesar nilai wajar opsi saham yang 
bersangkutan. Nilai wajar opsi saham perusahaan publik diestimasi dengan menggunakan model 
penghargaan opsi antara lain model Black Scholes atau model binomial.  
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rupiah opsi saham yang direfleksi dalam laba akuntansi dengan mengatur faktor-

faktor model penghargaan opsi tersebut. 

Motivasi penelitian ini adalah memperluas penelitian bidang pengelolaan laba 

yang selama ini hanya terpusat pada penelitian mengenai berbagai motivasi dan 

konsekuensi praktik pengelolaan laba (Merchant dan Rocknes, 1994). Beberapa 

penelitian sebelumnya secara umum mengabaikan berbagai faktor kondisional yang 

dapat membatasi dan memperluas kemampuan manajer untuk melakukan 

pengelolaan laba. Penelitian ini termotivasi untuk mengidentifikasi pengukuran lain 

atas pengelolaan laba berkaitan dengan penawaran opsi saham baik sebelum tanggal 

hibah maupun sesudah tanggal hibah, sehingga dapat diperoleh gambaran 

menyeluruh mengenai bentuk-bentuk pengelolaan dengan adanya POSK. Kondisi 

tersebut makin diperkuat oleh perilaku eksekutif mengelola penyaatan publikasi 

laporan keuangan di sekitar tanggal penawaran opsi pada perioda sebelum POSK 

dan mengelola faktor-faktor model penghargaan opsi dalam penentuan nilai wajar 

pada perioda sesudah POSK. 

Tujuan penelitian ini adalah menguji apakah manajemen perusahaan yang 

memperoleh kompensasi dalam bentuk opsi saham dengan proporsi yang relatif 

besar melakukan pengelolaan terhadap informasi laba perusahaan, baik sebelum 

tanggal hibah maupun sesudah tanggal hibah. Di samping itu, penelitian ini 

bertujuan menguji apakah perusahaan mengelola faktor penyaatan dan faktor-faktor 

model penghargaan opsi. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1. Tinjauan Umum Program Opsi Saham Karyawan (POSK) 

Program opsi saham karyawan (POSK) adalah salah satu bentuk kompensasi 

yang diberikan kepada karyawan, terutama karyawan eksekutif. Kompensasi opsi 

saham memberikan manajemen hak untuk membeli sejumlah saham perusahaan 

pada masa yang akan datang dengan harga yang ditentukan pada saat opsi 

ditawarkan sebelum tanggal jatuh tempo, selama karyawan tersebut masih menjadi 

karyawan perusahaan (Smith dan Zimmerman, 1976). Dengan opsi saham, top 

manajemen diharapkan lebih mampu mempengaruhi kinerja harga pasar jangka 

panjang daripada laba jangka pendek.  
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Ketika perusahaan mengadopsi program opsi saham (yang membutuhkan 

persetujuan pemegang saham), dewan direksi secara umum menugaskan 

administrasi program opsi saham pada komite kompensasi. Komite kompensasi 

secara resmi menentukan jumlah lembar opsi dan penyaatan hibah opsi saham, tetapi 

terdapat beberapa alasan untuk menyarankan eksekutif mempengaruhi keputusan 

tersebut. Pertama, Yermack (1997) menemukan bahwa eksekutif sering 

mengusulkan parameter hibah opsi saham, sedangkan komite kompensasi hanya 

mensahkan usulan tersebut. Kedua, eksekutif mungkin menyetujui keputusan komite 

karena pertemanan dengan anggota komite secara individual. Ketiga, eksekutif 

mungkin mempengaruhi saat pertemuan komite kompensasi, yang secara reguler 

bersamaan dengan tanggal penawaran hibah opsi saham. 

Akhir-akhir ini, penelitian akademis memfokuskan pada pengujian 

penggunaan opsi saham dalam sebuah rerangka teori agensi, terutama menguji 

aspek-aspek kesejajaran insentif. Yang dapat dibantah, dengan menghubungkan 

pembayaran eksekutif terhadap harga saham, opsi mendorong manajer untuk 

membuat keputusan operasi dan investasi yang memaksimumkan kesejahteraan 

pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Meskipun hasilnya bertentangan, 

bukti empiris tentang opsi saham sebagai komponen pembayaran eksekutif secara 

umum mendukung prediksi berbasis agensi. Bagaimanapun, penelitian lain 

menunjukkan pengaruh yang tidak terduga pada perusahaan dan menunjukkan bukti 

yang mengejutkan bahwa menghibahkan opsi saham dapat menyebabkan perilaku 

oportunistik manajemen.  

Pada tanggal 30 Juni 1993, FASB menerbitkan Exposure Draft mengenai 

akuntansi opsi saham baru. Exposure Draft menyatakan bahwa jumlah rupiah 

kompensasi seharusnya dicatat untuk seluruh opsi saham, dengan demikian 

mengurangi laba, dan jumlah rupiah kompensasi merefleksi nilai wajar opsi ketika 

dihibahkan. Dua metoda yang sangat umum untuk mengestimasi nilai wajar adalah 

model Black-Scholes dan model binomial. Selanjutnya, pada tanggal 23 Oktober 

1995 FASB menerbitkan Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 

123 yang mendukung perusahaan mengakui jumlah rupiah opsi saham, tetapi 

mengijinkan alternatif untuk mengungkap jumlah rupiah yang diestimasi dalam 

catatan atas laporan keuangan. 
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Standar akuntansi akhir-akhir ini mengharuskan perusahaan mengakui 

beberapa tipe kompensasi di antaranya gaji, bonus kas, dan nilai hibah opsi, tetapi 

mengijinkan kebijaksanaan perusahaan apakah mengakui jumlah rupiah opsi saham 

atau tidak. Bagaimanapun informasi mengenai hibah opsi saham baik jumlah rupiah 

maupun dampak per saham opsi saham pada laba bersih tersedia di dalam catatan 

atas laporan keuangan, mengikuti adopsi SFAS 123 tahun 1995. FASB juga akhir-

akhir ini mengemukakan isu tentang apakah memandatkan mengakui jumlah rupiah 

opsi saham dalam agendanya. Ini merupakan respon terhadap peningkatan usulan 

shareholder yang meminta untuk mengakui jumlah rupiah opsi saham. Tipe-tipe 

usulan shareholder tersebut menerima dukungan dari investor dana pensiun dan 

kelompok tenaga kerja. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan FASB 

adalah peningkatan pemeriksaan program kompensasi eksekutif secara umum 

program opsi secara khusus. 

 

2.2. Tinjauan Umum Pengelolaan Laba 

Pengelolaan laba merupakan area yang kontroversial dan penting dalam 

akuntansi keuangan. Beberapa pihak yang berpendapat bahwa pengelolaan laba 

merupakan perilaku yang tidak dapat diterima, mempunyai alasan bahwa 

pengelolaan laba berarti suatu pengurangan keandalan informasi laporan keuangan 

(Assih, 2004). Investor mungkin tidak menerima informasi yang cukup akurat 

mengenai laba untuk mengevaluasi return dan risiko portofolionya (Ashari et al., 

1994). Bukti empiris menunjukkan bahwa luasnya pilihan praktik akuntansi dapat 

digunakan oleh manajer untuk mengelola laba sehingga angka laba tidak secara 

akurat mencerminkan hasil aktivitas ekonomi di masa lalu. Selanjutnya, investor 

tidak akan mampu membandingkan secara baik alternatif kesempatan investasinya 

(Simpson, 1969). 

Selanjutnya, beberapa pihak lain melihat dari sudut pandang kontrak yang 

efisien, mempunyai keinginan memberi beberapa kemampuan kepada manajer untuk 

melakukan pengelolaan laba dalam menghadapi kontrak yang tidak lengkap dan 

kaku. Dalam konteks pelaporan keuangan, pengelolaan laba dapat digunakan oleh 

manajemen untuk mengkomunikasi potensi laba jangka panjang perusahaan (Scott, 

2000).    
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Perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan 

dapat diminimumkan melalui mekanisme pemonitoran yang bertujuan untuk 

menyelaraskan (alignment) berbagai kepentingan tersebut. Pertama, dengan 

memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (manajerial 

ownership) (Jensen dan Meckling, 1976), sehingga kepentingan pemilik atau 

pemegang saham akan dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer. Kedua, 

kepemilikan saham oleh investor institusional. Bushee (1998) menyatakan bahwa 

investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan 

kepemilikannya yang besar. Selain itu, investor institusional dianggap investor 

canggih (sophisticated investors) yang tidak dengan mudah bisa “dibodohi” oleh 

tindakan manajer. Ketiga, melalui peran pemonitoran oleh dewan direksi (board of 

directors). Beberapa penelitian empiris (Dechow et al., 1996; Beasley, 1996) telah 

menemukan hubungan yang signifikan antara peran dewan direksi dengan pelaporan 

keuangan. Mereka menemukan bahwa ukuran dan independensi dewan direksi 

mempengaruhi kemampuan dalam memonitor proses pelaporan keuangan.  

Scott (2000) mengemukakan bahwa manajer kemungkinan terlibat dalam 

beragam pola-pola pengelolaan laba di antaranya: (1) kepalang basah (taking a bath) 

merupakan tindakan menggeser biaya akrual diskresioner perioda mendatang ke 

perioda kini dan atau menggeser pendapatan akrual diskresioner perioda kini ke 

perioda mandatang, (2) meminimumkan laba ketika laba sebelum keputusan akrual 

lebih kecil daripada batas bawah (bogey) atau melebihi batas atas (cap), (3) 

memaksimumkan laba ketika laba sebelum keputusan akrual melebihi batas bawah 

tetapi tidak melebihi batas atas, dan (4) perataan laba (income smoothing).   

Perilaku manajemen tersebut diteliti Warfield et al. (1995) yang menguji 

pengaruh pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan terhadap keakuratan 

laba melalui pemilihan metoda akuntansi oleh manajer. Penelitian didasarkan pada 

teori bahwa jika penguasaan atas ekuitas perusahaan semakin kecil prosentasenya, 

maka manajer terdorong memaksimumkan perilaku yang tidak memiliki nilai 

tambah bagi perusahaan. Hal ini terjadi karena besaran penyesuaian akrual 

diskresioner diprediksi berbanding terbalik dengan tingkat kepemilikan manajemen, 

dengan demikian semakin besar terjadi penyesuaian dari yang sesungguhnya jika 

tingkat kepemilikan rendah. Hal tersebut mengindikasi bahwa semakin besar tingkat 

K-AKPM 20



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG                           

Padang, 23-26 Agustus 2006 

kepemilikan, semakin akurat informasi laba yang diterbitkan. Implikasinya adalah 

adanya biaya agensi yang semakin meningkat dengan adanya penurunan 

kesejahteraan (rendahnya kepemilikan) manajer pemilik (owner managers) melalui 

peningkatan penyesuaian akrual yang dilakukan manajemen. 

Sook (1998) mendefinisi akrual sebagai selisih antara laba bersih (net income) 

dengan aliran kas dari operasi (cash flow from operation). Tiga metoda yang 

digunakan untuk menguji perilaku pengelolaan laba adalah uji akrual rata-rata (mean 

accrual test), uji korelasi (correlation test) dan uji perubahan tanda (sign-change 

test). Sook menyusun 10 portofolio berdasarkan aliran kas dari operasi (sebagai 

proksi kinerja operasi perusahaan). Dengan uji akrual rata-rata, jika seluruh 

perusahaan tidak melakukan pengelolaan laba, maka tidak akan ada perbedaan 

akrual rata-rata antar portofolio. Dengan uji korelasi, tanpa pengelolaan laba, maka 

akan ditemukan korelasi yang sangat tinggi antara aliran kas dari operasi dengan 

laba bersih. Uji perubahan tanda didasarkan atas asumsi bahwa perusahaan dengan 

aliran kas dari operasi yang negatif akan memiliki insentif untuk melaporkan laba 

bersih yang positif. Uji perubahan tanda dilakukan dengan melihat rasio perusahaan 

yang memiliki aliran kas dari operasi negatif dan melaporkan  laba yang positif 

terhadap seluruh perusahaan dalam setiap portofolio.  

 

2.3. Hipotesis Pengaruh Program Opsi Saham Karyawan (POSK) pada 

Pengelolaan Laba Sebelum Tanggal Hibah Opsi 

 

Berdasarkan penelitian sebelumnya nampak bahwa proses penghibahan opsi 

mengikuti sebuah pola standar (Yermack, 1997; Aboody dan Kasznik, 2000). Hibah 

secara formal ditentukan oleh komite kompensasi dari dewan direksi dan hampir 

selalu dibuat setiap tahun dengan harga pengambilan sebesar harga pasar pada 

tanggal hibah. Untung dari opsi saham tergantung pada perbedaan antara harga 

pengambilan yang ditentukan pada tanggal hibah dengan harga pasar pada tanggal 

pengambilan, sehingga manajer sangat berkepentingan terhadap pergerakan harga 

saham. Satu cara manajer dapat mempengaruhi harga saham perusahaan adalah 

mengelola kinerja yang dilaporkan (Subramanyam, 1996). Jika manajer 

memfokuskan pada laba yang dilaporkan, maka peran akrual sebagai alat 
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pengelolaan laba menjadi jelas, dan atas sejumlah kas dari operasi, pendapatan yang 

dilaporkan akan meningkat dengan adanya akrual positif dan akan menurun dengan 

adanya akrual negatif. 

Jika manajer mengharapkan menerima jumlah yang relatif besar atas 

kompensasi dalam bentuk saham, maka satu cara yang dapat meningkatkan nilai 

hibah adalah mengurangi harga pengambilan. Hubungan prediksian ini 

menyarankan sebuah dorongan untuk mengelola laba menurun sebelum tanggal 

hibah. Dengan mengurangi laba terkini melalui akrual diskresioner (Subramanyam, 

1996), dan dengan menunda laba untuk perioda mendatang, pengaruhnya akan 

terdapat pengurangan dalam harga pengambilan opsi pada tanggal hibah. Oleh 

karena itu, hipotesis operasional dalam bentuk hipotesis alternatif dikembangkan 

sebagai berikut: 

H1: Sebelum tanggal hibah opsi, semakin besar proporsi opsi saham maka 

manajemen semakin menurunkan laba. 

 

Sebagai tambahan, arah penelitian yang dikembangkan penelitian ini 

menunjukkan bahwa pengelolaan penyaatan baik penyaatan publikasi laporan 

keuangan maupun penyaatan penawaran opsi saham dapat meningkatkan nilai 

kompensasi opsi. Bukti menyarankan bahwa di samping praktek kompensasi opsi 

kemungkinan mengurangi beberapa tipe biaya agensi, praktek yang sama 

kemungkinan menyebabkan bentuk lain dari perilaku oportunistik. 

Aboody dan Kasznik (2000) menunjukkan bukti yang menunjukkan bahwa 

manajer mengelola penyaatan penerbitan berita atau tanggal hibah opsi (atau kedua-

duanya) untuk meningkatkan nilai opsi hibah. Ketika harga pengambilan opsi 

sebesar harga saham pada tanggal hibah, manajer dapat meningkatkan kompensasi 

opsi dengan mengumumkan berita buruk sebelum tanggal hibah.  

Agar pengelolaan laba semakin efektif dalam mempengaruhi harga saham, 

maka tindakan manajemen harus dikomunikasikan kepada pasar keuangan seperti 

melalui pengumuman laba atau pengungkapan sukarela lainnya. Diindikasi bahwa 

eksekutif akan mengelola penyaatan pengungkapan sukarela di sekitar tanggal hibah 

opsi saham. Penelitian ini menduga bahwa pengaruh kompensasi opsi terhadap 

akrual diskresioner akan dipengaruhi oleh apakah laba kelolaan diumumkan ke 
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publik sebelum tanggal hibah. Strategi tersebut meyakinkan adanya harapan 

penurunan harga saham perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis operasional dalam 

bentuk hipotesis alternatif dikembangkan sebagai berikut: 

H1a: Sebelum tanggal hibah opsi, pengaruh proporsi opsi saham pada 

pengelolaan laba menurun akan makin kuat ketika perusahaan 

menerbitkan laporan keuangan ke publik sebelum tanggal hibah opsi. 

 

2.4. Hipotesis Pengaruh Program Opsi Saham Karyawan (POSK) pada 

Pengelolaan Laba Sesudah Tanggal Hibah Opsi 

 

Selanjutnya pada perioda pengambilan POSK, manajemen mengharap adanya 

peningkatan harga pasar karena selisih antara harga pengambilan dan harga pasar 

merupakan untung bagi mereka. Kenyataan  tersebut diperkirakan akan 

mendorong/memikat manajemen untuk melakukan pengelolaan laba dengan pola 

laba menaik. Oleh karena itu, hipotesis operasional dalam bentuk hipotesis alternatif 

dikembangkan sebagai berikut: 

H2: Sesudah tanggal hibah opsi, semakin besar proporsi opsi saham maka 

manajemen semakin menaikkan laba. 

 

Berdasarkan pendekatan nilai wajar atas kompensasi berbasis saham, 

perusahaan mengestimasi nilai wajar opsi saham pada tanggal hibah menggunakan 

model penghargaan opsi, seperti Black-Scholes atau model binomial. Dalam model 

ini, nilai wajar opsi saham ditentukan sebagai fungsi meningkat (increasing 

function) atas variabel volatilitas harga harapan dan suku bunga bebas risiko 

harapan, dan merupakan fungsi menurun (decreasing function) atas variabel 

dividend yield harapan.  

Ketika jumlah rupiah opsi saham didasarkan pada nilai wajar opsi saham, 

volatilitas harga dan suku bunga bebas risiko yang diestimasi lebih rendah 

(underestimated) serta dividend yield yang diestimasi lebih tinggi (overestimated) 

menyebabkan jumlah rupiah kompensasi berdasarkan saham akan diestimasi lebih 

rendah. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi jumlah rupiah opsi saham 

yang direfleksi dalam laba akuntansi dengan mengatur faktor-faktor model 
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penghargaan opsi tersebut. Oleh karena itu, hipotesis operasional dalam bentuk 

hipotesis alternatif dikembangkan sebagai berikut: 

H2a: Sesudah tanggal hibah opsi, pengaruh proporsi opsi saham pada 

pengelolaan laba menaik akan makin kuat ketika volatilitas harga 

kejutan makin rendah. 

H2b: Sesudah tanggal hibah opsi, pengaruh proporsi opsi saham pada 

pengelolaan laba menaik akan makin kuat ketika suku bunga bebas 

risiko kejutan makin rendah. 

H2c: Sesudah tanggal hibah opsi, pengaruh proporsi opsi saham pada 

pengelolaan laba menaik akan makin kuat ketika dividend yield kejutan 

makin tinggi. 
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HIBAH (HB)                
(Proporsi Opsi Saham) 

H1a

H1

Penyaatan (PY) 

Akrual Diskresioner (ADSsd) 
(Income Increasing) 

H2

H2a, 

Volatilitas Harga 
Kejutan (VHK) 

Akrual Diskresioner (ADSbl) 
(Income Decreasing) 

Model Penelitian 

Perioda Sesudah POSK 

Suku Bunga Bebas 
Risiko Kejutan 

(SBBRK) 

Dividend Yield Kejutan   
(DYK) 

H2b, H2c

Perioda Sebelum POSK 
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3. METODA PENELITIAN 

3.1. Data dan Sampel 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data laporan keuangan 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang telah menerapkan 

Program Opsi Saham Karyawan (POSK) mulai dari tahun 1999 hingga 2003. Pemilihan 

sampel mulai tahun 1999 didasarkan pada alasan bahwa standar mengenai kompensasi 

berbasis saham berlaku efektif pada tahun 1998 dan sebagian perusahaan baru menerapkan 

program opsi saham karyawan mulai tahun 1999. Sumber data diperoleh dari laporan tahunan 

di Bursa Efek Jakarta (BEJ), Indonesian Capital Market Directory (ICMD), Indonesian 

Security Market Database (ISMD) Universitas Gadjah Mada (UGM), dan dari wawancara 

baik secara langsung secara door to door maupun melalui internet dari masing-masing 

perusahaan sampel penelitian ini. 

Sampel penelitian terdiri atas 25 perusahaan di Indonesia yang menyediakan informasi 

keuangan lengkap untuk semua perioda analisis. Jumlah observasi mulai tahun 1999 hingga 

tahun 2003 sebanyak 51 observasi.  
 

3.2. Definisi Operasional 
 

Variabel dependen hipotesis 1 dan 2 adalah akrual diskresioner yang diestimasi 

menggunakan model Jones modifikasian  (Dechow et al., 1995) untuk mengukur tingkat 

pengelolaan laba.  
 

    DAit = TAit-1/Ait-1–[a1(1/Ait-1)+b2(∆REVit-∆RECit/Ait-1)+b3(PPEit/Ait-1)]        (1)    
                                                                  

Variabel independen hipotesis 1 dan 2 adalah proporsi opsi saham yang ditawarkan 

perusahaan kepada karyawan. Balsam et al. (2003) mengemukakan bahwa proporsi opsi 

saham karyawan merupakan jumlah lembar opsi saham yang dihibahkan kepada karyawan 

selama jendela kejadian dideflasi dengan kepemilikan manajerial.  

Variabel pemoderasi pada perioda sebelum POSK adalah penyaatan baik penyaatan 

publikasi laporan keuangan maupun penyaatan penawaran opsi saham. Apabila laporan 

keuangan dipublikasi sebelum tanggal hibah opsi saham maka di beri kode 1. Sebaliknya, 

apabila laporan keuangan dipublikasi sesudah tanggal hibah opsi saham maka di beri kode 0. 

Sedangkan variabel pemoderasi pada perioda sesudah POSK adalah faktor-faktor model 
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penghargaan opsi di antaranya volatilitas harga kejutan, suku bunga bebas risiko kejutan, dan 

dividend yield kejutan.  

VHKit = (VHSit - VHHit) / VHHit                       (2)     

SBBRKit = (SBBRSit - SBBRHit) / SBBRHit            (3)     

DYKit = (DYSit - DYHit) / DYHit                          (4)     
                                                                 

dalam persamaan di atas VHKit adalah volatilitas harga kejutan perusahaan i pada perioda t,  

VHSit adalah volatilitas harga sesungguhnya perusahaan i pada perioda t,  dan VHHit adalah 

volatilitas harga harapan perusahaan i pada perioda t. Selanjutnya SBBRKit adalah suku 

bunga bebas risiko kejutan perusahaan i pada perioda t,  SBBRSit adalah suku bunga bebas 

risiko sesungguhnya perusahaan i pada perioda t,  dan SBBRHit adalah suku bunga bebas 

risiko harapan perusahaan i pada perioda t. Sedang DYKit adalah dividend yield kejutan 

perusahaan i pada perioda t,  DYSit adalah dividend yield sesungguhnya perusahaan i pada 

perioda t,  dan DYHit adalah dividend yield harapan perusahaan i pada perioda t.          

3.3. Teknik Analisis 

Penelitian ini menggunakan alat analisis utama yaitu regresi linear berganda dan untuk 

menguji pengaruh proporsi hibah opsi saham terhadap akrual diskresioner, spesifikasi model 

penelitian adalah sebagai berikut: 
 

Model Penelitian Hipotesis 1 dan 2: 

Sebelum PSOK: 

ADSbl(it) = β0+β1HBit+εit                   (5) 

Sesudah PSOK:                                                         

ADSsd(it) = β0+β1HBit+εit                    (6)                                           

Model Penelitian Hipotesis 1a : 

ADSbl(it) = β0+β1HBit+β2PYit+β3PY*HBit+εit                        (7) 

Model Penelitian Hipotesis 2a,2b, dan 2c: 

ADSsd(it)  = β0+β1HBit+β4VHKit+β5SBBRKit+β6DYKit+β9VHKit*HBit+ 

 β10SBBRKit*HBit+β11DYKit*HBit+β12VHKit*SBBRKit*DYKit+ 

 β13VHKit*SBBRKit*DYKit*HBit+ εit                      (8) 
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dalam persamaan di atas ADSbl(it) adalah akrual diskresioner sebelum tanggal hibah, ADSsd(it) 

adalah akrual diskresioner sesudah tanggal hibah, HBit adalah jumlah opsi saham, dan PY it 

merupakan variabel kategoris untuk penyaatan. VHKit, SBBRKit, dan DYKit didefinisi dalam 

persamaan (2), (3), dan (4). Penelitian ini juga mengontrol efek industri dalam kategoris 

keuangan (kode 1) dan non keuangan (kode 0).  

 

4. HASIL PENELITIAN 

4.1. Statistik Deskriptif 

Nilai rata-rata akrual diskresioner sebelum penawaran opsi saham dalam lampiran 1 

menunjukkan nilai negatif sebesar -0,001, hal tersebut konsisten dengan penelitian 

sebelumnya (Chauvin & Shenoy, 2000; Baker et al., 2002; Balsam et al., 2003). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perusahaan secara umum melakukan pengelolaan laba dan 

manajemen lebih memilih kebijakan akrual yang menurunkan laba sebelum tanggal hibah 

opsi saham. Di sisi lain, nilai rata-rata akrual diskresioner sesudah penawaran opsi saham 

menunjukkan nilai positif sebesar 0,066, hal tersebut konsisten pula dengan penelitian 

sebelumnya (Yermack, 1997; Gao & Shrieves, 2002). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perusahaan melakukan pengelolaan laba, dan manajemen lebih memilih kebijakan akrual 

yang menaikkan laba sesudah tanggal hibah opsi saham. 

Nilai rata-rata dan deviasi standar variabel independen dan variabel pemoderasi 

sebelum tanggal hibah adalah: (1) hibah sebesar 0,020 (0,018) dan (2) penyaatan sebesar 

0,784 (0,415). Sedang nilai rata-rata dan deviasi standar variabel independen dan variabel 

pemoderasi sesudah tanggal hibah adalah: (1) hibah sebesar 0,023 (0,022), (2) volatilitas 

harga kejutan sebesar -0,002 (0,014), (3) suku bunga bebas risiko kejutan sebesar -0,477 

(0,515), dan (4) dividend yield kejutan sebesar -0,121 (0,470). 

 

4.2. Hasil Pengujian dan Pembahasan Hipotesis  

Hasil Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 1 

Hasil analisis tabel 1 menunjukkan bahwa koefisien HB (β1) bernilai negatif sebesar -

3,474 dengan p-value sebesar 0,026, dengan demikian secara statistis signifikan pada tingkat 

5% sesuai dengan prediksi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak opsi yang 
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ditawarkan pada karyawan maka manajer semakin termotivasi melakukan pengelolaan laba 

menurun sebelum penawaran opsi saham.  

 
Tabel 1 

Hasil Regresi Hipotesis 1 
Model : ADSbl(it) = β0+β1HBit+εit 

 
Variabel Koefisien Nilai t-statistik Nilai p 

   Intercept 
   HB 
   R2 (Adjusted) 
   F 

 0,068 
-3,474 

0,097 (0,079) 
5,290 ** 

  1,669 
-2,300 

 

          0,101 
    0,026 ** 

          
         

Keterangan: 
ADSbl = Akrual Diskresioner Sebelum Tanggal Hibah, HB = Hibah Opsi Saham 
*** Secara statistis signifikan pada tingkat 0,01 
  ** Secara statistis signifikan pada tingkat 0,05 
    * Secara statistis signifikan pada tingkat 0,10  

Hasil konsisten dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya perilaku manajer yang 

mengharapkan penurunan harga saham menjelang tanggal penawaran opsi dengan tujuan 

memperoleh harga pengambilan yang rendah, sehingga manajer membayar kompensasi opsi 

saham tersebut dengan harga yang relatif murah. Dengan demikian penelitian ini berhasil 

menolak H01. Penelitian ini konsisten dengan studi Chauvin & Shenoy (2000), Baker et al. 

(2002), dan Balsam et al. (2003). 

 

Hasil Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 1a 

Hasil penelitian dalam tabel 2 menunjukkan indikasi awal pengaruh pemoderasi 

variabel penyaatan (PY). Apabila variabel PY benar-benar memoderasi maka seharusnya 

variabel PY akan signifikan secara statistis pada Model 1 tetapi tidak signifikan pada Model 2 

yang mengandung interaksi. 
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Tabel 2 
Hasil Regresi Hipotesis 1a 

Model 1: ADSbl(it) = β0+β1HBit+β2PYit+εit         
Model 2: ADSbl(it) = β0+β1HBit+β2PYit+β3PY*HBit+εit 

  

 
Variabel Koefisien Nilai t-statistik Nilai p 

Model 1 
   Intercept 
   HB 
   PY 
   R2 (Adjusted) 
   F 

 
  0,254  
-4,609 
-0,208 

0,266 (0,235) 
8,678 *** 

 
  3,775 
-3,249 
-3,315 

 
        0,000 

   0,002 *** 
   0,002 *** 

Model 2 
   Intercept 
   HB 
   PY 
   PY*HB 
   R2 (Adjusted) 
   F 

 
  0,050 
  2,624 
  0,084 
-12,649 

0,589 (0,563) 
22,486 *** 

 
  0,817 
  1,640 
  1,247 
 -6,088 

 
        0,418 
        0,108 
        0,219  

  0,000 *** 

Keterangan: 
ADSbl = Akrual Diskresioner Sebelum Tanggal Hibah, HB = Hibah Opsi Saham, PY = Penyaatan Publikasi 
Laporan Keuangan di sekitar Tanggal Hibah Opsi Saham 
*** Secara statistis signifikan pada tingkat 0,01 
  ** Secara statistis signifikan pada tingkat 0,05 
    * Secara statistis signifikan pada tingkat 0,10 

 
Pada Model 1, koefisien variabel HB (β1) bernilai negatif sebesar -4,609 dengan p-

value sebesar 0,002, dengan demikian secara statistis signifikan pada tingkat 1% sesuai 

prediksi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar opsi saham yang dihibahkan kepada 

karyawan perusahaan maka manajemen semakin termotivasi untuk melakukan pengelolaan 

laba menurun sebelum tanggal hibah opsi saham. Hasil konsisten dengan penelitian-

penelitian sebelumnya bahwa manajer pada perusahaan yang menawarkan opsi saham yang 

besar mempunyai motivasi yang lebih besar untuk melakukan pengelolaan laba menurun agar 

dapat membayar opsi saham dengan harga yang murah (Chauvin & Shenoy, 2000; Baker et 

al., 2002; Balsam et al., 2003). 

Demikian pula koefisien variabel PY (β2) pada Model 1 sebesar -0,208 dengan p-

value sebesar  0,002, sehingga secara statistis juga signifikan pada tingkat 1%. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan publikasi laporan 

keuangan menjelang penawaran hibah opsi saham, maka semakin besar kemungkinan 

pengelolaan laba dilakukan oleh manajer, karena manajer mempunyai kesempatan yang lebih 
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besar untuk dapat melakukan pengelolaan laba. Hasil konsisten dengan penelitian (Aboody & 

Kasznik, 2000; Baker et al., 2002). 

Selanjutnya hasil regresi Model 2 yang mengandung variabel interaksi menunjukkan 

bahwa koefisien variabel PY (β2) sebesar 0,084 dengan p-value sebesar 0,219 secara statistis 

tidak signifikan. Hal tersebut memberi dukungan pada prediksi awal bahwa variabel PY 

merupakan pemoderasi terhadap pengaruh hibah opsi saham terhadap pengelolaan laba. 

Hipotesis 1a diuji dengan t-test yaitu menguji secara parsial signifikansi koefisien PY*HB 

pada Model 2. Dampak pemoderasi variabel PY pada pengaruh HB terhadap AD ditunjukkan 

oleh koefisien PY*HB (β3). Koefisien interaksi antara penyaatan penawaran hibah opsi dan 

hibah opsi saham (β3) adalah -12,649. Nilai t hitung dari koefisien ini adalah -6,088 dengan 

nilai probabilitas sebesar 0,000. Pada tingkat signifikasi 1% disimpulkan bahwa H0a  dapat 

ditolak. Bukti empirik mendukung hipotesis penelitian 1a (H1a) bahwa pengaruh hibah opsi 

saham pada tingkat pengelolaan laba semakin besar dengan adanya pengelolaan penyaatan 

publikasi laporan keuangan di sekitar saat penawaran hibah opsi saham. Penelitian ini 

konsisten dengan studi Aboody dan Kasznik (2000) dan Baker et al. (2002). 

 

Hasil Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 2 

Hasil analisis dalam tabel 3 menunjukkan bahwa koefisien HB (β1) bernilai positif 

sebesar 1,915 dengan p-value sebesar 0,003, dengan demikian secara statistis signifikan pada 

tingkat 1% sesuai dengan prediksi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak opsi saham 

yang ditawarkan pada karyawan maka manajer semakin termotivasi untuk melakukan 

pengelolaan laba menaik sesudah penawaran opsi saham. Hasil konsisten dengan penelitian-

penelitian sebelumnya yaitu adanya perilaku manajer yang mengharapkan kenaikan harga 

saham sesudah tanggal penawaran opsi saham dengan tujuan memperoleh untung yang tinggi 

atas selisih antara harga pengambilan pada tanggal hibah dengan harga saham pada tanggal 

pengambilan. Dengan demikian penelitian ini berhasil menolak H02. Penelitian ini konsisten 

dengan studi Yermack (1997) dan Gao dan Shrieves (2002). 
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Tabel 3 
Hasil Regresi Hipotesis 2 

Model : ADSsd(it) = β0+β1HBit+εit         
 

Variabel Koefisien Nilai t-statistik Nilai p 
   Intercept 
   HB 
   R2 (Adjusted) 
   F 

  0,022 
  1,915 

0,169 (0,152) 
9,951 *** 

  1,130 
  3,154 

 

         0,264 
    0,003 *** 

          
         

Keterangan: 
ADSsd = Akrual Diskresioner Sesudah Tanggal Hibah, HB = Hibah Opsi Saham 
*** Secara statistis signifikan pada tingkat 0,01 
  ** Secara statistis signifikan pada tingkat 0,05 
    * Secara statistis signifikan pada tingkat 0,10 

Hasil Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 2a, 2b, dan 2c 

Hasil analisis hipotesis 2a, 2b, dan 2c yang menguji dampak faktor-faktor model 

penghargaan opsi pada pengaruh opsi terhadap pengelolaan laba disajikan tabel 4.  
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Tabel 4 
Hasil Regresi Hipotesis 2a, 2b, dan 2c 

Model 1: ADSsd(it) = β0+β1HBit+β2VHKit+β3SBBRKit+β4DYKit+εit        
Model 2: ADSsd(it) = β0+β1HBit+β2VHKit+β3SBBRKit+β4DYKit+β5VHKit*HBit+ 

   β6SBBRKit*HBit+β7DYKit*HBit+β8VHKit*SBBRKit*DYKit+ 
    β9VHKit*SBBRKit*DYKit*HBit+εit         

 
Variabel Koefisien Nilai t-statistik Nilai p 

Model 1 
   Intercept 
   HB 
   VHK 
   SBBRK 
   DYK 
   R2 (Adjusted) 
   F 

 
 0,023  
 1,560 

         -2,244 
         -0,009 
          0,024 

0,233 (0,166) 
3,488 **  

 
  1,069 
  2,447 
 -1,735 

         -0,349 
          0,611 

 
        0,291 
        0,018 ** 
        0,090 * 
        0,728 
        0,544  

Model 2 
   Intercept 
   HB 
   VHK 
   SBBRK 
   DYK 
   VHK*HB 
   SBBRK*HB 
   DYK*HB 
   VHK*SBBRK*DYK 
     VHK*SBBRK*DYK*HB 
   R2 (Adjusted) 
   F 

 
 -0,036 
  1,489 
  -1,671 
  0,013 
  0,016 
 -0,076 
 -0,068 
  0,368 
-0,285 
-1,074 

0,643 (0,517) 
5,117 *** 

 
 -1,484 
  2,728 
  -0,993 
  0,423 
  0,436 
  -2,357 
-0,102 
 0,643 
-0,131 
-0,061 

 
        0,146 
        0,010 *** 
        0,327  
        0,675  
        0,665 
        0,024 ** 
        0,920 
        0,524 
        0,896 
        0,952 

Keterangan: 
ADSsd = Akrual Diskresioner Sesudah Tanggal Hibah, HB = Hibah Opsi Saham, VHK = Volatilitas Harga 
Saham Kejutan, SBBRK = Suku Bunga Bebas Risiko Kejutan, DYK = Dividend Yield Kejutan 
*** Secara statistis signifikan pada tingkat 0,01 
  ** Secara statistis signifikan pada tingkat 0,05 
    * Secara statistis signifikan pada tingkat 0,10 

Pada Model 1, koefisien variabel HB (β1) bernilai positif sebesar 1,560 dengan p-value 

sebesar 0,018 dan secara statistis signifikan pada tingkat 5% sesuai prediksi. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar opsi saham yang dihibahkan kepada karyawan 

perusahaan maka manajemen semakin termotivasi untuk melakukan pengelolaan laba menaik 

sesudah tanggal hibah opsi saham. Hasil konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

bahwa manajer pada perusahaan yang menawarkan opsi saham yang besar mempunyai 

motivasi yang lebih besar melakukan pengelolaan laba menaik agar dapat mempeoleh untung 

yang besar atas selisih antara harga pengambilan opsi dengan harga pasar saham (Yermack, 

1997; Gao & Shrieves, 2002). 

Padang, 23-26 Agustus 2006 K-AKPM 20



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG                           

Hasil regresi Model 2 yang mengandung variabel interaksi menunjukkan bahwa 

koefisien variabel VHK (β2), SBBRK (β3), dan variabel DYK (β4) sebesar -1,671, 0,013, dan 

0,016 dengan p-value sebesar 0,327, 0,675, dan 0,665, dengan demikian secara statistis tidak 

signifikan. Hipotesis 2a, 2b, dan 2c diuji dengan t-test yaitu menguji secara parsial 

signifikansi koefisien VHK*HB, SBBRK*HB, dan DYK*HB pada Model 2. Dampak 

pemoderasi variabel faktor-faktor model penghargaan opsi pada pengaruh HB terhadap AD 

ditunjukkan oleh koefisien VHK*HB (β5), SBBRK*HB (β6), dan DYK*HB (β7) yaitu 

sebesar -0,076, -0,068, dan 0,368 dengan p-value sebesar 0,024, 0,920, dan 0,524. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sesudah diinteraksikan dengan variabel hibah, faktor 

volatilitas harga saham signifikan pada tingkat 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa H02a  dapat ditolak, namun tidak berhasil menolak hipotesis H02b dan H02c. Bukti 

empirik mendukung hipotesis penelitian 2a (H2a) bahwa pengaruh hibah opsi saham pada 

tingkat pengelolaan laba semakin besar dengan adanya pengelolaan faktor volatilitas harga di 

dalam model penghargaan opsi. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Johnston-Wilson 

(2003). 

4.3. Pengujian Jenis Industri 

Penelitian ini menguji apakah terdapat perbedaan perilaku pengelolaan laba berkaitan 

dengan opsi saham antara perusahaan kategoris keuangan dan non keuangan. Hasil pengujian 

sebelum POSK sebagaimana dalam lampiran 2 menunjukkan bahwa koefisien DIndst (β3) dan 

koefisien interaksi DInd*HB (β5) sebesar -0,029 dan 2,751 dengan p-value sebesar 0,660 dan 

0,323, dengan demikian secara statistis tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan baik konstanta maupun lereng diantara kedua regresi (keuangan dan non 

keuangan). 

 

5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan  

Sebelum Tanggal Hibah. Hasil menunjukkan bahwa terdapat perilaku manajer yang 

mengharapkan penurunan harga saham menjelang tanggal penawaran opsi saham dengan 

tujuan memperoleh harga pengambilan yang rendah, sehingga manajer membayar 

kompensasi opsi saham tersebut dengan harga yang relatif murah. Di samping itu, penelitian 
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ini juga menunjukkan bahwa pengaruh hibah opsi saham pada tingkat pengelolaan laba 

semakin besar dengan adanya pengelolaan penyaatan publikasi laporan keuangan di sekitar 

penawaran hibah opsi saham. Perilaku oportunistik di sekitar penawaran hibah opsi saham 

mendukung Lie (2004) bahwa komite kompensasi yang menentukan jumlah dan saat hibah 

opsi saham, tetapi terdapat beberapa alasan untuk menyarankan bahwa eksekutif 

mempengaruhi keputusan komite kompensasi.  

Sesudah Tanggal Hibah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perilaku 

manajer yang mengharapkan kenaikan harga saham sesudah tanggal penawaran opsi saham 

dengan tujuan memperoleh untung yang tinggi atas selisih antara harga pengambilan pada 

tanggal hibah opsi dengan harga saham pada tanggal pengambilan. Hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa pengaruh hibah opsi saham pada tingkat pengelolaan laba semakin besar 

dengan adanya pengelolaan faktor volatilitas harga di dalam model penghargaan opsi. Hal 

tersebut disebabkan karena penentuan besarnya volatilitas harga saham pada saat menentukan 

nilai wajar opsi didasarkan pada kebijakan manajemen. Akan tetapi penelitian ini tidak 

mendukung adanya pengaruh faktor suku bunga bebas risiko dan dividen yield pada perilaku 

pengelolaan laba menaik berkaitan dengan penawaran opsi saham. Ini disebabkan karena 

faktor suku bunga bebas risiko didasarkan pada suku bunga SBI yang sulit untuk dikelola dan 

dividend yield ditentukan berdasarkan laporan keuangan auditan perusahaan. Dengan 

demikian yang mampu dikelola oleh manajer dalam menentukan nilai wajar opsi saham 

adalah faktor volatilitas harga saham.  

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini hanya mempertimbangkan variabel kompensasi jangka panjang berbasis 

saham dalam kaitannya dengan perilaku manajemen untuk mengelola laba karena 

dipengaruhi oleh kesulitan peneliti memperoleh data mengenai kompensasi jangka pendek 

dan kompensasi non fisik. Sampel penelitian terdiri atas beberapa jenis industri karena 

terbatasnya sampel penelitian perusahaan yang melakukan POSK. Di samping itu, penelitian 

ini tidak mendasarkan pemilihan sampel penelitian berdasarkan penawaran opsi saham pada 

perioda yang sama, akan tetapi menyeleksi sampel penelitian setiap tahap sesuai dengan 

perioda kapan perusahaan menerapkan POSK.  
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5.3. Saran 

Pengujian dengan pengamatan yang lebih lama diharapkan untuk memperoleh sampel 

penelitian yang cukup banyak dan memberikan hasil yang lebih baik. Di samping itu, 

penelitian berikutnya dapat menguji sampel penelitian yang diperoleh berdasarkan perioda 

yang sama untuk mengetahui apakah ada perbedaan perilaku pengelolaan laba berkaitan 

dengan opsi saham, sehingga dapat diperoleh perbandingan dengan pengujian menggunakan 

sampel penelitian berdasarkan perioda kapan perusahaan mulai menerapkan program opsi 

saham. 
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LAMPIRAN 1 
 

Statistis Deskriptif Variabel Penelitian 
 

Variabel N Rata-
Rata 

Deviasi 
Standar Minimum Maksimum 

Sebelum POSK      
 ADSbl 51 -0,001 0,205 -1,060 0,390 
 HB 51 0,020 0,018 0,000 0,090 
 PY 51 0,784 0,415 0,000 1,000 
Sesudah POSK      
 ADSsd 51 0,066 0,103 -0,246 0,375 
 HB 51 0,023 0,022 0,002 0,092 
 VHK 51 -0,002 0,014 -0,075 0,030 
 SBBRK 51 -0,477 0,515 -1,000 0,573 
 DYK 51 -0,121 0,470 -1,000 1,525 

Keterangan: 
ADSbl = Akrual Diskresioner Sebelum Tanggal Hibah, ADSsd = Akrual Diskresioner Sesudah Tanggal 
Hibah, HB = Hibah Opsi Saham, PY = Penyaatan Publikasi Laporan Keuangan di sekitar Tanggal Hibah 
Opsi Saham, VHK = Volatilitas Harga Saham Kejutan, SBBRK = Suku Bunga Bebas Risiko Kejutan, 
DYK = Dividend Yield Kejutan 
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LAMPIRAN 2 
 

Hasil Pengujian Jenis Industri 
 

   Model 1: ADSbl(it) = β0+β1HBit+β2PYit+β3DInd(it)+β4PY*HBit+β5 DInd(it)*HBit+εit 

  Model 2: ADSbl(it) = β0+β1HBit+β2VHKit+β3SBBRKit +β4DYKit+ β5DInd(it)+ 
β6VHK*HBit+β7SBBRK*HBit +β8DYK*HBit+β9DInd(it)*HBit+εit 

 

Variabel Koefisien Nilai t-statistik Nilai p 
Sebelum POSK 
   Intercept 
   HB 
   PY 
   DIndst 
   PY*HB 
   DIndst*HB 
    
   R2 (Adjusted) 
   F 

 
0,072 
0,769 
0,066 

          -0,029 
        -10,977 
            2,751 

 
0,599 (0,554) 

13,443 *** 
 

 
  1,078 
  0,318 
  0,944 
-0,443 
-4,143 
 1,000 

 

 
         0,287 
         0,752 
         0,350 
         0,660 
         0,000 *** 
         0,323 

 

Sesudah POSK 
   Intercept 
   HB 
   VHK 
   SBBRK 
   DYK 
   DIndst 
   VHK*HB 
   SBBRK*HB 
   DYK*HB 
   DIndst*HB 
    
   R2 (Adjusted) 
   F 

 
          -0,012 
           2,114 
          -2,021 
           0,007 
          -0,002 
           0,074 
          -0,056 
           0,645 
          -0,149 
          -1,773 

 
0,387 (0,252) 

2,874 *** 
 

 
 -0,479 
  2,818 
 -1,534 
  0,179 
-0,042 
 1,743 
-1,447 
0,811 

          -0,215 
          -1,499 
 

 
 

 
         0,634 
         0,007 *** 
         0,133 
         0,859 
         0,967  
         0,089 * 
         0,155 
         0,422 
         0,831 
         0,142  
 

 

Keterangan: 
ADSbl = Akrual Diskresioner Sebelum Tanggal Hibah, HB = Hibah Opsi Saham, PY = Penyaatan 
Publikasi Laporan Keuangan di sekitar Tanggal Hibah Opsi Saham, DInd = Dummy (Kategoris) Jenis 
Industri, VHK = Volatilitas Harga Saham Kejutan, SBBRK = Suku Bunga Bebas Risiko Kejutan, DYK = 
Dividend Yield Kejutan 
*** Secara statistis signifikan pada tingkat 0,01 
  ** Secara statistis signifikan pada tingkat 0,05 
    * Secara statistis signifikan pada tingkat 0,10 
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