
AKPM

Pengaruh Optimalisasi Jangka Pendek Managemen 

pada Tingkat Pengungkapan Wajib Informasi Perusahaan 

Sebelum dan Sesudah Perubahan Peraturan Undang-Undang 

Pengungkapan Laporan Tahunan

Paulina Sutrisno

Abstract

This  research is  intended to  conduct  investigation  on whether  the  short-term optimization  by 
management in an effort  to achieve certain earnings (avoiding a loss report and an earnings 
decrease report),  will have an influence on the level of the mandatory disclosure of corporate 
information. This research also examines the difference on the level of disclosure by company 
suspected on conducting short-term management  optimization in the conditions of  before and  
after  the amendment  of  the law on mandatory disclosure,  which stresses the wideness on the  
corporate information disclosure.   
This  research  finding  shows  that  the  larger  management  conducts  short-term  optimization  
through a budget cut on discretionary expenditures, the lower the level of corporate information  
mandatory  disclosure.  This  finding  shows  the  new  law  on  corporate  information  mandatory  
disclosure, which stresses the wideness on the corporate information disclosure in an effective  
way, can clearly detect companies conducting short-term optimization.

Keywords: real earnings management, short-term optimization, level of mandatory information 
disclosure.

1.  LATAR BELAKANG

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  investigasi  apakah  optimalisasi  jangka  pendek 

managemen dalam usaha untuk mencapai target laba tertentu (menghindari  pelaporan kerugian 

dan  pelaporan  penurunan laba)  akan berpengaruh pada  tingkat  pengungkapan wajib  informasi 

perusahaan.  Penelitian  ini  juga  menguji  perbedaan  tingkat  pengungkapan  perusahaan  yang 

dicurigai melakukan optimalisasi jangka pendek managemen pada kondisi sebelum dan sesudah 



adanya  perubahan  undang-undang  pengungkapan  wajib  yang  menekankan  keluasan  atas 

pengungkapan informasi perusahaan.

Laba merupakan suatu informasi yang dinilai penting dan mempunyai peranan tersendiri 

bagi berbagai pihak. Laba seringkali dijadikan tolok ukur kinerja managemen, menjadi salah satu 

kriteria  pemerolehan  kredit,  serta  sebagai  bahan  pertimbangan  investor  dalam  mengambil 

keputusan investasi,  oleh sebab itu  laba menjadi  suatu informasi  yang sangat dibutuhkan bagi 

berbagai  pihak.  Keberadaan  informasi  laba  yang  penting  bagi  berbagai  pihak,  menyebabkan 

managemen  terdorong  untuk  memanipulasi  laba  demi  kepentingannya  sendiri.  Bagi  kalangan 

akademisi,  hal  tersebut  dikenal  sebagai  managemen  laba.  Managemen  laba  merupakan  suatu 

bentuk manipulasi managemen terhadap laba perusahaan untuk mencapai target laba tertentu, yang 

keberadaannya  seringkali  tidak  melanggar  standar  akuntansi  yang  berlaku,  tetapi  tindakan 

managemen laba membuat laba perusahaan tidak lagi menggambarkan keadaan perusahaan yang 

sebenarnya, sehingga hal tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang menggunakannya.

Managemen laba dipicu oleh adanya suatu motivasi yang kuat terhadap managemen untuk 

mencapai  target  laba  tertentu.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Burgstahler  dan  Dichev  (1997) 

menunjukkan  bahwa  managemen  melakukan  managemen  laba  untuk  memenuhi  target  laba 

tertentu:  1)  untuk  menghindari  pelaporan  penurunan  laba,  2)  untuk  menghindari  pelaporan 

kerugian, 3) untuk menghindari kegagalan memenuhi peramalan laba analis. Managemen laba real 

berupa optimalisasi jangka pendek managemen secara langsung diakibatkan oleh tekanan untuk 

menjaga agar laba tidak “turun” ditunjukkan oleh Bens et al. (2002). Yulianti (2004) menemukan 

bahwa  managemen  memanipulasi  laba  untuk  menghindari  pelaporan  kerugian  terjadi  pada 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) antara tahun 1999–2002. 

Selama ini managemen laba yang sering mendapat banyak sorotan dari pihak akademisi, 

auditor dan investor adalah managemen laba akrual. Penelitian ini menfokuskan pada managemen 



laba  real,  yaitu  masalah  optimalisasi  jangka  pendek  managemen.  Optimalisasi  jangka  pendek 

managemen merupakan tindakan yang sering dilakukan oleh managemen tanpa ada sorotan yang 

berarti  terhadap tindakan tersebut  oleh regulator maupun investor,  padahal  optimalisasi  jangka 

pendek managemen menimbulkan dampak yang buruk bagi perusahaan di masa yang akan datang 

dibanding dengan managemen laba akrual (Graham et al., 2005; Kim dan Sohn, 2008; Gunny, 

2005). 

Rappaport (2005) menyebutkan perilaku ini sebagai salah satu penyakit managemen, yaitu 

obsesi managemen pada kinerja jangka pendek. Optimalisasi jangka pendek managemen dalam 

lingkup yang lebih sempit berarti penetapan anggaran investasi aset takberwujud yang suboptimal 

sehingga  menyebabkan  rendahnya  investasi  dalam  aset  takberwujud  (Lev,  2001).  Penentuan 

anggaran  investasi  aset  tidak  berwujud  yang  suboptimal  dilakukan  oleh  managemen  dengan 

memotong  anggaran  atas  pengeluaran  diskresioner  yang  meliputi  kos  penelitian  dan 

pengembangan,  kos iklan,  kos pendidikan dan pelatihan karyawan yang tercakup dalam biaya 

pemasaran, administrasi dan umum. 

Secara potensial  pemotongan atas anggaran pengeluaran diskresioner dimotivasi  dengan 

adanya tekanan kepada managemen atas laba jangka pendek. Tekanan atas laba jangka pendek 

akan memicu managemen untuk menjadi oportunistik, sehingga managemen akan fokus secara 

berlebihan pada nilai-nilai yang mempengaruhi laba (pos-pos tertentu yang secara langsung dapat 

meningkatkan atau mengurangi laba), dan rendahnya fokus managemen yang berhubungan dengan 

rencana  jangka panjang perusahaan (Osma,  2008).  Survei  dan  interview kepada  401 manager 

keuangan di Amerika Serikat,  yang dilakukan oleh Graham et al.  (2005) menunjukkan bahwa 

manager  memandang  pengeluaran  diskresioner  dapat  diturunkan  untuk  mencapai  target  laba 

perioda berjalan, bahkan 80% manager keuangan yang disurvei setuju akan tindakan menurunkan 

pengeluaran diskresioner untuk mencapai target laba.



Managemen berusaha memangkas  pengeluaran diskresioner untuk mencapai  target  laba 

tertentu  dikarenakan  pengeluaran  diskresioner  menurut  standar  yang  berlaku  diakui  sebagai 

expenses (biaya)  pada perioda terjadinya.  Pemotongan anggaran pengeluaran diskresioner akan 

mengurangi  biaya  yang  akan  dikeluarkan  pada  perioda  tertentu,  sehingga  hal  tersebut  dapat 

berpengaruh langsung terhadap aliran kas operasi maupun laba perusahaan,  cara ini cenderung 

lebih disukai oleh managemen. Selain itu cara tersebut tidak mudah untuk dideteksi  dibanding 

apabila managemen melakukan managemen laba menggunakan akrual (Kim dan Sohn, 2008).

Optimalisasi  jangka  pendek  membawa  dampak  yang  merugikan  bagi  perusahaan. 

Optimalisasi  jangka  pendek  managemen  akan  mengorbankan  nilai  perusahaan  dalam  jangka 

panjang.  Gunny  (2005)  menunjukkan  bahwa  pemotongan  pengeluaran  diskresioner  akan 

berdampak negatif signifikan pada kinerja jangka panjang perusahaan yaitu terjadinya penurunan 

kinerja operasional yang mengakibatkan penurunan pada aliran kas dan laba perioda ke depan. 

Dampak lainnya  adalah  rendahnya  prospek pertumbuhan perusahaan,  rendahnya  pengembalian 

atas  investasi  pengeluaran  diskresioner,  bahkan  investor  akan  mengakui  adanya  implikasi 

optimalisasi  jangka  pendek  managemen  pada  laba  ke  depan.  Optimalisasi  jangka  pendek 

managemen  juga  mengakibatkan  hilangnya  keunggulan  kompetitif  masa  depan  sehingga 

perusahaan menjadi tidak mampu menghadapi persaingan. 

Penelitian  ini  berusaha  untuk  memberikan  suatu  bukti  empiris  bahwa  perusahaan-

perusahaan yang melakukan optimalisasi jangka pendek dengan tujuan untuk mencapai target laba 

tertentu (menghindari pelaporan kerugian dan penurunan laba) mempunyai tingkat pengungkapan 

informasi  wajib  yang  rendah.  Penelitian-penelitian  yang  dilakukan  sebelumnya  menunjukkan 

bahwa  managemen  laba  akrual  berpengaruh  negatif  pada  tingkat  pengungkapan  informasi 

perusahaan  yang  bersifat  wajib  maupun  sukarela  (Halim et  al.,  2005;  Lobo  dan  Zhou,  2001; 



Veronica dan Bachtiar, 2003). Hal ini berarti bahwa perusahaan yang melakukan managemen laba 

memiliki tingkat pengungkapan informasi perusahaan yang rendah.

Pengungkapan  informasi  perusahaan merupakan  sarana  pertangungjawaban  dan 

mekanisme yang penting bagi managemen untuk berkomunikasi  dengan pihak luar (Healy dan 

Palepu,  1993).  Pengungkapan  informasi  perusahaan  merupakan  salah  satu  usaha  untuk 

mengurangi  adanya asimetri  informasi  antara pihak internal  perusahaan dan eksternal.  Adanya 

asimetri  informasi  memperlancar  managemen  melakukan  mangemen  laba.  Managemen  yang 

melakukan managemen laba akan mengungkap lebih sedikit informasi dalam pelaporan informasi 

perusahaan agar tindakannya tidak mudah untuk dideteksi, karena apabila tindakan managemen 

laba  diketahui  oleh  pihak  luar  maka  kemungkinan  pasar  (investor)  akan  bereaksi  dengan 

memberikan pinalti atas tindakan managemen tersebut. Hal ini terjadi karena tindakan managemen 

laba,  tidak  menggambarkan  kinerja  atau  keadaan  perusahaan  yang  sebenarnya.  Penelitian 

Richardson (2000)  menunjukkan adanya  pengaruh positif  asimetri  informasi  pada  managemen 

laba.  Dye (1988); Trueman dan Titman (1998) dalam Lobo dan Zhou (2001) mengungkapkan 

temuan  senada  yang  menunjukkan  bahwa keadaan  asimetri  informasi  antara  managemen  dan 

investor  merupakan kondisi  yang  perlu  (necessary condition)  untuk dilakukannya  managemen 

laba. 

Pengungkapan wajib maupun sukarela atas informasi perusahaan oleh managemen secara 

detail dan luas akan mengurangi adanya asimetri informasi sehingga peluang managemen untuk 

melakukan managemen laba semakin kecil.  Hal ini  menunjukkan bahwa pengaruh managemen 

laba  akrual  pada  tingkat  pengungkapan  informasi  sukarela  perusahaan  adalah  negatif,  sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Lobo dan Zhou (2001); Veronica dan Bachtiar (2003); dan 

pada tingkat pengungkapan wajib informasi perusahaan oleh Halim et al. (2005). 



Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Gayatrie  (2008)  menunjukkan  hasil  yang  berlawanan 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu tingkat pengungkapan sukarela berpengaruh positif 

pada managemen laba akrual dengan menggunakan sampel perusahaan-perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2003-2006. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan dalam 

penempatan variabel dependen dan independen. 

Menurut  peneliti  seharusnya  managemen  laba  sebagai  variabel  independen  sedangkan 

tingkat  pengungkapan  sebagai  variabel  dependen.  Secara  logika,  tingkat  pengungkapan  tidak 

mempengaruhi  managemen  laba,  justru  managemen  laba  yang  mempengaruhi  tingkat 

pengungkapan informasi  perusahaan.  Tingkat  pengungkapan informasi  perusahaan dipengaruhi 

adanya  wewenang  atau  kekuasaan  managemen,  walaupun  ada  regulasi  yang  mengatur,  tetapi 

informasi apa saja yang akan diungkap berada dalam koridor kekuasaan managemen, apalagi tidak 

ada sanksi yang mengatur keluasan pengungkapan informasi wajib perusahaan, sehingga dapat 

disimpulkan  bahwa tingkat  pengungkapan bukan faktor  yang  mempengaruhi  melainkan faktor 

pengukur adanya managemen laba (optimalisasi  jangka pendek managemen).  Hasil  yang tidak 

seragam  juga  dikarenakan  penelitian-penelitian  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  sampel 

perusahaan publik di Indonesia mempunyai perioda pengamatan yang berbeda.

Penelitian ini  berusaha untuk menguji  kembali  pengaruh managemen laba pada tingkat 

pengungkapan  informasi  wajib  perusahaan.  Secara  khusus  managemen  laba  yang  diuji  dalam 

penelitian ini difokuskan mengenai optimalisasi jangka pendek managemen yang bertujuan untuk 

meningkatkan laba perusahaan pada perioda tertentu.  Hal tersebut dikarenakan pada penelitian 

sebelumnya  hanya menguji  managemen laba akrual saja, sehingga belum diketahui  bagaimana 

dampak  managemen  laba  real  yaitu  optimalisasi  jangka  pendek  managemen pada  tingkat 

pengungkapan wajib dengan memfokuskan adanya  tekanan kepada managemen untuk mencapai 

target  laba  tertentu  yaitu:  tidak  melaporkan penurunan laba,  dan adanya  kerugian  perusahaan. 



Peneliti dalam hal ini berkeyakinan bahwa managemen yang melakukan managemen laba akrual 

maupun real (optimalisasi jangka pendek) akan mengungkap informasi perusahaan lebih sedikit 

dibanding perusahaan yang tidak melakukan managemen laba.

Keadaan asimetri informasi yang memperlancar aksi managemen untuk memanipulasi laba 

dan bahaya atau kerugian yang ditimbulkan atas perilaku menyimpang managemen ditangkap oleh 

pihak regulator, sehingga baru-baru ini Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan) mengeluarkan perubahan atas undang-undang pengungkapan wajib yang menekankan 

keluasan  pengungkapan  informasi  perusahaan  oleh  managemen  sebagai  tanggapan  untuk 

mengurangi  tindakan  oportunistik  managemen.  Undang-undang  tersebut  mulai  berlaku  untuk 

laporan keuangan perusahaan yang berakhir pada tahun 2006. 

Peneliti  berkeyakinan  bahwa  dengan  adanya  perubahan  undang-undang  pengungkapan 

wajib yang menekankan keluasan atas pengungkapan informasi perusahaan, membuat perusahaan 

yang  dicurigai  melakukan  optimalisasi  jangka  pendek  akan  mengungkap  informasi  wajib 

perusahaan lebih rendah pada perioda setelah adanya perubahan undang-undang pengungkapan 

wajib dibanding pada perioda sebelumnya. Untuk itu penelitian ini menguji perbedaan sebelum 

dan  sesudah  adanya  perubahan  undang-undang  pengungkapan  informasi  wajib  perusahaan, 

sehingga  dapat  diketahui  keefektifan  pemberlakuan  undang-undang  pengungkapan  informasi 

wajib perusahaan yang menekankan keluasan pengungkapan informasi wajib perusahaan. 

2. LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 OPTIMALISASI JANGKA PENDEK MANAGEMEN

Optimalisasi  jangka  pendek  managemen  merupakan  salah  satu  bentuk  managemen  laba  real. 

Optimalisasi  jangka pendek managemen adalah perilaku yang mengorbankan nilai  atau potensi 

nilai  jangka panjang perusahaan demi  nilai  perusahaan saat  ini  (yang dicerminkan oleh laba). 

Potter  (1992)  mendefinisi  optimalisasi  jangka  pendek  managemen  sebagai  pengorbanan 



pertumbuhan jangka panjang perusahaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan jangka pendek. 

Mizik  dan  Jacobson  (2007)  menyatakan  bahwa  optimalisasi  jangka  pendek  managemen 

merupakan bentuk peningkatan laba yang dianggap memiliki kos terbesar karena mengorbankan 

potensi nilai ekonomik di masa depan. 

Managemen dalam menginvestasikan pengeluaran diskresioner menghadapi kondisi saling 

kurban (trade-off) yaitu pengeluaran kos pada perioda ini sedangkan manfaat yang diterima terjadi 

pada  masa  yang  akan datang.  Adanya  kondisi  saling  kurban tersebut  mendorong  managemen 

menurunkan komitmennya atas investasi jangka panjang (David et al., 2001 dalam Osma, 2008). 

Sougiannis  (1994)  dalam Osma  (2008)  membuktikan  bahwa rata-rata  peningkatan  satu  dollar 

pengeluaran  untuk  penelitian  dan  pengembangan,  akan  menghasilkan  peningkatan  atas  laba 

perusahaan sebesar dua dollar dalam perioda setelah tujuh tahun.

2.2 PENGUNGKAPAN INFORMASI PERUSAHAAN

Pengungkapan  merupakan  bagian  integral  dari  pelaporan  keuangan.  Pengertian  pengungkapan 

menurut Evans (2003) dalam Suwardjono (2005) didefinisi sebagai:

Disclosure  means  supplying  information  in  the  financial  statements,  including  the 
statements themselves, the notes to he statements, and the supplementary disclosures  
associated with the statements. It does not extend to public or private statements made  
by management or information provided outside the financial statements.

Wolk et al. (2004) menyatakan pengungkapan sebagai berikut:

Broadly interpreted,  disclosure is  concerned with information  in  both the financial  
statements  and  supplementary  communications-including  foot-notes,  poststatement  
events, management’s discussion and analysis of operations for the forthcoming year,  
financial and operating forecasts, the summary of significant accounting policies, and  
additional financials statements covering segmental disclosure and extensions beyond 
historical costs.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan informasi perusahaan tidak 

hanya terbatas pada laporan keuangan saja tetapi meliputi hal-hal yang lebih luas, yang mampu 



menggambarkan kondisi perusahaan secara utuh. Pengungkapan tidak hanya sebatas pada laporan 

keuangan saja tetapi juga meliputi catatan atas laporan keuangan, peristiwa-peristiwa yang terjadi 

setelah laporan keuangan, diskusi dan analisis managemen, peramalan operasi dan keuangan ke 

depan, pelaporan segmen dan lain-lain yang menyangkut keadaan perusahaan. 

Keluasan dan kerincian pengungkapan berkaitan dengan seberapa banyak informasi yang 

harus diungkapkan, hal ini  sering disebut sebagai tingkat  pengungkapan (levels  of  disclosure). 

Jenis  pengungkapan  pelaporan  keuangan  perusahaan  meliputi  pengungkapan  wajib  dan 

pengungkapan  sukarela.  Pengungkapan  wajib  adalah  informasi  yang  harus  disediakan  oleh 

managemen  yang  diwajibkan  untuk  diungkapkan  kepada  publik  oleh  badan  yang  mengatur. 

Pengungkapan wajib meliputi laporan keuangan perusahaan, catatan atas laporan keuangan, dan 

informasi pelengkap.

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan di luar apa 

yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Pengungkapan sukarela 

dapat  berupa  informasi  keuangan  atau  non  keuangan  dan  dapat  dilakukan  oleh  managemen 

melalui berbagai cara baik melalui komponen dalam laporan keuangan perusahaan, catatan atas 

laporan keuangan, informasi pelengkap, dan sarana pelaporan keuangan lainnya maupun sarana 

lainnya  seperti  jumpa  pers  mengenai  adanya  peluncuran  produk  baru,  rencana  merger,  atau 

program bonus (Suwardjono, 2005). 

2.3  OPTIMALISASI  JANGKA  PENDEK  MANAGEMEN DAN  TINGKAT 

PENGUNGKAPAN INFORMASI PERUSAHAAN

Semua  informasi  yang diterbitkan  dan  dipublikasi  oleh  perusahaan  dikenal  dengan  sebutan 

disclosure atau  pengungkapan.  Seiring  dengan  semakin  kompleksnya  peristiwa  ekonomi  dan 

keuangan, maka pengungkapan menjadi sangat penting dalam sebuah pelaporan keuangan. 



Teori agensi  (Jensen dan Meckling, 1976) merupakan landasan yang dapat menjelaskan 

alasan perlunya pengungkapan informasi perusahaan. Teori ini menjelaskan hubungan antara agen 

(managemen)  dengan  principal  (investor).  Teori  ini  memiliki  asumsi  bahwa  masing-masing 

individu  semata-mata  termotivasi  oleh  kepentingan diri  sendiri  sehingga menimbulkan  konflik 

kepentingan antara keduanya. 

Masalah keagenan muncul sebagai akibat adanya perilaku oportunistik managemen yang 

berusaha untuk memaksimumkan kesejahteraannya sendiri yang berlawanan dengan kepentingan 

investor. Perilaku oportunistik managemen dilatarbelakangi oleh adanya asimetri informasi antara 

managemen dan investor. Asimetri informasi merupakan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa 

managemen memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar 

perusahaan.  Penelitian  Richardson  (2000)  menunjukkan  adanya  hubungan  antara  asimetri 

informasi  dengan  managemen  laba.  Managemen  sebagai  pihak  yang  pengelola  kekayaan 

perusahaan, sedangkan investor sebagai pemilik modal membutuhkan pengungkapan atas laporan 

keuangan sebagai sarana akuntabilitas managemen kepada pemilik modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Graham et al. (2005) menunjukkan bahwa managemen laba 

real yang sering diarah oleh managemen adalah melakukan optimalisasi jangka pendek dengan 

cara  memotong  anggaran  pengeluaran  diskresioner  untuk  mencapai  target  laba  tertentu.  Cara 

tersebut  tidak  mudah  untuk  dideteksi  apabila  dibanding  dengan  memanipulasi  menggunakan 

akrual  (Kim  dan  Sohn,  2008).  Masalahnya  adalah  bahaya  yang  ditimbulkan  dari  adanya 

optimalisasi jangka pendek managemen yaitu terjadinya penurunan nilai perusahaan di masa yang 

akan datang.

Penelitian ini memfokuskan optimalisasi jangka pendek managemen berupa peningkatan 

atas laba yang didorong oleh adanya tekanan untuk mencapai target laba tertentu.  Bhojraj  dan 

Libby (2005) menyatakan bahwa tekanan dari pasar modal mampu mendorong managemen untuk 



lebih melakukan optimalisasi jangka pendek. Tekanan dari pasar modal meliputi pencapaian target 

laba  oleh  managemen  yaitu  untuk  menghindari  pelaporan  kerugian  dan  penurunan  laba 

perusahaan.  Tekanan  pasar  modal  menyebabkan  managemen  lebih  terfokus  pada  pencapaian 

target laba tertentu sehingga managemen akan berusaha ”mempercantik” laporan keuangannya.

Pada akhirnya, tingkat pengungkapan informasi oleh managemen akan membantu pihak 

luar  perusahaan  yang  berkepentingan  untuk  memahami  kondisi  perusahaan  yang  sebenarnya. 

Glosten dan Milgrom (1985) dalam Lobo dan Zhou (2001) menyatakan bahwa meningkatnya 

pengungkapan  dihubungkan  dengan  berkurangnya  asimetri  informasi.  Lang  dan  Lungdholm 

(1996)  menunjukkan  bahwa  kebijakan  pengungkapan  yang  lebih  informatif  akan  mengurangi 

asimetri  informasi.  Dengan  demikian,  peningkatan  pengungkapan  menyebabkan  fleksibilitas 

managemen  untuk  melakukan  managemen  laba  akan  berkurang  karena  berkurangnya  asimetri 

informasi antara managemen dengan pengguna informasi perusahaan lainnya.

Lobo  dan  Zhou  (2001)  meneliti  pengaruh  managemen  laba  akrual  pada  tingkat 

pengungkapan  sukarela  informasi  perusahaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bukti  yang  kuat 

bahwa  managemen  laba  akrual  berkorelasi  negatif  dengan  tingkat  pengungkapan  informasi 

sukarela perusahaan. Di Indonesia penelitian serupa dilakukan oleh Veronica dan Bachtiar (2003) 

yang menemukan hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya yaitu managemen laba akrual 

berpengaruh negatif  pada tingkat  pengungkapan informasi  sukarela  perusahaan,  demikian  juga 

untuk  pengungkapan  informasi  wajib  perusahaan  yang  dilakukan  oleh  Halim  et  al.  (2005). 

Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Gayatrie  (2008)  menunjukkan  hasil  yang  berlawanan  dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya yaitu tingkat pengungkapan sukarela berpengaruh positif pada 

managemen laba akrual.

Dalam penelitian  ini,  peneliti  membatasi  jenis  managemen laba yaitu  managemen  laba 

real,  khususnya  tindakan  managemen  melakukan  optimalisasi  jangka  pendek  dengan  tujuan 



meningkatkan laba perusahaan dengan cara memotong anggaran pengeluaran diskresioner. Sampel 

pada penelitian ini juga difokuskan pada perusahaan yang dicurigai melakukan optimalisasi jangka 

pendek untuk memenuhi target laba tertentu yaitu: menghindari pelaporan kerugian dan penurunan 

laba perusahaan.

Peneliti berkeyakinan bahwa managemen perusahaan yang melakukan optimalisasi jangka 

pendek akan sedikit mengungkap pos-pos dalam pengungkapan informasi wajib perusahaan yang 

diharuskan  oleh  undang-undang.  Secara  khusus  pos-pos  yang  berkaitan  dengan  uraian 

pengembangan sumber daya manusia (kegiatan pendidikan dan pelatihan karyawan) dan analisis 

perbandingan  kinerja  keuangan  yang  meliputi  biaya  usaha  perusahaan  (yang  di  dalamnya 

tercakup: pengeluaran penelitian dan pengembangan, iklan, pendidikan dan pelatihan karyawan).

Berdasarkan  landasan  teori  dan  hasil  penelitian  sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan 

bahwa kondisi  asimetri  infomasi  merupakan suatu keadaan yang perlu bagi managemen untuk 

melakukan optimalisasi jangka pendek dengan cara memotong anggaran pengeluaran diskresioner 

untuk mencapai target laba tertentu,  sehingga managemen yang melakukan optimalisasi jangka 

pendek tidak akan terlalu banyak mengungkap informasi mengenai perusahaan untuk menutupi 

tindakan  yang  dilakukannya,  karena  pasar  (investor)  akan  bereaksi  atas  tindakan  managemen 

tersebut. Rumusan hipotesis alternatif pertama dinyatakan sebagai berikut:

H1:  Semakin tinggi optimalisasi jangka pendek managemen dalam usaha untuk 
mencapai target laba tertentu (menghindari pelaporan kerugian dan pelaporan 
penurunan laba) maka semakin rendah tingkat pengungkapan wajib informasi 
perusahaan. 

Keluasan  pengungkapan  informasi  perusahaan tidaklah  bersifat  statis,  tetapi  meningkat 

sejalan  dengan  perkembangan  pasar  modal  di  negara  bersangkutan.  Faktor-faktor  lain  yang 

mempengaruhi keluasan pengungkapan antara lain adalah faktor lingkungan sosial seperti tekanan 

masyarakat  (social  pressure)  yang  muncul  sebagai  akibat  peningkatan  kesadaran  masyarakat, 



kebutuhan akses perusahaan terhadap dana modal (Frankel et al., 1993; Choi et al., 1999; Na’im, 

1999 dalam Na’im dan Rakhman, 2000) dan perkembangan regulasi informasi yang dikeluarkan 

oleh lembaga berwenang.

Regulasi  atas  informasi  perusahaan  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam membentuk 

iklim  pasar  modal  yang  mendukung  pembangunan  ekonomi  secara  efisien.  Desember  2006, 

Bapepam-LK  kembali  mengeluarkan  peraturan  yang  berisi  tentang  kewajiban  penyampaian 

laporan  tahunan  bagi  perusahaan  publik.  Peraturan  tersebut  menyempurnakan  peraturan 

sebelumnya  nomor  38/PM/1996.  Kebijakan  tersebut  mencerminkan  upaya  pemerintah  untuk 

meningkatkan  kualitas  keterbukaan  informasi  dalam  laporan  tahunan.  Peraturan  baru  yang 

tertuang dalam Kep. Bapepam-LK No. 134/BL/2006 menuntut  pengungkapan wajib perusahan 

yang lebih luas dan mulai diberlakukan sejak tahun 2006. Dalam peraturan baru tersebut terdapat 

tambahan pos-pos baru yang bersifat wajib untuk diungkap oleh perusahaan.

Peneliti  berargumen  bahwa  pada  kondisi  setelah  adanya  perubahan  undang-undang 

pengungkapan  informasi  wajib  perusahaan  yang  menekankan  keluasan  informasi  yang  harus 

diungkap oleh managemen, perusahaan-perusahaan yang dicurigai melakukan optimalisasi jangka 

pendek akan lebih rendah mengungkap informasi wajib perusahaan. Berdasarkan landasan teori 

dan  hasil-hasil  penelitian  yang  dipaparkan  sebelumnya,  untuk  perusahaan  yang  berusaha 

menghindari pelaporan kerugian dan penurunan laba perusahaan, maka hipotesis kedua dinyatakan 

sebagai berikut: 

H2:  Perusahaan-perusahaan  yang  dicurigai  melakukan  optimalisasi  jangka 
pendek akan mengungkap informasi wajib perusahaan lebih rendah pada perioda 
sesudah  dibanding  pada  perioda  sebelum  adanya  perubahan  undang-undang 
pengungkapan informasi wajib perusahaan.



3. METODA PENELITIAN

3.1 SAMPEL DAN DATA

Sampel  penelitian  menggunakan  semua  perusahaan  non-keuangan  di  Bursa  Efek  Indonesia 

perioda  2003-2007,  yang  diprediksi  melakukan  peningkatan  laba.  Teknik  pengambilan  data 

mengunakan metoda purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut:

1.  Perusahaan  tidak  dikelompokkan  kedalam  jenis  industri  jasa  keuangan.  Hal  ini 

ditetapkan karena jenis industri keuangan sangat rentan terhadap regulasi dan mempunyai kriteria 

pengungkapan yang lebih  kompleks,  sehingga tidak bisa  disamakan dengan jenis  industri  lain 

yang terdapat dalam sampel.

2.  Perusahaan yang menghindari  pelaporan  kerugian (target  laba sama dengan 0) yaitu 

perusahaan dengan nilai laba bersih dibagi aset total sama dengan atau lebih besar dari nol namun 

kurang dari 0,005 (Roychowdhury, 2006). 

3. Perusahaan yang menghindari  pelaporan penurunan laba atau perubahan laba negatif 

(target laba sama dengan laba tahun lalu) yaitu perusahaan dengan nilai perubahan laba bersih 

dibagi aset total sama dengan atau lebih besar dari nol namun kurang dari 0,005 (Cohen et al., 

2007).

Perhitungan  untuk  mengetahui  perusahaan  yang  menghindari  pelaporan  kerugian  dan 

pelaporan penurunan laba menggunakan perhitungan perioda sebelumnya karena apabila perioda 

sebelumnya  managemen  perusahaan  berusaha  untuk  menghindari  pelaporan  kerugian  dan 

pelaporan penurunan laba (asumsinya di sini berarti perusahaan mengalami kerugian dan terjadi 

penurunan laba atau nyaris mengalami kerugian dan penurunan laba) maka dapat diprediksi atau 

diidentifikasi managemen akan memotong anggaran pengeluaran diskresioner perioda sesudahnya 

untuk mencapai target laba tertentu (Osma, 2008).



Rincian  proses  pemilihan  sampel  dengan kriteria  yang  ditentukan  dalam penelitian  ini 

adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemilihan Sampel Penelitian

Keterangan
Jumlah Perusahaan/Tahun
2007 2006 2005 2004

Perusahaan non-keuangan (sesuai kriteria 1) 260 260 260 260
Jumlah sampel perusahaan yang menghindari pelaporan 
kerugian dan  pelaporan penurunan laba (sesuai kriteria 2 & 3) 45 45 40 38
Perusahaan dengan data tidak lengkap:     

• Perusahaan yang tidak memiliki laporan tahunan atau 
laporan keuangan

    (2
)

    (2
)

    (3
)

    (6
)

• Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan 
dalam dollar

    (2
)

    (4
)

    (2
)

    (4
)

Jumlah sampel yang dipakai dalam penelitian ini 41 39 35 28
Keterangan: 
Pada proses pemilihan sampel perusahaan yang disangka melakukan tindakan menghindari pelaporan kerugian dan 
pelaporan  penurunan  laba,  beberapa  data  keuangan  perusahaan  yang  tidak  lengkap  (missing)  dibuang  atau  tidak 
dimasukkan ke dalam perhitungan. 

3.2 PENGUKURAN VARIABEL PENELITIAN

3.2.1 Tingkat Pengungkapan 

Tingkat  pengungkapan  dalam  penelitian  ini  sebagai  variabel  dependen  dihitung  dengan 

menggunakan  indeks  pengungkapan  yang  didasarkan  pada  Keputusan  Bapepam-LK  nomor 

38/PM/1996 (untuk sampel tahun 2004-2005) dan Keputusan Bapepam-LK nomor 134/BL/2006 

(untuk sampel tahun 2006-2007). Tingkat pengungkapan dalam laporan tahunan diukur dengan 

menggunakan  indeks  pengungkapan  yang  merupakan  rasio  antara  jumlah  pos  informasi  yang 

dipenuhi dengan jumlah pos pengungkapan yang diharapkan. 

Semakin banyak butir yang diungkap oleh perusahaan, semakin banyak pula angka indeks 

yang  diperoleh  perusahaan  tersebut.  Perusahaan  dengan  angka  indeks  yang  lebih  tinggi 

menunjukkan  bahwa  perusahaan  tersebut  melakukan  praktik  pengungkapan  secara  lebih 

komprehensif dibanding perusahaan lain.

Pengungkapan  dalam  penelitian  ini  terbatas  pada  pengungkapan  wajib  dalam  laporan 



tahunan, dengan asumsi bahwa jumlah informasi wajib yang dikemukakan dalam laporan tahunan 

menjadi proksi bagi jumlah pengungkapan keseluruhan yang disediakan oleh perusahaan dan juga 

disebabkan karena penelitian ini menguji adanya perubahan undang-undang pengungkapan wajib.

3.2.2 Optimalisasi Jangka Pendek Managemen 

Cara  pengujian  managemen  laba  real  dalam  bentuk  optimalisasi  jangka  pendek  managemen 

dilakukan dengan menghitung pengeluaran diskresioner  abnormal  (PDA) per tahun-perusahaan 

yang diperoleh dari pengeluaran diskresioner aktual dikurang pengeluaran diskresioner normal. 

Apabila pengeluaran diskresioner aktual lebih kecil dari pengeluaran diskresioner normal sehingga 

nilai  pengeluaran  diskresioner  abnormal  bertanda  negatif  maka  ditengarai  perusahaan  tersebut 

melakukan  optimalisasi  jangka  pendek  melalui  pemotongan  atas  anggaran  pengeluaran 

diskresioner  pada  tahun  tersebut. Berikut  merupakan  perhitungan  pengeluaran  diskresioner 

abnormal pada masing-masing perusahaan:

PDA= (Diskret/Rata-rata Aset) – (Rata-rata Diskre/Rata-rata Aset)1

Dalam hal ini:

PDA= pengeluaran diskresioner abnormal

Diskret=  pengeluaran  diskresioner  perusahaan,  yaitu  penjumlahan  kos  penelitian  dan 

pengembangan; pengiklanan; pendidikan dan pelatihan karyawan pada perioda t.

Rata-Rata Diskre= rata-rata pengeluaran diskresioner perusahaan selama lima tahun.

Rata-Rata Aset = rata-rata aset total perusahaan selama lima tahun.

Rumus PDA yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya 

karena penggunaan rumus sebelumnya dengan menggunakan sampel pada perusahaan publik di 

Indonesia akan menimbulkan bias pada hasil penelitian.  Hal tersebut terjadi karena perusahaan 

1 Rata-rata  aset  total  digunakan  dalam  rumus  berfungsi  sebagai  skala  atas  pengeluaran  diskresioner  dan  untuk 
menghilangkan  nilai  rupiah.  Pengunaan  rata-rata  aset  ke  dalam rumus  ataupun  tidak,  tidak  mempengaruhi  hasil 
penelitian.



publik di Indonesia masih sedikit jumlahnya apabila dibandingkan dengan perusahaan publik di 

negara  asing,  walaupun  dapat  dilakukan  penggabungan  beberapa  kelompok  industri  yang 

mempunyai  karakteristik  industri  yang  hampir  sama  untuk  menjadi  satu  kelompok  industri 

tertentu,  tetapi  hal  tersebut  kurang mampu  untuk  menjadi  suatu  tolok  ukur  yang  tepat  dalam 

menghitung pengeluaran diskresioner normal industri per tahun.

Pengambilan data  untuk menentukan besarnya  anggaran pengeluaran diskresioner suatu 

perusahaan diambil dari laporan keuangan tahunan. Hal tersebut  didasarkan pada asumsi bahwa 

besarnya  pengeluaran  diskresioner  yang  tertera  dalam  laporan  keuangan  tahunan  merupakan 

refleksi atas anggaran pengeluaran diskresioner yang dibuat oleh managemen.

3.3 PERUMUSAN PENGUJIAN HIPOTESIS 

Penelitian ini merupakan penelitian  pooled cross-sectional, karena dilakukan penggabungan atas 

data yang diambil dalam satu kali pengambilan. Penelitian ini juga menguji dua kondisi pada titik 

waktu yang berbeda karena adanya perubahan praktik pengungkapan laporan tahunan. Perubahan 

praktik  pengungkapan laporan tahunan terjadi karena adanya  perubahan standar  dan kebijakan 

baru dalam pengungkapan laporan tahunan.

Pengujian hipotesis pertama menggunakan regresi dengan model sebagai berikut:

Indeks= α + β1 OJP +  ε

Dalam hal ini:

Indeks= tingkat pengungkapan informasi wajib perusahaan, dihitung dengan menggunakan indeks 

pengungkapan.

OJP= optimalisasi jangka pendek managemen.

Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan mengunakan uji beda dua mean (independent  

sample t-test) pada perioda pengamatan sebelum (tahun 2004-2005) dan sesudah (tahun 2006-



2007) adanya pemberlakuan peraturan pengungkapan wajib atas pelaporan informasi perusahaan 

yang semakin luas. 

4. HASIL PENELITIAN

4.1 STATISTIK DESKRIPTIF

Pengujian statistis dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak SPSS. Total sampel dalam 

penelitian ini terdiri dari 143 observasi yang dicurigai melakukan managemen laba real berupa 

optimalisasi  jangka  pendek  dengan  cara  melakukan  pemotongan  anggaran  pengeluaran 

diskresioner untuk mencapai target laba tertentu yaitu untuk menghindari pelaporan kerugian dan 

penurunan laba perusahaan. 

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif Variabel-Variabel Model Penelitian 

  N Minimum Maksimum Mean Deviasi Standar
Sebelum INDEKS 63 0,216 0,843 0,546 0,180

 OJP 63 -0,120 0,028 -0,011 0,027
  N Minimum Maksimum Mean Deviasi Standar

Sesudah INDEKS 80 0,131 0,845 0,326 0,203
 OJP 80 -0,062 0,302 0,020 0,046

Gambaran  di  atas  menunjukkan  rendahnya  tingkat  pengungkapan  informasi  wajib 

perusahaan-perusahaan yang dicurigai melakukan optimalisasi jangka pendek untuk menghindari 

pelaporan  kerugian  dan  penurunan  laba  sebelum maupun  sesudah  adanya  perubahan  undang-

undang pengungkapan informasi wajib perusahaan. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa 

mean tingkat pengungkapan informasi wajib perusahaan pada perioda sebelum adanya perubahan 

undang-undang  pengungkapan  informasi  wajib  perusahaan  mempunyai  persentase  yang  lebih 

tinggi dibanding perioda sesudahnya.  Hal ini  disebabkan karena adanya perubahan jumlah pos 

yang mendasari terbentuknya indeks pengungkapan. Pos-pos yang dijadikan pengukuran dalam 



indeks  pengungkapan  pada  perioda  sesudah  adanya  perubahan  undang-undang  pengungkapan 

informasi wajib perusahaan mempunyai jumlah yang lebih banyak dan rinci.

Nilai mean OJP pada perioda sebelum adanya perubahan undang-undang pengungkapan 

informasi wajib perusahaan bertanda negatif  menunjukkan bahwa secara rata-rata sampel yang 

diobservasi  melakukan managemen laba real  dalam bentuk optimalisasi  jangka pendek dengan 

tujuan untuk menghindari pelaporan kerugian dan penurunan laba perusahaan. Nilai mean OJP 

bertanda positif pada perioda sesudah adanya perubahan undang-undang pengungkapan informasi 

wajib perusahaan menunjukkan bahwa sampel yang diobservasi secara rata-rata tidak melakukan 

managemen laba real dalam bentuk optimalisasi jangka pendek dengan tujuan untuk menghindari 

pelaporan kerugian dan penurunan laba perusahaan. 

4.2 PENGUJIAN HIPOTESIS

Pengujian hipotesis  pertama  dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan analisis  regresi.  Tabel  4.3 

menunjukkan hasil temuan atas pengujian hipotesis pertama yang dilakukan dalam penelitian ini.

Tabel 4.3
Hasil Regresi Indeks Pengungkapan pada Optimalisasi Jangka Pendek Managemen 

Variabel Independen
   

β t Sig.
C 0,43 23,433 0,000
OJP -1,172 -2,682   0,008*
    
Variabel Dependen Indeks  
R2 0,049  
R2 sesuaian 0,042  
F 7,194  
Sig. F  0,008*   

*) Tingkat signifikansi 1%.

Pengaruh  managemen  laba  real  dalam  bentuk  optimalisasi  jangka  pendek  managemen 

melalui pengeluaran diskresioner dalam usaha untuk mencapai target laba tertentu (menghindari 

pelaporan kerugian dan pelaporan penurunan laba) pada tingkat pengungkapan informasi wajib 



perusahaan secara statistis signifikan pada  α= 1%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

optimalisasi  jangka pendek managemen maka semakin rendah tingkat pengungkapan informasi 

wajib perusahaan.

Nilai  R2 sesuaian dalam penelitian ini  rendah disebabkan karena sampel  yang digunakan 

dalam penelitian  ini  cukup besar.  Nilai  F  menunjukkan adanya  hubungan regresional  variabel 

independen  dengan  variabel  dependen,  sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa  terdapat  hubungan 

regresional  antara  optimalisasi  jangka  pendek  managemen  dengan tingkat  pengungkapan 

informasi wajib perusahaan.

Pengujian hipotesis kedua menggunakan uji beda dua mean sampel. Tabel 4.4 merupakan 

hasil temuan atas pengujian hipotesis kedua yang dilakukan dalam penelitian ini:

Tabel 4.4
Hasil Uji Beda Dua Mean Indeks Pengungkapan Informasi Wajib Perusahaan 

yang Dicurigai Melakukan Optimalisasi Jangka Pendek 

Statistik Grup perioda N Mean Deviasi Standar
Mean Residual 

Standar
indeks 1= sesudah 80 0,326 0,203 0,023
 0= sebelum 63 0,546 0,18 0,023

  

Uji Levene's 
untuk Kesamaan 

Variansi Uji-t untuk Kesamaan Mean
Uji Sampel Independen F Sig. t df Sig. (2-sisi)

indeks Variansi dianggap sama 8,7 0,004* -6,76 141            0,000* 
 Variansi dianggap tidak sama   -6,86 139,088            0,000* 

*) Tingkat signifikansi 1%.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa nilai F hitung  Levene’s test secara 

statistis  signifikan.  Hasil tersebut menunjukkan bahwa variansi populasi kedua sampel tersebut 

adalah berbeda. Uji beda menggunakan asumsi variansi berbeda dengan nilai t sebesar -6,860 dan 

probabilitas 0,000. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa pengujian 

mean sampel pada kedua perioda pengamatan (sebelum dan sesudah adanya perubahan undang-

undang pengungkapan informasi wajib informasi perusahaan) secara statistis signifikan pada α= 



1%. Hal ini berarti perusahaan-perusahaan yang dicurigai melakukan optimalisasi jangka pendek 

sebagai  usaha  untuk  menghindari  pelaporan  kerugian  dan  penurunan  laba  perusahaan, 

mengungkap  informasi  wajib  perusahaan  lebih  rendah  pada  perioda  sesudah  dibanding  pada 

perioda sebelum adanya perubahan undang-undang pengungkapan informasi wajib perusahaan. 

4.3 PENGUJIAN SENSITIVITAS

Pengujian ini dilakukan untuk memberikan suatu bukti tambahan yang menguatkan hasil temuan 

dari  hipotesis  yang  diajukan. Pengujian  ini  dilakukan  untuk  menguatkan  hasil  temuan  pada 

hipotesis kedua. Peneliti melakukan pengujian hanya pada sampel yang benar-benar melakukan 

optimalisasi jangka pendek dengan cara memotong anggaran pengeluran diskresioner pada perioda 

sebelum  dan  sesudah  adanya  perubahan  undang-undang  pengungkapan  informasi  wajib 

perusahaan. Berikut merupakan hasil pengujian sensitivitas yang dilakukan dalam penelitian ini:

Tabel 4.5
Hasil Uji Beda Dua Mean  Indeks Pengungkapan Informasi Wajib Perusahaan yang Benar-Benar 

Melakukan Optimalisasi Jangka Pendek Managemen

Statistik Grup perioda N Mean Deviasi Standar
Mean Residual 

Standar
indeks 1= sesudah 23 0,373 0,193 0,04
 0= sebelum 40 0,554 0,176 0,028

  

Uji Levene's untuk 
Kesamaan 

Variansi Uji-t untuk Kesamaan Mean
Uji Sampel Independen F Sig. t df Sig. (2-sisi)

indeks Variansi dianggap sama 2,654 0,108 -3,793 61
          0,000
* 

 Variansi dianggap tidak sama   -3,694 42,443
          0,001
* 

*) Tingkat signifikansi 1%. 

Hasil penelitian di atas menunjukkan hasil yang konsisten dengan hasil penelitian pada 

hipotesis  kedua.  Nilai  F  hitung  Levene’s  test secara  statistis  tidak  signifikan.  Hasil  tersebut 

menunjukkan bahwa variansi populasi kedua sampel tersebut adalah sama. Uji beda menggunakan 

asumsi variansi sama dengan nilai t sebesar -3,793 dan probabilitas 0,000. Dari hasil pengujian 



yang  telah  dilakukan,  maka  disimpulkan  bahwa  pengujian  mean  sampel  pada  kedua  perioda 

pengamatan  (sebelum dan sesudah adanya  perubahan undang-undang pengungkapan informasi 

wajib informasi perusahaan) secara statistis signifikan pada  α= 1%. Hal ini berarti perusahaan-

perusahaan  yang  melakukan  optimalisasi  jangka  pendek  sebagai  usaha  untuk  menghindari 

pelaporan  kerugian  dan  penurunan  laba  perusahaan,  mengungkap  informasi  wajib  perusahaan 

lebih rendah pada perioda sesudah dibanding pada perioda sebelum adanya perubahan undang-

undang pengungkapan informasi wajib perusahaan. 

5. PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama dan hipotesis kedua terdukung secara 

statistis,  namun  demikian  hasil  dalam  penelitian  ini  terbatas  pada  perusahaan  yang  disangka 

melakukan tindakan menghindari pelaporan kerugian dan penurunan laba perusahaan. 

Penelitian ini memberikan suatu pandangan dan temuan baru atas adanya managemen laba 

real  dalam  bentuk  optimalisasi  jangka  pendek  managemen  melalui  pemotongan  anggaran 

pengeluaran diskresioner. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa semakin besar managemen 

melakukan  tindakan  optimalisasi  jangka  pendek  melalui  pemotongan  anggaran  pengeluaran 

diskresioner maka semakin rendah tingkat pengungkapan informasi wajib perusahaan.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan mean tingkat pengungkapan informasi wajib 

perusahaan  yang  dicurigai  melakukan  optimalisasi  jangka  pendek  sebagai  usaha  untuk 

menghindari  pelaporan  kerugian  dan  penurunan  laba  perusahaan  pada  perioda  sesudah  lebih 

rendah  dibanding  pada  perioda  sebelum  adanya  perubahan  undang-undang  pengungkapan 

informasi  wajib  perusahaan.  Hasil  pengujian  hipotesis  kedua  konsisten  dengan  pengujian 

sensitivitas yang dilakukan. Hasil kedua pengujian tersebut tetap menunjukkan bahwa perusahaan 

yang  dicurigai  maupun  perusahaan  yang  benar-benar  melakukan  optimalisasi  jangka  pendek 



sebagai usaha untuk menghindari pelaporan kerugian dan penurunan laba perusahaan mempunyai 

mean tingkat pengungkapan informasi wajib perusahaan yang lebih rendah pada perioda sesudah 

dibanding pada perioda sebelum adanya perubahan undang-undang pengungkapan informasi wajib 

perusahaan. 

5.2 KETERBATASAN

• Penelitian  ini  terbatas  pada  pengunaan  data  sekunder  yaitu  laporan  tahunan 

perusahaan. Hal  ini  mengandung  kelemahan  yaitu  tidak  tertangkapnya  gambaran  tentang 

praktik pengungkapan informasi wajib perusahaan secara menyeluruh karena terdapat berbagai 

sarana  lain  yang  dapat  digunakan  selain  laporan  tahunan  untuk  mengungkap  informasi 

perusahaan.

• Pemberian skor terhadap pos-pos pengungkapan informasi wajib perusahaan masih 

bersifat subjektif karena didasarkan pada interpretasi peneliti sendiri.

5.3 SARAN

• Penelitian ini  terbatas pada pengungkapan informasi wajib perusahaan pada laporan tahunan, 

untuk  penelitian  berikutnya  dapat  dilakukan  uji  tambahan  atas  pengungkapan  informasi 

sukarela oleh perusahaan.

• Penelitian ini terbatas pada optimalisasi  jangka pendek managemen, yang merupakan salah 

satu bentuk managemen laba real. Penelitian selanjutnya dapat ditambahkan jenis managemen 

laba real yang lainnya, sehingga didapat gambaran yang utuh dari adanya managemen laba real 

atas tingkat pengungkapan informasi perusahaan.
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Pengaruh Optimalisasi Jangka Pendek Managemen 

pada Tingkat Pengungkapan Wajib Informasi Perusahaan 

Sebelum dan Sesudah Perubahan Peraturan Undang-Undang 

Pengungkapan Laporan Tahunan

METODA PENELITIAN

1. SAMPEL DAN DATA

Sampel  penelitian  menggunakan  semua  perusahaan  non-keuangan  di  Bursa  Efek 

Indonesia perioda 2003-2007, yang diprediksi melakukan peningkatan laba. Teknik 

pengambilan data mengunakan metoda  purposive sampling, dengan kriteria sebagai 

berikut:

1. Perusahaan tidak dikelompokkan kedalam jenis industri jasa keuangan. Hal 

ini  ditetapkan  karena  jenis  industri  keuangan sangat  rentan  terhadap  regulasi  dan 

mempunyai  kriteria  pengungkapan  yang  lebih  kompleks,  sehingga  tidak  bisa 

disamakan dengan jenis industri lain yang terdapat dalam sampel.

2. Perusahaan yang menghindari pelaporan kerugian (target laba sama dengan 

0) yaitu perusahaan dengan nilai laba bersih dibagi aset total sama dengan atau lebih 

besar dari nol namun kurang dari 0,005 (Roychowdhury, 2006). 

3.  Perusahaan yang menghindari  pelaporan  penurunan laba atau perubahan 

laba negatif (target laba sama dengan laba tahun lalu) yaitu perusahaan dengan nilai 

perubahan laba bersih dibagi aset total sama dengan atau lebih besar dari nol namun 

kurang dari 0,005 (Cohen et al., 2007).



Perhitungan  untuk  mengetahui  perusahaan  yang  menghindari  pelaporan 

kerugian  dan  pelaporan  penurunan  laba  menggunakan  perhitungan  perioda 

sebelumnya  karena  apabila  perioda  sebelumnya  managemen  perusahaan  berusaha 

untuk menghindari pelaporan kerugian dan pelaporan penurunan laba (asumsinya di 

sini berarti perusahaan mengalami kerugian dan terjadi penurunan laba atau nyaris 

mengalami kerugian dan penurunan laba) maka dapat diprediksi atau diidentifikasi 

managemen akan memotong anggaran pengeluaran diskresioner perioda sesudahnya 

untuk mencapai target laba tertentu (Osma, 2008).

Rincian  proses  pemilihan  sampel  dengan  kriteria  yang  ditentukan  dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Pemilihan Sampel Penelitian

Keterangan
Jumlah Perusahaan/Tahun
2007 2006 2005 2004

Perusahaan non-keuangan (sesuai kriteria 1) 260 260 260 260
Jumlah sampel perusahaan yang menghindari pelaporan 
kerugian dan  pelaporan penurunan laba (sesuai kriteria 2 & 3) 45 45 40 38
Perusahaan dengan data tidak lengkap:     

• Perusahaan yang tidak memiliki laporan tahunan atau 
laporan keuangan

    (2
)

    (2
)

    (3
)

    (6
)

• Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan 
dalam dollar

    (2
)

    (4
)

    (2
)

    (4
)

Jumlah sampel yang dipakai dalam penelitian ini 41 39 35 28
Keterangan: 
Pada proses pemilihan sampel perusahaan yang disangka melakukan tindakan menghindari 
pelaporan kerugian dan pelaporan penurunan laba, beberapa data keuangan perusahaan yang 
tidak lengkap (missing) dibuang atau tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. 



2. PENGUKURAN VARIABEL PENELITIAN

• Tingkat Pengungkapan 

Tingkat  pengungkapan  dalam  penelitian  ini  sebagai  variabel  dependen  dihitung 

dengan  menggunakan  indeks  pengungkapan  yang  didasarkan  pada  Keputusan 

Bapepam-LK nomor 38/PM/1996 (untuk sampel  tahun 2004-2005) dan Keputusan 

Bapepam-LK  nomor  134/BL/2006  (untuk  sampel  tahun  2006-2007).  Tingkat 

pengungkapan  dalam  laporan  tahunan  diukur  dengan  menggunakan  indeks 

pengungkapan  yang  merupakan  rasio  antara  jumlah  pos  informasi  yang  dipenuhi 

dengan jumlah pos pengungkapan yang diharapkan. 

Semakin banyak butir yang diungkap oleh perusahaan, semakin banyak pula 

angka indeks yang diperoleh perusahaan tersebut. Perusahaan dengan angka indeks 

yang  lebih  tinggi  menunjukkan  bahwa  perusahaan  tersebut  melakukan  praktik 

pengungkapan secara lebih komprehensif dibanding perusahaan lain.

Pengungkapan dalam penelitian ini terbatas pada pengungkapan wajib dalam 

laporan tahunan, dengan asumsi bahwa jumlah informasi wajib yang dikemukakan 

dalam laporan tahunan menjadi proksi bagi jumlah pengungkapan keseluruhan yang 

disediakan  oleh  perusahaan.  Fokus  penelitian  ini  pada  pengungkapan  wajib  saja 

karena penelitian ini menguji adanya perubahan undang-undang pengungkapan wajib.



• Optimalisasi Jangka Pendek Managemen 

Cara  pengujian  managemen  laba  real  dalam  bentuk  optimalisasi  jangka  pendek 

managemen dilakukan dengan menghitung pengeluaran diskresioner abnormal (PDA) 

per tahun-perusahaan yang diperoleh dari pengeluaran diskresioner aktual dikurang 

pengeluaran diskresioner normal. Apabila pengeluaran diskresioner aktual lebih kecil 

dari  pengeluaran  diskresioner  normal  sehingga  nilai  pengeluaran  diskresioner 

abnormal  bertanda  negatif  maka  ditengarai  perusahaan  tersebut  melakukan 

optimalisasi  jangka  pendek  melalui  pemotongan  atas  anggaran  pengeluaran 

diskresioner  pada  tahun  tersebut. Berikut  merupakan  perhitungan  pengeluaran 

diskresioner abnormal pada masing-masing perusahaan:

PDA= (Diskret/Rata-rata Aset) – (Rata-rata Diskre/Rata-rata Aset)2

Dalam hal ini:

PDA= pengeluaran diskresioner abnormal

Diskret= pengeluaran diskresioner perusahaan, yaitu penjumlahan kos penelitian dan 

pengembangan; pengiklanan; pendidikan dan pelatihan karyawan pada perioda t.

Rata-Rata Diskre= rata-rata pengeluaran diskresioner perusahaan selama lima tahun.

Rata-Rata Aset = rata-rata aset total perusahaan selama lima tahun.

Rumus PDA yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya  karena  penggunaan  rumus  sebelumnya  dengan  menggunakan  sampel 

pada perusahaan publik di Indonesia akan menimbulkan bias pada hasil penelitian. 

2 Rata-rata aset total digunakan dalam rumus berfungsi sebagai skala atas pengeluaran diskresioner dan 
untuk  menghilangkan  nilai  rupiah.  Pengunaan  rata-rata  aset  ke  dalam rumus  ataupun  tidak,  tidak 
mempengaruhi hasil penelitian.



Hal tersebut terjadi karena perusahaan publik di Indonesia masih sedikit jumlahnya 

apabila  dibandingkan  dengan  perusahaan  publik  di  negara  asing,  walaupun  dapat 

dilakukan penggabungan beberapa kelompok industri yang mempunyai karakteristik 

industri yang hampir sama untuk menjadi satu kelompok industri tertentu, tetapi hal 

tersebut kurang mampu untuk menjadi suatu tolok ukur yang tepat dalam menghitung 

pengeluaran diskresioner normal industri per tahun.

Pengambilan  data  untuk  menentukan  besarnya  anggaran  pengeluaran 

diskresioner suatu perusahaan diambil dari laporan keuangan tahunan. Hal tersebut 

didasarkan pada asumsi bahwa besarnya pengeluaran diskresioner yang tertera dalam 

laporan keuangan tahunan merupakan refleksi atas anggaran pengeluaran diskresioner 

yang dibuat oleh managemen.

3. PERUMUSAN PENGUJIAN HIPOTESIS 

Penelitian  ini  merupakan  penelitian  pooled  cross-sectional,  karena  dilakukan 

penggabungan atas data yang diambil  dalam satu kali  pengambilan.  Penelitian  ini 

juga menguji dua kondisi pada titik waktu yang berbeda karena adanya perubahan 

praktik  pengungkapan  laporan  tahunan.  Perubahan  praktik  pengungkapan  laporan 

tahunan  terjadi  karena  adanya  perubahan  standar  dan  kebijakan  baru  dalam 

pengungkapan laporan tahunan.

Pengujian  hipotesis  pertama  menggunakan  regresi  dengan  model  sebagai 

berikut:



Indeks= α + β1 OJP +  ε

Dalam hal ini:

Indeks=  tingkat  pengungkapan  informasi  wajib  perusahaan,  dihitung  dengan 

menggunakan indeks pengungkapan.

OJP= optimalisasi jangka pendek managemen.

Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan mengunakan uji beda dua mean 

(independent sample t-test) pada perioda pengamatan sebelum (tahun 2004-2005) dan 

sesudah (tahun 2006-2007) adanya pemberlakuan peraturan pengungkapan wajib atas 

pelaporan informasi perusahaan yang semakin luas. 


