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ABSTRACT

THE EFFECT OF FINANCIAL DISTREES
ON EARNINGS MANAGEMENT

(An Empirical Study on Banking Companies Listed in Indonesia Stock
Exchange on 2012-2015)

By

RIFKA FARIDAH ADHIMA

Earnings management is one of the important aspects of financial reports quality
and the main subject between all the stakeholders or a company. Any interference
that leads to devaluation of the reports can be effective in decision making
methods of financial reports users. The purpose of this research is to detect the
influence of financial distress to the earnings management at banking companies
which are listed in the Indonesia Stock Exchange (IDX) in during time between
years of 2012-2015.

The population in this research are the banking companies listed in Indonesia
Stock Exchange on 2012-2015. The company became the sample based on the
purposive sampling method chosen with some specific criterias. Type of data used
in this research is secondary data. Data analysis using multiple linear regression
method using SPSS 22 as an analytical tool.

Research result show that which in research hypothesis with the increase of the
financial distress, earning management will be increased. According to the
positive and significant relationship between financial distress and earnings
management. the obtained result with the control variabels profitabilitas,
leverage and firm size the resulted no effect on the earnings management.

Keywords: earnings management, financial distress, profitabilitas, leverage,
and firm size



ABSTRAK

PENGARUH FINANCIAL DISTRESS TERHADAP EARNINGS
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(Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2012-2015)
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Manajemen laba adalah salah satu aspek penting dari kualitas laporan keuangan dan
subjek utama antara semua pemangku kepentingan atau perusahaan. Setiap gangguan
yang menyebabkan devaluasi laporan dapat efektif dalam metode pengambilan keputusan
pengguna laporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh financial distress terhadap earnings management pada perusahaan perbankan
yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode antara tahun 2012-2015.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada periode 2012-2015. Perusahaan menjadi sampel berdasarkan metode
purposive sampling yang dipilih dengan beberapa kriteria tertentu. Jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Analisis data menggunakan metode
regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 22 sebagai alat analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan meningkatnya financial distress perusahaan
maka earnings management akan meningkat. Terdapat hubungan positif dan signifikan
antara financial distress dan earnings management. Hasil variabel kontrol dalam
penelitian ini yaitu profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh
terhadap earnings management.

Kata kunci: manajemen laba, financial distress, profitabilitas, leverage, dan
ukuran perusahaan



PENGARUH FINANCIAL DISTRESS TERHADAP EARNINGS
MANAGEMENT

(Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2012-2015)

Oleh

RIFKA FARIDAH ADHIMA

Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2017



 



 



 

 



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung tanggal 23 April

1995 sebagai putri kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari

pasangan Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si dan Tiktik

Rostika.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di

Al-Kautsar, Bandar Lampung tahun 2001. Kemudian pendidikan dasar di SD Al-

Kautsar, Bandar Lampung lulus tahun 2007. Pendidikan menengah pertama di SMP

Al-Kautsar Bandar Lampung tahun 2010, dan sekolah menengah atas di SMA Negeri

9 Bandar Lampung tahun 2013.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung pada tahun 2013 melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi

mahasiswi, penulis terdaftar sebagai anggota aktif Himakta (Himpunan Mahasiswa

Akuntansi) FEB Unila. Selain itu, penulis juga menjadi pengurus UKMF KSPM

(Kelompok Studi Pasar Modal) FEB Unila sebagai Sekretaris Bidang II (Keilmuan

dan Pengembangan Profesi) periode 2014-2015. Kemudian diamanahkan kembali

menjadi Kepala Bidang II (Keilmuan dan Pengembangan Profesi) di UKMF KSPM

(Kelompok Studi Pasar Modal) FEB Unila periode 2015-2016.



MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS.Al-Baqaarah: 286)

“The biggest success is when I can bounce back from failure”

(Anne Ahira)

“Dream what you dare to dream, Go where you want to go, Be what you want to be”

(Rifka Faridah Adhima)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

 Kedua orang tuaku yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayang,

dukungan dan doa yang tiada henti kalian harap dan pinta untukku di setiap

sujud dan sepertiga malam, untuk pengorbanan dan kepercayaan yang kalian

berikan untukku.

 Aaku dan Adikku tercinta Redy Fauzan Adhima dan Raffi Fadhillah Adhima

terima kasih atas keceriaan, motivasi dan perhatian kalian selama ini.

 Keluarga besar (Alm) H. Darul Falah dan (Alm) H. Rusmana dan seluruh

sanak keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan.

 Seluruh sahabat dan teman-temanku.

 Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.



SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul

“Pengaruh Financial Distress terhadap Earnings Management (Studi pada

Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 - 2015)”

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua

pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses

penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima

kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.



4. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing Utama atas waktu,

bimbingan, saran, nasihat, dan pengalaman yang telah diberikan selama proses

penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Ninuk Dewi Kesumaningrum, S.E., M.Sc., C.A., Akt. selaku Dosen

Pembimbing Kedua atas waktu, bimbingan, saran, dan nasihat yang telah

diberikan dengan penuh kesabaran selama proses penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Penguji Utama yang telah

memberikan masukan, nasihat, saran-saran yang membangun serta diskusi yang

bermanfaat mengenai pengetahuan untuk penyempurnaan skripsi ini.

7. Ibu Mega Metalia, S.E., M.S.Akt., Akt. selaku Dosen Pembimbing Akademik

yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan dan nasihat sehingga penulis

dapat menyelesaikan proses belajar.

8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan, serta pembelajaran selama penulis

menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung.

9. Seluruh staf dan karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung,

terima kasih atas semua bantuannya.

10. Orang tuaku, papah (Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si) dan mamah (Tiktik

Rostika). Terima kasih atas curahan cinta dan kasih sayang, dukungan dan doa

yang tiada henti kalian harap dan pinta untukku di setiap sujud dan sepertiga

malam, untuk pengorbanan dan kepercayaan yang kalian berikan untukku.

11. Aaku dan adikku tercinta Redy Fauzan Adhima dan Raffi Fadhillah Adhima.

Terima kasih atas keceriaan, motivasi dan perhatian kalian untukku selama ini.



12. Keluarga besar (Alm) H. Darul Falah dan (Alm) H. Rusmana dan seluruh sanak

keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan agar dapat menyelesaikan

perkuliahan ini dengan baik dan lancar.

13. Sahabat-sahabat tersayang Fidoh, Rafiqa, Leo, Ridho, Nita, Gusti. Terima kasih

atas kesetiaan kalian yang telah menghias masa putih abu-abu menjadi berwarna,

semoga persahabatan kita tetap dan akan selalu berwarna.

14. Sahabat karibku, Putri Indraloka dan Pralestika, terima kasih atas seluruh kisah

kita dari SD sampai sekarang. Tetaplah menjadi sahabat yang saling

mengingatkan di kala suka dan duka, sekalipun jarak dan jalan kita berbeda.

15. Wanita SENAR Serli, Elshintha, Nyinyu, Arum. Terima kasih telah menjadi

tempatku berkeluh kesah dan berbagi seluruh cerita selama ini. Semoga kelak kita

akan bertemu kembali di pintu kesuksesan.

16. Ciggarets, Arum, Serli, Nyinyu, Elshintha, Egi, Dimas, Ardi, Ruchi, Bobby, Tirta,

Ade, Randa, Fabio, Dayu, Yuda, Adit. Terima kasih karena selalu ada dan

membuat masa perkuliahan menjadi gila dan konyol. Semoga pertemanan kita

tetap bertahan meski masa kuliah telah berakhir.

17. Fantastic Four, Robi, Sigit, Arum. Terima kasih sudah menjadi teman yang

menyenangkan, memberikan pengalaman hidup, dan kesan yang begitu banyak

selama ini. See you on top, guys!

18. Keluarga besar UKMF KSPM Unila, Kanda-kanda dan yunda-yunda serta Robi,

Sigit, Arum, Ghanes, Ruri, Fabio, Qiu, Adit, Nina, Aji, Ardiyanto, Ikhsan, Oftika,

Rindang, Umi, Chatia. Terima kasih atas rasa kekeluargaan dan kebersamaan

yang kalian ciptakan dengan segala kisahnya all the best!



19. Cantik Akuntansi 2013, Mesfi, Ayi, Anis, Keke, Faizah, Fatma, Cepe, Rullita,

Ayu, Nadya, Melati, Monica, Gusti, Inun, Haryati, Terry, Putri, Veiga, Filo,

Kinan. Terima kasih atas kepedulian dan dukungan semangatnya selama ini .

20. Teman-teman S1 Akuntansi 2013. Terima kasih atas informasi perkuliahan, kerja

sama dan dukungannya selama ini.

21. Adik-adik KSPM terkasih, Amel, Dila, Bipa, Nisa, Iroh, Elsa, Zelda, Atika, Dani,

Anggit, Faila, Robert, Yosi, Rima, Nanda, Tina, Anin, Nidi, Tisya, Rahma, Cia,

Wuri, Septika, David, Jaya, Shaula, Eka, Desty, Hardman, Iduy, Bima. Terima

kasih atas doa dan semangat yang kalian berikan.

22. Keluarga KKN Pekon Pagar Alam Ulubelu Tanggamus, Robi, Kak Ayu, Nurul,

Sarah, Diwang, Kak Irul, terima kasih atas cerita dan pengalaman hidup bersama

40 hari, semoga kalian sukses!

23. Seluruh teman, kerabat, dan pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu

persatu, terimakasih telah membantu selama proses penyusunan skripsi ini.

Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terimakasih, semoga mendapat

balasan dari Allah SWT. Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat

bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, 6 Juni 2017
Penulis,

Rifka Faridah Adhima



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL ....................................................................................i
ABSTRACT .....................................................................................................ii
ABSTRAK .......................................................................................................iii
HALAMAN JUDUL .......................................................................................iv
HALAMAN PERSETUJUAN .......................................................................v
HALAMAN PENGESAHAN .........................................................................vi
LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................vii
RIWAYAT HIDUP .........................................................................................viii
MOTTO ...........................................................................................................ix
PERSEMBAHAN ............................................................................................x
SANWACANA ................................................................................................xi
DAFTAR ISI ....................................................................................................xv
DAFTAR TABEL ............................................................................................xviii
DAFTAR GAMBAR........................................................................................xix
DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................xx

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ................................................................................1

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah.......................................................5

1.2.1 Rumusan Masalah.................................................................5

1.2.2 Batasan Masalah ...................................................................5

1.3 Tujuan Penelitian.............................................................................6

1.4 Manfaat Penelitian...........................................................................6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori ................................................................................7

2.1.1 Agency Theory ......................................................................7

2.1.2 Signanlling Theory................................................................8



2.1.3 Laporan Keuangan................................................................8

2.2 Earnings Management ....................................................................10

2.3 Perspektif Earnings Management ...................................................11

2.3.1 Effeciency Contracting Perspective.......................................12

2.3.2 Opportunistic Behavior Perspective ......................................13

2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Earnings Management ....................................................................15

2.5 Praktik Earnings Management........................................................16

2.5.1 Praktik Earnings Management Positif...................................16

2.5.2 Praktik Earnings Management Negatif .................................17

2.6 Financial Distress ...........................................................................19

2.7 Profitabilitas ....................................................................................19

2.8 Leverage ..........................................................................................20

2.9 Ukuran Perusahaan..........................................................................20

2.10 Penelitian Terdahulu .......................................................................21

2.11 Model Penelitian .............................................................................23

2.12 Pengembangan Hipotesis ................................................................23

2.12.1 Pengaruh Financial Distress

Terhadap Manajemen Laba........................................................24

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel .......................................................................25

3.2 Jenis dan Sumber Data ....................................................................26

3.3 Operasional dan Pengukuran Variabel ............................................26

3.3.1 Variabel Independen .............................................................26

3.3.2 Variabel Dependen ...............................................................27

3.3.3 Variabel Kontrol ....................................................................28

3.4 Metode Analisis Data ......................................................................30

3.4.1 Statistik Deskriptif ................................................................30

3.4.2 Uji Asumsi Klasik.................................................................30

3.4.2.1 Uji Normalitas .........................................................30

3.4.2.2 Uji Autokorelasi ......................................................30



3.4.2.3 Uji Multikolonieritas ...............................................31

3.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas ............................................31

3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda .........................................32

3.4.4 Uji Hipotesis .........................................................................32

3.4.4.1 Uji Satu Fihak (One Tail Test) ................................33

3.4.4.2 Koefisien Determinasi (R2) .....................................34

3.4.4.3 Uji Kelayakan Model

Regresi (Uji Statistik F)...........................................34

3.4.4.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji

Statistik t).................................................................35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian..............................................................36

4.2 Analisis Data ...................................................................................36

4.2.1 Statistik Deskriptif ................................................................36

4.2.2 Uji Asumsi Klasik.................................................................39

4.2.2.1 Uji Normalitas .........................................................39

4.2.2.2 Uji Autokorelasi ......................................................41

4.2.2.3 Uji Multikolonieritas ...............................................42

4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas ............................................43

4.2.3 Uji Hipotesis ..........................................................................45

4.2.3.1 Uji Satu Fihak (OneTail Test) .................................45

4.2.3.2 Koefisien Determinasi (R2) .....................................46

4.2.3.3 Uji Kelayakan Model

Regresi (Uji Statistik F)...........................................47

4.2.3.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji

Statistik t).................................................................48

4.3 Pembahasan.....................................................................................50

4.3.1 Pengaruh Financial Distress terhadap

Earnings Management ...........................................................50

4.3.2 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap

Earnings Management ...........................................................51



BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan..........................................................................................55

5.2 Keterbatasan Penelitian ..................................................................56

5.3 Saran................................................................................................56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Halaman

2.1 Penelitian Terdahulu.................................................................................21

4.1 Prosedur Pemilihan Sampel......................................................................36

4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif ....................................................................37

4.3 Hasil Uji Kolmgorov-Smirnov ..................................................................41

4.4 Hasil Uji Autokorelasi ..............................................................................42

4.5 Hasil Uji Multikolonieritas .......................................................................43

4.6 Hasil Uji Satu Fihak..................................................................................46

4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) .......................................................47

4.8 Hasil Uji Statistik F ..................................................................................48

4.9 Hasil Uji Statistik t ...................................................................................49

4.10 Hasil Hipotesis..........................................................................................50



DAFTAR GAMBAR

Halaman

2.1 Kerangka Penelitian .................................................................................23

4.1 Hasil Uji Normalitas ................................................................................40

4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas ...................................................................44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Sampel Perusahaan Tahun 2012-2015

Lampiran 2 : Daftar Perusahaan yang di Outlier Tahun 2012-2015

Lampiran 3 : Tabel Perhitungan Manajemen Laba Tahun 2012-2015

Lampiran 4 : Tabel Perhitungan Financial Distress Tahun 2012-2015

Lampiran 5 : Tabel Perhitungan Variabel Kontrol Profitabilitas Tahun

2012-2015

Lampiran 6 : Tabel Perhitungan Variabel Kontrol Leverage Tahun 2012-2015

Lampiran 7 : Tabel Perhitungan Varaiabel Kontrol Ukuran Perusahaan Tahun

2012-2015

Lampiran 8 : Hasil Statistik Deskriptif

Lampiran 9 : Hasil Uji Asumsi Klasik

Lampitan 10 : Hasil Uji Hipotesis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan suatu catatan yang berisi informasi keuangan yang

mencerminkan kinerja perusahaan. Informasi mengenai posisi dan kinerja

keuangan tersebut sangat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk

mengambil suatu keputusan, sehingga laporan keuangan yang disajikan harus

benar-benar mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Laporan

keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat

untuk berkomunikasi antara manajer sebagai pengelola perusahaan dengan pihak-

pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. (PSAK No. 1,

2009 )

Pada umumnya, laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan

laporan ekuitas yang disusun berdasarkan dasar akrual. Dalam penyusunan

laporan keuangan, dasar akrual dipilih karena lebih rasional dan adil dalam

mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara riil. Penggunaan dasar akrual

di sisi lain dapat memberikan keleluasaan kepada pihak manajemen dalam

memilih metode akuntansi, sehingga dapat memodifikasi laporan keuangan untuk

menghasilkan jumlah laba (earnings) yang diinginkan. Metode akuntansi yang
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dipilih secara sengaja oleh manajemen untuk tujuan tertentu dikenal dengan

manajemen laba atau earnings management.

Manajemen laba merupakan tindakan manajemen dalam proses menyusun laporan

keuangan sehingga dapat menaikkan atau menurunkan laba akuntansi sesuai

kepentingan (Scoot, 2009). Praktik manajemen laba diduga dilakukan oleh

pembuat laporan keuangan untuk memperoleh suatu manfaat dari praktik yang

dilakukan, namun dapat menurunkan kualitas dan kredibilitas dari laporan

keuangan suatu perusahaan di masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan.

Saat ini manajemen laba merupakan isu sentral dan telah menjadi sebuah

fenomena umum yang terjadi di sejumlah perusahaan-perusahaan. Beberapa kasus

skandal pelaporan akuntansi atau praktik manajemen laba secara ilegal yang

diketahui luas, seperti Enron Corporation, Xerox Corporation, WordCom, Walt

Disney Company, Olympus dan lainnya. Selain menimpa perusahaan-perusahaan

besar di dunia, skandal manipulasi laporan keuangan juga terjadi pada

perusahaan-perusahaan di Indonesia, seperti perusahaan Sinar Mas Group,

Indomobil, PT. Kimia Farma Tbk, Bank Lippo, Bank BRI, Bank Century dan

lainnya.

Baru-baru ini skandal manipulasi laporan keuangan terjadi pada PT. Timah

Persero Tbk yang merupakan perusahaan milik negara (BUMN) yang bergerak di

bidang pertambangan timah. Januari 2016, skandal keuangan PT. Timah mencuat

kepermukaan setelah Ikatan Karyawan Timah (IKT) yang berasal dari Provinsi

Bangka Belitung dan Kepulauan Riau menggelar orasi di depan Kementerian

BUMN. Direksi PT. Timah telah melakukan kebohongan publik melalui media
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dengan mengatakan bahwa efisiensi dan strategi telah membuahkan kinerja yang

positif pada laporan keuangan semester I-2015. Pada kenyataannya, semeter I-

2015 terjadi laba operasi rugi sebesar Rp. 59 Miliar. Tidak hanya itu, PT. Timah

juga mencatatkan peningkatan utang hampir 100% dibanding 2013. Pada tahun

2013, utang perseroan hanya mencapai Rp. 263 Miliar. Namun, jumlah utang ini

meningkat hingga Rp. 2,3 triliun pada tahun 2015.

Dalam dunia perbankan, skandal manipulasi laporan keuangan terjadi pada

Deutsche Bank yang merupakan perusahaan perbankan dan jasa keuangan global

asal Jerman. April 2015, Deutsche bank akan membayar denda sebesar US$ 2,5

miliar atau sekitar Rp 32 triliun setelah mengaku bersalah dalam skandal

manipulasi tingkat suku bunga antar bank. Kasus ini terjadi ketika Deutsche bank

diam-diam bekerja sama dengan pesaingnya untuk mencurangi tingkat suku

bunga dalam sistem keuangan global. Bank terbesar di Jerman ini tidak hanya

merugikan banyak pihak, tetapi juga menurunkan integritas dan daya saing pasar

keuangan di dunia.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan praktik manajemen laba dalam pelaporan

keuangan masih sering dilakukan. Tingginya tingkat persaingan, pada akhirnya

menimbulkan suatu dorongan atau tekanan pada perusahaan untuk berlomba-

lomba menunjukkan kualitas dan kinerja yang baik, tidak peduli apakah cara yang

dipergunakan tersebut diperbolehkan atau tidak. Hal ini merupakan suatu

tantangan bagi investor dan pihak eksternal lainnya dalam menilai apakah

informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut mencerminkan fakta dan

nilai yang sebenarnya ataukah hanya hasil manipulasi pihak manajemen.
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Munculnya praktik manajemen laba dipicu oleh berbagai faktor. Kondisi kesulitan

keuangan (financial distress) merupakan faktor yang mempengaruhi praktik

manajemen laba. Kesulitan keuangan (financial distress) didefinisikan sebagai

tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum kebangkrutan ataupun

likuidasi terjadi (Platt, 2002). Perusahaan yang mengalami kondisi kesulitan

keuangan cenderung melakukan praktik manajemen laba untuk selalu

memberikan signal baik di mata investor. Koch (2002) mengemukakan bahwa

perilaku manajemen laba meningkat seiring meningkatnya kondisi kesulitan

keuangan yang dialami perusahaan.

Penelitian mengenai hubungan financial distress dengan earnings management

telah banyak dilakukan. Dalam meneliti hubungan financial distress dan earnings

management, kondisi perusahaan yang mengalami financial distress

mempengaruhi pihak manajemen untuk melakukan praktik earnings management.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mohammadi dan Amini (2016)

yang meneliti hubungan financial distress dan earnings management pada

perusahaan yang terdaftar di tehran stock exchange, Iran tahun 2008-2015.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian

ini menggunakan sampel pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia tahun 2012-2015, hal ini dilakukan karena perbankan merupakan salah

satu sektor yang sangat vital bagi suatu negara. Karena vitalnya peran perbankan

di suatu negara membuat saham perbankan diminati oleh investor. Selain itu,

pengelolaan perbankan diawasi dan diatur oleh pemerintah. Sehingga perbankan

akan selalu profesional dan transparan dalam mengelola dana masyarakat.

Perusahaan perbankan merupakan industri kepercayaan yang sangat menjunjung



5

tinggi etika dan moral. Kemudian penelitian ini menggunakan variabel kontrol

yaitu profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti

berjudul “Pengaruh Financial Distress Terhadap Earnings Management

(Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Tahun 2012-2015)”.

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah penelitian

ini yaitu:

Apakah financial distress berpengaruh positif terhadap earnings management?

1.2.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat batasan-batasan masalah agar masalah yang akan

diteliti tetap fokus dan tidak meluas ke arah masalah-masalah yang lain. Peneliti

menggunakan perusahaan perbankan sebagai objek penelitian dikarenakan

beberapa alasan. Pertama, industri perbankan bersifat homogen dan hampir sama

produk dan proses bisnis yang dilakukan. Kedua, karakteristik industri perbankan

berbeda dengan industri lainnya, karena industri perbankan mempunyai regulasi

yang lebih ketat. Ketiga, Bank Indonesia menggunakan laporan keuangan sebagai

dasar dalam penentuan kesehatan suatu bank. Batasan masalah penelitian ini

adalah:

1. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di
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Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015.

2. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan perusahaan selama

tahun penelitian 2012-2015 yang dinyatakan dalam rupiah (Rp).

3. Perusahaan perbankan menerbitkan laporan tahunan yang memiliki

kelengkapan data mengenai variabel yang dibutuhkan dalam penelitian.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh financial distress

terhadap praktik earnings management.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Akademisi, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman

mengenai financial distress terhadap praktik manajemen laba di suatu

perusahaan.

2. Investor, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor

dalam memilih perusahaan untuk melakukan investasi pada perusahaan yang

memiliki kinerja baik dan dapat diandalkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Agency Theory

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah

kontrak antara satu orang atau lebih pemilik (principal) yang menyewa orang lain

(agent) untuk melakukan beberapa jasa atas nama pemilik yang meliputi

pendelegasian wewenang pengembalian keputusan kepada agen. Penjelasan

mengenai konsep manajemen laba menggunakan pendekatan teori keagenan yang

terkait dengan hubungan kontrak diantara para anggota perusahaan, terutama

hubungan antara pemilik (principal) dengan pihak manajemen (agent).

Agency theory menyatakan bahwa praktik manajemen laba yang dilakukan

manajemen suatu badan usaha dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan.

Agen yang semestinya melaksanakan fungsi pelayanan kepada prinsipal ternyata

memiliki tujuan yang berbeda dengan tujuan prinsipal. Tiap-tiap pihak berusaha

untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang mereka

kehendaki.
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2.1.2 Signalling Theory

Menurut Brigham dan Houston (2006) isyarat atau signal adalah suatu tindakan

yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang

bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Signalling theory secara

umum membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan yang dicapai

manajemen juga kegagalan yang dialaminya disampaikan kepada para pemilik

badan usaha (principals). Pertanggungjawaban manajemen kepada para pemilik

perusahaan dalam bentuk laporan keuangan dapat dianggap merupakan sinyal

apakah manajemen telah berbuat sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Signaling theory menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk

memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan

perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara

perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai

perusahaan dan prospek yang akan datang dari pada pihak luar. Artinya

manajemen memiliki asimetri informasi sehingga manajemen mampu

mengendalikan informasi yang ada di dalam suatu badan usaha. Asimetri

informasi inilah yang memberikan insentif kepada manajemen untuk melakukan

moral hazard dalam bentuk manajemen laba (earnings management) dengan

tujuan untuk memaksimumkan kemakmurannya.

2.1.3 Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 1, “Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari

posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Laporan keuangan adalah

laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi. Laporan keuangan
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yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang

dimaksudkan sebagai sarana mengomunikasikan informasi keuangan terutama

kepada pihak eksternal.

Laporan keuangan terdiri dari:

1. Neraca (Balance Sheet) yaitu laporan mengenai aktiva, kewajiban, dan

ekuitas pemegang saham perusahaan bisnis pada suatu tanggal tertentu.

2. Laporan Laba Rugi (Income Statement) yaitu laporan mengenai

penghasilan, biaya, laba-rugi, yang diperoleh suatu perusahaan selama

periode tertentu.

3. Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flow) yaitu laporan yang

menunjukan operasi perusahaan selama satu periode, transaksi investasi,

transaksi pembiayaan, dan kenaikan atau penurunan bersih kas selama satu

periode.

4. Laporan Ekuitas pemilik atau pemegang saham (Statement of Retained

Earnings) yang menunjukan jumlah awal dan akhir dari akun laba yang

ditahan (Kieso, 2007).

Laporan keuangan merupakan sumber informasi bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dengan informasi keuangan perusahaan, misalnya investor,

karyawan, kreditor, pemasok, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaga lain,

dan masyarakat. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan hanya bersifat

umum, tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai.
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2.2 Earnings Management

Menurut Kristiani, dkk (2014) laba merupakan cerminan kinerja perusahaan dapat

dikelola secara efisien atau oportunitis. Secara efisien artinya dikelola untuk

meningkatkan keinformatifan informasi, dan secara opurtunitis artinya untuk

meningkatkan laba sesuai dengan yang diinginkan dan menguntungkan pihak-

pihak tertentu.

Earnings management adalah suatu kondisi ketika manajemen melakukan

intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal

sehingga meratakan, menaikkan, dan menurunkan pelaporan laba.  Manajemen

laba dilakukan untuk mempengaruhi data-data atau angka-angka akuntansi yang

diinginkan perusahaan untuk tujuan tertentu. Tindakan manajemen laba dilakukan

dengan berbagai bentuk. Beberapa pola yang dilakukan manajer dalam

manajemen laba adalah (Scott, 1997):

a. Increasing income, yaitu dengan mempercepat pencatatan pendapatan,

menunda biaya dan memindahkan biaya untuk periode lain untuk

meningkatkan keuntungan. Pemaksimalan laba bertujuan untuk

memperoleh bonus yang lebih besar. Selain itu, tindakan ini juga bisa

dilakukan untuk menghindar dari pelanggaran kontrak hutang.

b. Income minimization yang dilakukan saat profitabilitas perusahaan sangat

tinggi dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan munculnya biaya

politis. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan barang modal,

pembebanan pengeluaran iklan serta pembebanan biaya riset dan

pengembangan yang dipercepat.
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c. Taking a bath disebut juga big baths, bisa terjadi selama periode dimana

terjadi tekanan dalam organisasi atau terjadi reorganisasi, misalnya

pergantian direksi. Jika teknik ini digunakan maka biaya-biaya yang ada

pada periode yang akan datang diakui pada periode berjalan. Ini dilakukan

jika kondisi yang tidak menguntungkan tidak bisa dihindari. Akibatnya,

laba pada periode yang akan datang menjadi tinggi meskipun tidak

menguntungkan.

d. Income maximization, yaitu memaksimalkan laba yang bertujuan untuk

memperoleh bonus lebih besar, selain itu tindakan ini bisa dilakukan untuk

menghindari pelanggaran kontrak hutang jangka panjang.

e. Income smoothing, yaitu pola manajemen laba yang pada umumnya

perusahaan memilih untuk melaporkan trend pertumbuhan laba yang stabil

daripada menunjukkan perubahan laba yang meningkat atau menurun

secar drastis.

2.3 Perspektif Earnings Management

Berbagai kasus manajemen laba terbukti telah mengakibatkan hancurnya tatanan

ekonomi, etika, moral akibat masih ada perbedaan pandangan dan pemahaman

terhadap aktivitas rekayasa manajerial. Sampai saat ini masih ada kontrovesi

dalam memandang dan memahami manajemen laba. Terdapat dua perspektif

penting yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan mengapa manajemen laba

dilakukan oleh seorang manajer, yaitu efficiency contracting perspective dan

opportunistic behavior perspective.
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2.3.1 Effeciency Contracting Perspective

Efficiency contracting perspective merupakan pandangan yang menyatakan bahwa

manajemen laba merupakan kebijakan manajerial untuk mengungkapkan harapan

pribadi manajer tentang arus kas perusahaan dimasa depan untuk melindungi diri

manajer dan perusahaan dalam menghadapi realisasi keadaan yang tidak dapat

diantisipasi untuk menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam kontrak

(Scoot, 1997).

Efficiency contracting perspective dilakukan dengan mempengaruhi informasi

yang memanfaatkan kebebasan untuk memilih, menggunakan, dan mengubah

berbagai metode dan prosedur akuntansi yang ada. Penggunaan metode dan

prosedur yang berbeda akan menghasilkan nilai yang berbeda pula. Sebagai

contoh adalah metode FIFO, LIFO, dan rata-rata untuk menentukan harga pokok

penjualan atau metode depresiasi garis lurus, saldo menurun, dan jumlah angka

tahun untuk mengalokasikan harga perolehan aktiva tetap. Misalnya pilihan untuk

menerapkan LIFO ketika perusahaan menghadapi pelanggaran kontrak hutang

yang timbul dari kondisi perekonomian akibat penurunan aktivitas bisnis, maka

reduksi persediaan bisa menjadi strategi bisnis yang efisien untuk meningkatkan

laba, khususnya apabila perusahaan berada dalam posisi tax loss.

Selain itu juga ada berbagai prosedur akuntansi untuk satu komponen tertentu

yang bisa dimanfaatkan untuk mengatur nilai perusahaan. Sebagai contoh adalah

prosedur dalam menentukan nilai estimasi umur ekonomis untuk mengalokasikan

harga perolehan aktiva tetap, nilai estimasi amortisasi aktiva tidak berwujud,

presentase untuk menentukan kerugian piutang, dan lain-lain. Misalnya manajer
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dapat memilih amortisasi garis lurus sebagai ukuran terbaik dari opportunity cost

perusahaan dalam penggunaan aktiva tetapnya. Sehingga amortisasi garis lurus

menghasilkan laba yang meningkat yang mencerminkan kinerja perusahaan

dengan lebih baik. Hasilnya kebijakan ini bisa secara efisien lebih memotivasi

manajer dengan tujuan bonus (bonus plan hypothesis) relatif terhadap amortisasi

lain. Godfrey (1997) menyatakan bahwa perspektif efisien ini disebut ex-tante

karena pemilihan metode akuntansi dilakukan sebelum faktanya diketahui.

2.3.2 Opportunistic Behavior Perspective

Manajemen laba dipandang sebagai opportunistic behavior perspective

mengasumsikan bahwa manajer memilih kebijakan akuntansi untuk maksimasi

utilitas ekspektasian (expected utility) manajer relatif terhadap renumerasi yang

mereka terima (bonus plan hypothesis), kontrak hutang (debt covenant hypothesis)

dan biaya politik untuk mengelabui investor dan memaksimalkan

kesejahteraannya karena menguasai informasi lebih banyak dibandingkan dengan

pihak lain.

Manajer sebagai pengelola perusahaan merupakan satu-satunya pihak yang

menguasai seluruh informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan.

Manajer dapat menjelaskan secara rinci mengapa dan untuk apa informasi itu ada.

Manajer juga mengetahui dan memahami hubungan antara satu informasi dengan

informasi lain. Situasi tersebut membuat manajer cenderung menjadi pihak yang

lebih superior dalam menguasai informasi dibandingkan pihak lain. Kesenjangan

informasi ini yang mendorong manajer berperilaku oportunis dalam

mengungkapkan informasi-informasi penting mengenai perusahaan. Semakin
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besar kesenjangan informasi semakin besar dorongan bagi manajer untuk

berperilaku oportunis.

Atas dasar pemikiran itu mengapa manajemen laba dinilai sebagai cermin perilaku

oportunis seorang manajer dengan mempercantik laporan keuangan (fashioning

accounting reports), yaitu melaporkan laba atau kinerja keuangan sesuai dengan

kepentingan yang dicapainya. Manajemen laba tidak lagi hanya dipandang

sebagai upaya untuk mengintervensi laporan keuangan dengan mempermainkan

angka-angka dalam laporan keuangan agar terlihat lebih cantik, namun juga

merupakan upaya dalam mentransfer kemakmuran pemilik perusahaan kepada

dirinya sendiri dengan biaya yang harus ditanggung pihak lain.

Godfrey (1997) menyatakan bahwa perspektif opportunistik disebut ex-post

karena pemilihan metode akuntansi dilakukan setelah faktanya diketahui.

Misalnya dalam bonus plan hypothesis, manajer memilih amortisasi garis lurus

dibandingkan saldo menurun. Dampak dari pilihan manajer ini adalah

meningkatnya laba perusahaan sehingga akan meningkatkan renumerasi atau

bonus bagi manajer sehingga dengan sudut pandang ini manajer dianggap

oportunistik. Contoh lain juga dapat terjadi pada debt covenant hypothesis, apabila

perusahaan dalam bahaya melanggar kontrak perjanjian hutangnya maka manajer

akan menurunkan persediaan perusahaan dengan menggunakan metode LIFO.

Pilihan kebijakan ini akan berdampak pada kenaikan laba perusahaan dan hal ini

dipandang sebagai hal yang oportunistik.
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2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Earnings Management

Scoot (2009) mengemukakan ada berbagai faktor yang memotivasi pihak

manajemen melakukan manajemen laba dan mengelompokkannya menjadi enam

alasan, antara lain:

1. Bonus Purposes. Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih

perusahaan akan bertindak secara opportunistic untuk melakukan

manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini. Hal ini disebabkan

karena dasar perhitungan bonus yang akan diterima oleh manajemen

adalah tingginya laba akuntansi.

2. Political Motivations. Manajemen laba yang digunakan untuk mengurangi

laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung

mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang

mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

3. Taxations Motivations. Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi

manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi yang

digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan perusahaan.

4. Pergantian Chief Executive Officer (CEO). CEO yang mendekati masa

pensiun cenderung menaikkan pendapata untuk menaikkan bonus. Jika

kinerja perusahaan buruk, akan memaksimalkan pendapatan agar tidak

diberhentikan.

5. Initial Public Offering (IPO). Perusahaan yang go public belum memiliki

nilai pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan go public

melakukan manajemen laba dalam prospektus dengan harapan dapat

menaikkan harga saham perusahaan.
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6. Pentingnya Memberi Informasi pada Investor. Informasi mengenai kinerja

perusahaan harus disampaikan kepada investor sehingga pelaporan laba

perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut

dalam kinerja baik.

2.5 Praktik Earnings Management

Menurut Scoot (2009) manajemen laba adalah tindakan manajer untuk

melaporkan laba yang dapat memaksimalkan kepentingan pribadi atau perusahaan

dengan menggunakan kebijakan metode akuntansi. Laba atau earnings telah

dijadikan sebagai suatu target dalam proses penilaian prestasi usaha suatu

organisasi secara khusus adalah manajer, mengingat akan pentingnya keuntungan

atau perolehan secara akuntansi (accounting income) untuk pembuatan keputusan

oleh banyak pihak.

Masalah praktek manajemen laba terjadi ketika pihak manajemen mempunyai

keyakinan kuat bahwa pihak investor tidak mempunyai akses informasi ke dalam

perusahaan. Sehingga investor akan melihat laporan keuangan tersebut sebagai

laporan yang true report. Praktik manajemen laba dapat dipandang dari dua sudut

yang berbeda, yaitu sebagai tindakan yang salah (negatif/ilegal) dan tindakan yang

seharusnya dilakukan manajemen (positif/legal).

2.5.1 Praktik Earnings Management Positif

Praktik earnings management positif atau legal adalah praktik manajemen laba

yang dengan sengaja dilakukan oleh manajemen untuk berbagai kepentingan

sesuai dengan tujuan manajemen dan perusahaan. Praktik earnings management

positif dilakukan manajemen dengan kebijakan-kebijakan yang diambil tidak
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menyimpang dari standar akuntansi yang berlaku dan sesuai dengan Prinsip-

prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU).

Terdapat cara yang diperbolehkan dalam melakukan manajemen laba dan tidak

melanggar atau diperbolehkan dalam PABU, seperti taking a bath, income

minimization. income maximization, income smoothing, increasing income, dan

lain-lain. Sebagai contoh, manajer melakukan manajemen laba positif dengan

income maximization sebelum perusahaan IPO (Initial Public Offering).

Pihak manajemen melakukan praktik manajemen laba sebelum IPO misalnya

dengan merubah metode akuntansi depresisi aktiva tetap, dari metode angka tahun

menjadi metode depresiasi garis lurus sehingga laba perusahaan meningkat yang

mencerminkan kinerja perusahaan baik. Motivasi manajer melakukan praktik

manajemen laba sebelum perusahaan IPO diperuntukkan memaksimumkan nilai

perusahaan yang mempunyai tujuan untuk mendongkrak harga saham perusahaan

sehingga dapat mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan investasi

dan laba yang meningkat juga diharapkan investor akan melakukan penawaran

harga yang tinggi.

2.5.2 Praktik Earnings Management Negatif

Praktik earnings management negatif atau ilegal adalah praktik manajemen laba

yang dengan sengaja dilakukan oleh manajemen dengan memanipulasi data,

perhitungan dan pelaporan. Manajemen melaporkan transaksi-transaksi

pendapatan atau biaya secara fiktif dengan cara menambah (mark up), atau

mengurangi (mark down) nilai transaksi, atau mungkin dengan tidak melaporkan

sejumlah transaksi, sehingga akan menghasilkan laba pada nilai atau tingkat yang
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dikehendaki. Praktik earnings management negatif dilakukan manajemen dengan

kebijakan-kebijakan yang diambil menyimpang dari standar akuntansi yang

berlaku dan melanggar Prinsip-prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU).

Praktik earnings management negatif atau ilegal dikategorikan sebagai tindak

kecurangan (fraud) karena termasuk perbuatan yang dilakukan untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan

menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan dana-dana atau surat berharga

menjadi naik atau turun.

Perusahaan enron telah melakukan praktik earnings management negatif atau

ilegal dengan melakukan window dressing. Window dressing adalah suatu

rekayasa akuntansi sebagai upaya menyajikan gambaran keuangan yang lebih baik

daripada yang dapat dibenarkan menurut fakta dan akuntansi yang lazim. Window

dressing dilakukan dengan menetapkan aktiva atau pendapatan terlalu tinggi

(mark up) dan menetapkan kewajiban atau beban terlalu rendah (mark down).

Manajemen enron telah menggelembungkan (mark up) pendapatannya US$ 600

juta dan menyembunyikan (mark down) utangnya sejumlah US$ 1,2 milyar. Tidak

hanya itu, manajemen enron juga menyogok analisis keuangan, penasihat hukum,

dan auditornya dalam melakukan praktik earnings management. Perusahan enron

telah melanggar prinsip-prinsip akuntansi, menyimpang dari standar akuntansi

yang berlaku, dan melakukan tindak kriminal sehingga melanggar hukum.

Perusahaan enron telah merugikan berbagai pihak baik pihak eksternal seperti

pemegang saham dan pihak internal yang berasal dari dalam perusahaan.
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2.6 Financial Distress

Financial distress adalah suatu kondisi ketika perusahaan menghadapi masalah

kesulitan keuangan. Platt dan Platt (2006) mendefinisikan financial distress

sebagai suatu kondisi perusahaan sedang mengalami penyimpangan dan tekanan

keuangan yang secara bertahap akan mengarah kepada kebangkrutan. Financial

distress terjadi karena perusahaan tidak mampu menjaga dan mengelola

kestabilan kinerja keuangan perusahaan.

Platt dan Platt (2002) menyatakan kegunaan informasi jika suatu perusahaan

mengalami financial distress adalah:

1. Dapat mempercepat tindakan manajemen untuk mencegah masalah

sebelum terjadinya kebangkrutan.

2. Pihak manajemen dapat mengambil tindakan marger atau takeover agar

perusahaan lebih mampu untuk membayar hutang perusahaan.

3. Memberikan tanda peringatan awal adanya kebangkrutan pada masa yang

akan datang.

Kondisi financial distress merupakan salah satu tanda terjadinya kebangkrutan.

Penyebab terjadinya financial distress dipengaruhi faktor yang beragam, oleh

karena itu tidak dapat didefinisikan secara konsisten.

2.7 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola

kekayaan perusahaan yang ditunjukan oleh laba yang dihasilkan perusahaan. Laba

yang dihasilkan perusahaan selama tahun berjalan dapat menjadi indikator
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terjadinya praktik manajemen laba suatu perusahaan. Biasanya manajemen laba

dilakukan manajer untuk memanipulasi komponen laba rugi yang dilaporkan

perusahaan (Guna dan Herawaty, 2010).

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah diduga memiliki

kecenderungan lebih besar untuk melakukan tindakan manajemen laba. Hal ini

karena motivasi manajemen untuk menampilkan laporan keuangan yang lebih

menarik, baik bagi investor, pemilik, hingga stakeholder. Sebaliknya, ketika

perusahaan memiliki kinerja perusahaan yang baik maka perilaku oppurtuninstik

dari pihak manajemen dalam tindakan manajemen laba akan menurun.

2.8 Leverage

Leverage menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membiayai pendanaan

dengan menggunakan sumber dana untuk meningkatkan keuntungan pemegang

saham dan pihak eksternal. Rasio yang tinggi menunjukkan proporsi pembiayaan

hutang yang tinggi dibandingkan pembiayaan ekuitas.

Leverage didefinisikan sebagai rasio total utang dengan total aset. Harahap (2004)

menyatakan besarnya hasil perhitungan rasio leverage menunjukkan seberapa

besar perusahaan dibiayai oleh utang dengan kemampuan perusahaan yang

digambarkan oleh aset.

2.9 Ukuran Perusahaan

Menurut Reviani dan Sudantoko (2012) mengatakan bahwa, ukuran perusahaan

adalah nilai yang memberikan gambaran tentang besar atau kecilnya sebuah
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perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan semakin kecil besaran pengelolaan

labanya.

Pagalung (2011) mengatakan bahwa, ukuran perusahaan adalah salah satu faktor

yang mempengaruhi praktik manajemen laba.  Terdapat dua pandangan tentang

bentuk ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Pandangan pertama, ukuran

perusahaan yang kecil dianggap lebih banyak melakukan praktik manajemen laba

daripada perusahaan besar. Hal ini dikarenakan perusahaan kecil cenderung ingin

memperlihatkan kondisi perusahaan yang selalu berkinerja baik agar investor

menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Perusahaan yang lebih besar

akan lebih diperhatikan masyarakat sehingga lebih berhati-hati dalam melakukan

pelaporan keuangan akibatnya perusahaan harus melaporkan kondisinya lebih

akurat.

2.10 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No Penelitian Variabel
Dependen

Variabel
Independen

Hasil Penelitian

1. Farhad Mohammadi
dan Peyman Amini
(2016).
Investigating the
Relationship
between Financial
Distress and
Earnings
Management in
Corporations of
Accepted in Tehran
Stock Exchange

Earnings
Management

Financial
distress

Terdapat hubungan
positif signifikan
antara financial
distress dengan
earnings
management.
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No Penelitian Variabel
Dependen

Variabel
Independen

Hasil Penelitian

2. Ajeng Rizka
Riadiani dan Agus
Wahyudin (2015).
Mekanisme Good
Corporate
Governance
Terhadap
Manajemen Laba
dengan Financial
Distress sebagai
Variabel Intervening

Manajemen
Laba

Good
Corporate
Governance
dan Financial
Distress

Financial distress
berpengaruh negatif
terhadap manajemen
laba. Kepemilikan
institusional,
kepemilikan
manajerial dan
ukuran dewan
direksi berpengaruh
negatif  terhadap
manajemen laba,
tetapi komite audit
tidak berpengaruh.

3. Ahsan Habib,
Borhan Uddin
Bhuiyan dan Ainul
Islam
(2012).
Financial Distress,
Earnings
Management and
Market Pricing of
Accrual During The
Global Financial
Crisis

Earnings
Management

Financial
Distress dan
Financial
Crisis

Hasil penelitian
menunjukkan
manajer akan
melakukan praktik
manajemen laba
ketika perusahaan
mengalami kesulitan
keuangan dan
kondisi tersebut
lebih jelas selama
periode krisis
keuangan global

4. Hsiao-Fen Hsiao,
Szu-Hsien Lin dan
Ai-Chi Hsu (2010).
Earnings
Management,
Corporate
Governance,and
Auditor’s Opinions :
a Financial Distress
Prediction Model

Earnings
Management

Corporate
Governance
and Financial
Distress

Terdapat pengaruh
signifikan bahwa
manajemen
perusahaan yang
mengalami kesulitan
keuangan atau
pendanaan
cenderung untuk
melakukan
manajemen laba.
Sedangkan
kepemilikan
institusional,
kepemilikan
manajerial dan
ukuran dewan
direksi tidak
berpengaruh
terhadap manajemen
laba.
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2.11 Model Penelitian

Kerangka pemikiran mengenai penelitian ini digambarkan dengan model

penelitian sebagai berikut.

Gambar 2.1

Kerangka Penelitian

2.12 Pengembangan Hipotesis

2.12.1 Pengaruh Financial Distress Terhadap Manajemen Laba

Plat dan Plat (2006) mendefinisikan financial distress sebagai suatu kondisi

perusahaan sedang mengalami penyimpangan dan tekanan yang secara bertahap

akan mengarah kepada kebangkrutan. Kebangkrutan diartikan dengan kegagalan

perusahaan membayar kewajiban. Financial distress terjadi sebelum perusahaan

mengalami kebangkrutan. Koch (2002) mengemukakan bahwa perilaku earnings

management meningkat seiring meningkatnya financial distress perusahaan.

Dalam hal ini yang menjadi peran utama dalam kelangsungan hidup perusahaan

adalah pihak manajemen. Sehingga seringkali pihak manajemen tidak berpikir

panjang untuk melakukan tindakan memanipulasi laba guna menyelamatkan

Earnings
Management

(+)
YX

₂

Financial Distress

Variabel Kontrol

1. Profitabilitas
2. Leverage
3. Ukuran

Perusahaan
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kelangsungan hidup perusahaan dengan kondisi yang sebelumnya tidak bisa

dikendalikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang diajukan, yaitu:

H1 : Financial distress berpengaruh positif terhadap earnings management



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2012) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas

objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi

dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia tahun 2012-2015.

Menurut Sugiyono (2012) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik

yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan teknik purposive sampling dengan beberapa kriteria sebagai

berikut:

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-

2015.

2. Perusahaan perbankan yang memiliki laporan keuangan lengkap dan laporan

tahunan yang dipublikasikan di website Bursa Efek Indonesia untuk tahun

2012-2015.

3. Perusahaan perbankan menerbitkan laporan tahunan yang memiliki

kelengkapan data mengenai variabel yang dibutuhkan dalam penelitian untuk

tahun 2012-2015 yang dinyatakan dalam rupiah (Rp).
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3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh secara

tidak langsung. Data ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang

dipublikasikan di website Bursa Efek Indonesia (BEI): www.idx.co.id dan website

resmi masing-masing perusahaan untuk tahun 2012-2015.

3.3 Definisi Operasional Variabel

3.3.1  Variabel Independen

Variabel independen  merupakan variabel bebas yang bisa mempengaruhi,

menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel independennya,

yaitu financial distress.

Pada tahun 1968, Edwar I. Altman melakukan penelitian yang berhasil

menciptakan model yang dikenal dengan sebutan Altman Z-score, model ini

merupakan gabungan dari beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan dalam

memprediksi financial distress suatu usaha, karena setiap financial distress yang

serius akan mengarahkan perusahaan menuju kebangkrutan.

Industri perbankan merupakan perusahaan jasa, sehingga menggunakan metode

Altman Z-score dengan empat versi, maka formulasi yang digunakan untuk

memprediksi tingkat financial distress adalah sebagai berikut (Puryati dan Savitri,

2012) :

Z= 6,56 T1 + 3,26 T2 + 6,72 T3 + 1,05 T4
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Keterangan:

Z = Z-score index

T1 = Loans / Total Deposit

T2 = Retained Earning / Total Aseets

T3 = Earning Before Interest And Tax / Total Assets

T4 = Book Value of Equity / Book Value of liabilities

Berdasarkan persamaan Z-score maka diperoleh nilai Z sebagai berikut :

a. Jika nilai Z > 2,60 maka dapat dikategorikan dalam kondisi sehat (save

zone)

b. Jika nilai 1,1 < Z ≤ 2,60 maka dapat dikategorikan perusahaan dalam

kondisi yang terdapat signal atas potensi kebangkrutan (grey area)

c. Jika nilai Z ≤ 1,1 maka dapat dikategorikan perusahaan sedang dalam

kondisi kesulitan keuangan dan memiliki potensi kebangkrutan tinggi.

3.3.2 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang bergantung atau dipengaruhi oleh

variabel-variabel lain yang bebas. Dalam penelitian ini, variabel dependennya

adalah earnings management.

Earnings management (manajemen laba) adalah suatu kemampuan untuk

memanipulasi pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat

untuk mencapai tingkat laba yang diinginkan. Pencapaian earnings management

dalam penelitian ini menggunakan komponen akrual yang berfokus pada

discretionary accruals. Discretionary accruals dihitung dari total akrual, karena

total akrual dapat menangkap adanya indikasi manajemen laba. Total akrual
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merupakan selisih antara laba bersih perusahaan terhadap aliran kas dari operasi

perusahaan pada periode yang sama. Langkah selanjutnya adalah menentukan

nilai ekspektasi akrual atau nondiscretionary accruals, kemudian melakukan

perhitungan discretionary accruals dengan menggunakan persamaan :

Earnings Management : (DAit) = TAit / Ait-1 – NDAit

Keterangan :

DAit = Discretionary accruals perusahaan i pada tahun t

TAit = Total akrual perusahaan i pada tahun t

Ait = Total aset perusahaan i pada tahun t-1

NDAit = Nondiscretionary accruals perusahaan i pada tahun t

Hasil perhitungan yang menunjukkan adanya praktik manajemen laba adalah nilai

discretionary accruals perusahaan pada tahun yang diprediksi. Nilai discretionary

accruals positif berarti perusahaan telah melakukan upaya untuk menaikkan laba,

sedangkan untuk nilai disretionary accruals negatif berarti perusahaan telah

berupaya menurunkan laba. Apabila perusahaan tidak melakukan praktik

manajemen laba maka nilai discretionary accruals adalah nol.

3.3.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang dapat dikendalikan atau dibuat konstan

sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh

faktor luar yang tidak diteliti.

Penelitian ini menggunakan profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan

sebagai variabel kontrol untuk mengendalikan hubungan variabel independen



29

(financial distress) dan variabel dependen (earnings management) agar tetap

konstan sehingga hasil analisis yang diperoleh dapat menjelaskan fenomena

secara optimal karena variabel-variabel lain yang mempengaruhi variabel

dependen pengaruhnya menjadi terputus.

a. Profitabilitas

Profitabilitas menurut Hanafi dan Halim (2011) adalah indikator yang menjadi

pusat  dari sistem keuangan. Profitabilitas menggunakan proksi return on asset

(ROA) yang mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan

dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya.

Return on Asset (ROA) = 100%b. Leverage

Menurut Syamsuddin (2009) leverage adalah penggunaan aset dan sumber

dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar

meningkatkan keuntungan potensial perusahaan. Debt-asset ratio mengukur

presentase dana yang disediakan oleh kreditor atau menunjukkan seberapa

besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aset.

Debt-asset ratio =

c. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah nilai yang memberikan gambaran tentang besar atau

kecilnya sebuah perusahaan. Menurut Hanafi dan Halim (2011) ukuran

perusahaan dihitung menggunakan logaritma natural (Ln) total aset

perusahaan. Skala rasio yang digunakan dengan perhitungan sebagai berikut :

Ukuran perusahaan = Ln (Total aset)
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3.4 Metode Analisis Data

Dalam penelitian metode analisis data menggunakan statistik deskriptif dan

analisis regresi linier berganda. Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini

akan diolah menggunakan bantuan program aplikasi SPSS (Statistical Product

and Service Solutions) versi 22.0 (Ghozali, 2013).

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-

rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Peneliti akan menguji data-data dengan menggunakan regresi linier berganda.

Pengujian statistik yang menggunakan analisis regresi dapat dilakukan dengan

pertimbangan tidak adanya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi klasik (Ghozali,

2013). Asumsi klasik terdiri dari:

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel

independen dan variabel dependen keduanya memiliki distribusi normal atau

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati

normal.

b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan menguji apakah suatu model regresi linear ada korelasi

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1

(sebelumnya). Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan ada problem
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autokorelasi. Untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi dalam suatu model

regresi maka dalam penelitian ini digunakan Durbin Watson Test (DW-Test)

dengan ketentuan dU≤DW≤4-dU.

c. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan

adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas

saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel

ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel

independen sama dengan nol. Pengujian ada atau tidaknya multikolonieritas di

dalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai

Variance Inflation Factor (VIF). Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan

adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau nilai VIF > 10.

d. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak konstan pada regresi

sehingga akurasi hasil prediksi menjadi meragukan. Uji heteroskedastisitas

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan

varian dan residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Heteroskedastisitas

dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model. Dasar analisis

heteroskedastisitas :

1. Jika membentuk pola teratur (bergelombang, melebar kemudian

menyempit), maka mengindikasi telah terjadi heteroskedastisitas.
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2. Jika membentuk pola menyebar diatas dan dibawah angka 0 dan sumbu Y,

maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan

dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis linier berganda. Penggunaan

regresi linier berganda untuk mengukur seberapa besar hubungan variabel

independen dan variabel dependen sehingga dapat membedakan kedua variabel

dalam penelitian. Analisis regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Y = a + ß₁X₁ +  ß₂ X₂ +  ß₃ X₃ + ß4 X4 + ε

Keterangan:
Y = Earnings Management
a = Konstanta
X₁ = Financial Distress
X₂ = Profitabilitas
X₃ = Leverage
X4 = Ukuran Perusahaan
ß₁ ß₂ ß₃ ß4 = Koefisien Regresi
ε = Eror term

3.4.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari koefisien determinasi

(adjusted R2), uji kelayakan model regresi (Uji-F) dan uji signifikansi parameter

individual (Uji-t). Pengujian hipotesis dilakukan untuk menyatakan hubungan

antar variabel dependen, yaitu Y (earnings management) dengan variabel

independen, yaitu X (financial distress).

Sebelum melakukan pengujian koefisien determinasi (adjusted R2), uji kelayakan

model regresi (Uji-F) dan uji signifikansi parameter individual (Uji-t), peneliti
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melakukan uji satu fihak  (one tail test) yaitu jenis pengujian hipotesis deskriptif

yang merupakan proses pengujian generalisasi hasil penelitian yang didasarkan

pada satu sampel. Uji satu fihak terdapat dua macam yaitu uji fihak kanan dan uji

fihak kiri. Jenis uji yang digunakan tergantung pada bunyi kalimat hipotesis.

a. Uji Satu Fihak (One Tail Test)

Peneliti menggunakan uji fihak kiri dengan hipotesis nol (Ho) berbunyi “lebih

besar atau sama dengan (≥)” dan hipotesis alternatif (Ha) berbunyi “lebih kecil

(<)”. Apabila nilai t-hitung lebih besar atau sama dengan (≥) dari nilai t-tabel,

maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Maka

rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Ho : ≥ o : Jika Ho diterima, maka perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI

pada tahun 2012-2015 tidak melakukan praktik manajemen laba.

Ha : < o : Jika Ha diterima, maka perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI

pada tahun 2012-2015 melakukan praktik manajemen laba.

Pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah

sampel dalam penelitian melakukan praktik manajemen laba. Menurut Sugiyono

(2012) rumus yang digunakan dalam pengujian satu fihak (one tail test) sebagai

berikut :

= ̅ −√
Keterangan :

t = Nilai t yang dihitung, selanjutnya disebut t hitung
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̅ = Rata-rata xi

= Nilai yang dihipotesiskan (rata-rata populasi)

s = Simpangan baku

n = Jumlah anggota sampel

b. Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya kemampuan

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien

determinasi adalah antara 0 dan 1. Semakin kecil nilai adjusted R2, maka

semakin terbatas kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan

variabel dependennya.

c. Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Statistik F)

F-test digunakan untuk menguji apakah model regresi dapat digunakan untuk

memprediksi belanja modal. F-test juga digunakan untuk menguji apakah semua

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model regresi layak

digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau terikat . Kriteria

pengujiannya (Uji-F) adalah seperti berikut:

1. Ha ditolak yaitu apabila value > 0.05 atau bila nilai signifikansi lebih dari

nilai α 0,05 berarti model regresi dalam penelitian ini tidak layak (fit) untuk

digunakan dalam penelitian.

2. Ha diterima yaitu apabila value = 0.05 atau bila nilai signifikansi kurang dari

atau sama dengan nilai α 0,05 berarti model regresi dalam penelitian ini layak

(fit) untuk digunakan dalam penelitian.
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d. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pengujian signifikansi parameter individual ini digunakan untuk mengetahui

apakah variabel bebas secara individual mempengaruhi variabel terikat dengan

asumsi variabel independen lainnya konstan. Kriteria pengujian hipotesis adalah

seperti berikut ini:

1. Ha ditolak, yaitu apabila value > 0.05 atau bila nilai signifikansi lebih dari

nilai α 0,05 berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh

terhadap variabel dependen.

2. Ha diterima, yaitu apabila value = 0.05 atau bila nilai signifikansi kurang

dari atau sama dengan nilai α 0,05 berarti variabel independen secara

individual berpengaruh terhadap variabel dependen.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh financial distress terhadap

earnings management pada tahun 2012-2015. Penelitian ini menggunakan analisis

regresi berganda sebagai alat analisis hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian

hipotesis, dari variabel independen financial distress dan tiga variabel kontrol

(profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan), maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Variabel independen financial distress berpengaruh positif terhadap

earnings management pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2015. Semakin tinggi tingkat kesulitan

pendanaan yang dialami perusahaan maka akan meningkatkan

kecenderungan perusahaan untuk melakukan manajemen laba.

2. Variabel kontrol yaitu profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan

tidak berpengaruh signifikan terhadap earnings management pada

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun

2012-2015.
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5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan yang masuk pada

kategori perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI).

2. Periode pengamatan yang tidak panjang, yaitu hanya 4 periode sehingga

sampel yang digunakan dalam penelitian ini pun sedikit jumlahnya.

3. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen yaitu financial

distress dan tiga variabel kontrol yaitu profitabilitas, leverage dan ukuran

perusahaan serta manajemen laba sebagai variabel dependen.

5.3 Saran

Berdsarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran

yaitu:

1. Bagi investor disarankan untuk lebih meninjau kondisi keungan terkait

kemampuan perusahaan dalam mengelola aset lancar untuk membiayai

utangnya dan memperoleh laba yang maksimal agar dapat meminimalkan

risiko praktik manajemen laba, karena perusahaan yang mengalami

financial distress cenderung untuk melakukan manajemen laba yang tinggi

agar dapat menarik perhatian dan mempertahankan performa kinerja di

mata investor.

2. Bagi peneliti untuk memperhatikan kriteria pemilihan sampel perusahaan,

perusahaan yang digunakan tidak hanya perusahaan perbankan saja. Selain

itu, untuk memperpanjang periode pengamatan dan menambah variabel
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independen agar sampel yang digunakan dapat lebih banyak dengan

harapan dapat mencerminkan hasil penelitian yang general dan lebih baik .
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