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ABSTRAK 

 

 

ANALISIS EARNINGS MANAGEMENT PADA PERUSAHAAN DOWN 

GRADE INVESTMENT 

(Sebuah Pengujian Debt Covenant Hypothesis) 
 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti adanya praktik earnings 

management ketika peringkat obligasi perusahaan mengalami down grade 

investment. Pengukuran mengenai earnings management yaitu menggunakan  

discretionary accruals dengan  model jones yang dimodifikasi oleh Dechow et al.  

 

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di PEFINDO dari 

tahun 2014-2015. Penarikan sampel menggunakan purposive sampling sehingga 

diperoleh jumlah sampel sebanyak 74 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel 

penelitian yang telah ditetapkan. Down grade investment yang diukur dengan 

skala nominal atau dummy, Ukuran Perusahaan yang diukur dengan total aset, dan 

leverage diukur menggunakan  ratio of total debt to total assets  (DTA). Jenis 

data yang digunakan adalah data panel, dan menggunakan metode Ordinary Least 

Square (OLS) dengan bantuan E-views 9.0. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel down grade investment tidak 

berpengaruh signifikan terhadap earnings management. Hal ini menunjukan 

bahwa penurunan peringkat obligasi tidak memiliki pengaruh besar terhadap 

keputusan perusahaan dalam memilih kebijakan akuntansi untuk memanajemen 

laba.  

 

 

Kata kunci: Down grade investment , Ukuran perusahaan, leverage, earnings 

management 



ABSTRACT 

 

 

ANALYSIS OF EARNINGS MANAGEMENT IN DOWN GRADE 

INVESTMENT COMPANY 

(A Debt Covenant Hypothesis Test) 

 
 

 

This study aims to obtain evidence of earnings management practices when the 

rating of corporate bonds down grade investment. Measurement of earnings 

management is using discretionary accruals with model jones modified by 

Dechow et al. 

 

The sample in this study is a company registered in PEFINDO from 2014-2015. 

Sampling using purposive sampling to obtain the number of samples of 74 

companies that meet the criteria of the research sample that has been determined. 

Down grade investment measured on a nominal or dummy scale, firm size 

measured by total assets, and leverage is measured using the ratio of total debt to 

total assets (DTA). The type of data used is panel data, and using the Ordinary 

Least Square (OLS) method with the help of E-views 9.0. 

 

The results showed that the variable down grade investment has no significant 

effect on earnings management. This shows that the downgrades of bonds do not 

have a big influence on the company's decision in choosing an accounting policy 

to manage earnings. 

Keywords: Down grade investment, firm size, leverage, earnings management 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum, kewajiban disajikan dalam neraca berdasarkan urutan

kelancarannya sejalan dengan aset. PSAK No. 1 menggariskan bahwa aset lancar

disajikan menurut urutan likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan

jatuh tempo. PSAK No. 1 menentukan bahwa semua kewajiban yang tidak

memenuhi kriteria sebagai kewajiban jangka pendek diklasifikasikan sebagai

kewajiban jangka panjang (IAI, 2015).

Kriteria tersebut adalah (a) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu

siklus normal operasi perusahaan, atau (b) jatuh tempo dalam jangka waktu dua

belas bulan dari tanggal neraca. Kewajiban dimasukkan dalam laporan neraca

dengan saldo normal kredit, dan biasanya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :

kewajiban lancar adalah kewajiban yang likuiditasnya diperkirakan secara layak

memerlukan penggunaan sumber daya yang ada yang diklasifikasikan sebagai

aktiva lancar atau penciptaan kewajiban lancar lainnya.

Terdapat banyak jenis kewajiban lancar yang berbeda, antara lain”hutang usaha,

wesel bayar, jatuh tempo berjalan hutang jangka panjang, kewajiban jangka

pendek yang diharapkan akan didanai kembali, hutang dividen, deposito yang

dapat dikembalikan, pendapatan diterima dimuka, hutang pajak, kewajiban yang

berhubungan dengan karyawan.
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Kelompok kedua adanya hutang jangka panjang terdiri dari pengorbanan manfaat

ekonomi yang sangat mungkin dimasa depan akibat kewajiban sekarang yang

tidak dibayarkan dalam satu tahun atau satu siklus operasi perusahaan. Jenis-jenis

hutang jangka panjang antara lain” hutang obligasi, wesel bayar jangka panjang,

hutang hipotik, kewajiban pensiun, dan kewajiban leasen.

Perusahaan yang memasuki pasar modal bertujuan mendapatkan dana yang

berasal dari para investor agar mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Ada

beberapa alternatif yang dapat dilakukan investor dalam melakukan investasi

dalam pasar modal, salah satunya obligasi  (Werastuti, 2012).

Menurut Werastuti (2012) obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang

berisi kontrak perjanjian antara pemberi pinjaman dengan yang diberi pinjaman

(emiten) yang berarti emiten mengakui berutang kepada pemilik obligasi.

Meskipun obligasi dianggap sebagai investasi yang aman, namun obligasi tetap

memiliki risiko.Risiko tersebut adalah ketidakmampuan perusahaan untuk

melunasi obligasi kepada investor.

Obligasi dianggap sebagai alternatif investasi yang cukup aman bagi investor

karena obligasi memberikan penghasilan yang tetap yaitu pokok utang dan kupon

bunga pada waktu jatuh tempo yang ditentukan. Lembaga perbankan yang

memiliki prosedur pinjaman yang makin diperketat menimbulkan perusahaan

yang  membutuhkan dana mulai tertarik berinvestasi pada obligasi (Krisnilasari,

2007).

Walaupun obligasi merupakan investasi yang dianggap aman, tetapi investor bisa

mengalami kerugian yang berasal dari faktor eksternal atau internal perusahaan,
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contohnya pelunasan kupon dan hutang tidak terbayakan tepat waktu (Brigham et

al., 1999). Untuk menanggulangi masalah tersebut investor bisa memanfaatkan

informasi pemeringkatan obligasi (bond rating) dari lembaga pemeringkat

sekuritas utang (credit rating agency atau debt rating agency).  Menurut Altman

dan Nammacher (1987) peringkat obligasi sangat penting bagi investor karena

mampu memberikan pernyataan informatif dan memberikan sinyal suatu

perusahaan.

PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO) masih mencari cara untuk merestrukturisasi

utangnya yang akan jatuh tempo pada 2016 dan 2017. Dalam laporan conference

call yang dilakukan TRIO bersama para pemegang surat utang di Singapura,

TRIO sekali lagi menyatakan tak mampu membayar bunga obligasinya di bulan

Desember ini.

Utang-utang TRIO ini diakui memiliki potensi cross default. Namun sampai saat

ini belum ada notifikasi default dari para kreditur. Tidak mampunya TRIO

membayar bunga obligasi membuat PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

menurunkan peringkat TRIO dari id CCC menjadi id SD alias selective default.

Peringkat ini menandakan obligor gagal membayar satu atau lebih kewajiban

finansialnya yang jatuh tempo (investasi.kontan.co.id).

Jakarta, CNN Indonesia - Pengawas keuangan Jepang berencana memberi

hukuman kepada perusahaan teknologi Toshiba Corp., karena diduga memalsukan

laporan keuangan. Sumber-sumber yang dekat dengan lingkungan pemerintah

mengatakan kepada harian bisnis Nikkei, bahwa Securities and Exchange
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Commission Surveillance (SESC) berencana memberlakukan denda terhadap

Toshiba pada September mendatang.

Regulator setempat sedang mempelajari kasus ini dan menimbang hukuman

potensial setelah komite independen mengumumkan temuannya dalam waktu

dekat ini. Komite independen mengatakan Toshiba membutuhkan perbaikan tata

kelola perusahaan. Skandal akuntansi Toshiba diperkirakan mencapai lebih dari

US$ 1 miliar per Maret 2014 (www.cnnindonesia.com).

Berdasarkan fenomena di atas bahwa terjadi adanya cross default yang

diakibatkan oleh kinerja bisnis perusahaan yang kurang baik dan juga earnings

management yang bertujuan agar laporan keuangan terlihat sehat oleh investor,

sehingga membuat saya bertujuan untuk meneliti keadaan yang terjadi terhadap

fenomena-fenomena di atas. Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul

penelitian ini adalah ” ANALISIS EARNINGS MANAGEMENT PADA

PERUSAHAAN DOWN GRADE INVESTMENT”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini

adalah apakah Manajemen perusahaan melakukan manajemen laba yang

meningkatkan laba setelah mengalami penurunan peringkat obligasi ?
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1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1    Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menguji adanya praktik

earnings management ketika peringkat obligasi perusahaan mengalami down

grade investment.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

Peringkat obligasi merupakan opini dari lembaga pemeringkat serta

sumber informatif bagi pemodal atas risiko obligasi yang diperdagangkan

(Berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan Lembaga keuangan Ke151/BL/2009).

Informasi peringkat tersebut diharapkan dapat membantu investor dalam

mengambil keputusan investasi.

Dengan demikian investor dapat melakukan strategi apakah akan membeli

obligasi atau tidak. Bagi emiten, peringkat bermanfaat untuk mengetahui struktur

obligasi dan mengetahui posisi kinerjanya dibanding perusahaan lain (Raharjo,

2003). Akan tetapi jika peringkat perusahaan dikatakan kurang sehat dapat

menimbulkan oportunisme yang cenderung membuat emiten melakukan berbagai

cara untuk dapat menghasilkan peringkat obligasi yang baik.

Jika perusahaan mendapatkan peringkat yang baik, maka dapat dimanfaatkan

sebagai sarana promosi dan meningkatkan kepercayaan investor (Robert, 1997).

Hal tersebut dikarenakan perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar

obligasinya dengan baik.
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2.1.1 Teori akuntansi positif

Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses, yang menggunakan

kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan

akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu dimasa

mendatang. Teori akuntansi positif pada prinsipnya beranggapan bahwa tujuan

dari teori akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik-praktik

akuntansi.

Perkembangan teori positif tidak dapat dilepaskan dari ketidakpuasan terhadap

teori normatif (Watts dan Zimmerman,1986). Selanjutnya dinyatakan bahwa dasar

pemikiran untuk menganalisa teori akuntansi dalam pendekatan normatif terlalu

sederhana dan tidak memberikan dasar teoritis yang kuat. Terdapat tiga alasan

mendasar terjadinya pergeseran pendekatan normatif ke positif yaitu (Watts dan

Zimmerman,1986 ):

1. Ketidakmampuan pendekatan normatif dalam menguji teori secara

empiris, karena didasarkan pada premis atau asumsi yang salah sehingga

tidak dapat diuji keabsahannya secara empiris.

2. Pendekatan normatif lebih banyak berfokus pada kemakmuran investor

secara individual dari pada kemakmuran masyarakat luas.

3. Pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya

alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal. Hal ini

mengingat bahwa dalam system perekonomian yang mendasarkan pada

mekanisme pasar, informasi akuntansi dapat menjadi alat pengendali bagi

masyarakat dalam mengalokasi sumber daya ekonomi secara efisien.
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Selanjutnya Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa dasar pemikiran

untuk menganalisa teori akuntansi dalam pendekatan normatif terlalu sederhana

dan tidak memberikan dasar teoritis yang kuat. Untuk mengurangi kesenjangan

dalam pendekatan normatif, Watts dan Zimmerman (1986) mengembangkan

pendekatan positif yang lebih berorientasi pada penelitian empiris dan

menjustifikasi berbagai teknik atau metode akuntansi yang sekarang digunakan

atau mencari model baru untuk pengembangan teori akuntansi dikemudian hari.

Tiga hipotesis teori akuntansi positif merupakan prediksi yang dibuat oleh PAT

diorganisasikan secara luas pada tiga hipotesis yang diformulasikan oleh Watts

dan Zimmerman (1986). Kita akan memberi ketiga hipotesis ini bentuk

oportunistik mereka, karena menurut Watts dan Zimmerman (1990), ini adalah

cara yang paling sering digunakan ketika mereka diinterpretasikan:

1. Hipotesis Rencana Bonus

Dalam hipotesis ini, semua hal lain dalam keadaan tetap, para manajer perusahaan

dengan rencana bonus cenderung untuk memilih prosedur akuntansi dengan

perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini.

2. Hipotesis Kontrak Hutang

Dalam hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin dekat suatu

perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada

kesepakatan utang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan

manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang

dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini.
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3. Hipotesis biaya politik

Dalam hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin besar biaya politik

yang mesti ditanggung oleh perusahaan, manajer cenderung lebih memilih

prosedur akuntansi yang menyerah pada laba yang dilaporkan dari masa sekarang

menuju masa depan.

Penelitian ini akan lebih memperdalam mengenai hipotesis kedua yaitu debt

covenant atau Kontrak hutang. Cochran (2001), Debt covenant adalah kontrak

yang ditujukan pada peminjam oleh kreditor untuk  membatasi aktivitas yang

mungkin merusak nilai pinjaman dan recovery pinjaman. Sebagian besar

kesepakatan utang berisi perjanjian yang mengharuskan peminjam memenuhi

syarat yang disepakati dalam perjanjian utang (Scott, 2012). Debt covenant

memberikan jaminan kepada bondholders bahwa perusahaan akan mendahulukan

pembayaran utang kepada bondholders. Dengan adanya debt covenant para

bondholders tidak ragu untuk menanamkan modal dalam jumlah besar pada

perusahaan dengan kesempatan investasi yang tinggi. Sehingga kebutuhan modal

dalam jumlah besar pada perusahaan dengan kesempatan tinggi dapat terpenuhi.

2.1.2 Pengertian Obligasi

Obligasi merupakan suatu kontrak yang mengharuskan peminjam untuk

membayar kembali pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman dalam

kurun waktu tertentu yang sudah disepakati oleh pihak yang bersangkutan

(Jogiyanto, 2003). Moechdie dan Ramelan (2012), obligasi adalah salah satu jenis

utang. Secara umum obligasi adalah surat tanda utang jangka panjang. Menurut
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konvensi yang berlaku di indonesia, surat utang dengan tenor di atas 5 tahun

disebut obligasi. Meskipun beberapa surat hutang bertenor 3 tahun yang

diterbitkan perusahaan pembiayaan dipasarkan dan dicatat sebagai obligasi.

kebanyakan obligasi yang di Indonesia bertenor 5 tahun dan paling panjang adalah

30 tahun. Obligasi merupakan alternatif pendanaan melalui hutang yang menarik

bagi perusahaan atau pemerintah karena pada umumnya obligasi memiliki jatuh

tempo yang panjang dan relatif murah karena merupakan hutang yang secara

langsung kepada masyarakat (supplier modal). Obligasi yang baru diterbitkan

biasanya dijual sama atau mendekati nilai nominalnya. Hal ini disebabkan karena

bunga obligasi yang diberikan hampir sama dengan suku bunga yang berlaku di

pasar yang maksudnya tingkat keuntungan yang diisyaratkan investor pada suatu

obligasi.

Tinggi rendahnya tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh investor pada

obligasi ini bergantung pada risiko kegagalan obligasi yang diperkirakan oleh

investor. Jika bunga obligasi lebih tinggi dari tingkat bunga yang berlaku di

pasar, harga (nilai) obligasi lebih tinggi dari nilai nominalnya. Sebaliknya jika

bunga obligasi lebih rendah dari tingkat bunga yang berlaku di pasar saham, harga

(nilai) obligasi lebih kecil dari nilai nominalnya. Obligasi yang dijual dibawah

nilai nominalnya disebut obligasi diskon dan obligasi yang dijual diatas nilai

nominalnya disebut obligasi premi (Sjahrial, 2009).
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2.1.2.1 Karakteristik Obligasi

Menurut Keown et al. (2010) beberapa karakteristik dari obligasi yang biasa

didengar adalah sebagai berikut:

1. Klaim Terhadap Aset-aset dan Penghasilan Perusahaan

Obligasi juga mempunyai klaim terhadap penghasilan yang akan datang atas

saham biasa dan saham preferen. Secara umum, jika bunga obligasi tidak dibayar,

badan pengawas obligasi dapat menggolongkan perusahaan tersebut sebagai

perusahaan yang tidak mampu membayar hutang dan terpaksa perusahaan tersebut

menjadi bangkrut. Dengan demikian, klaim pemegang obligasi terhadap

penghasilan lebih cenderung dilunasi daripada saham biasa dan saham preferen

yang devidennya dibayar terserah pada manajemen perusahaan.

2. Nilai Nominal

Nilai nominal suatu obligasi adalah nilai yang tertera pada lembar obligasi yang

akan dikembalikan kepada pemegang obligasi pada saat jatuh tempo.

3. Suku Bunga Kupon

Suku bunga kupon pada obligasi menunjukkan besarnya persentase bunga

terhadap nilai nominal obligasi yang akan dibayar setiap tahun. Menurut Brigham

dan Houston (2006), tingkat bunga kupon obligasi dapat dibedakan menjadi:

a. Obligasi dengan tingkat bunga kupon mengambang yaitu obligasi yang

tingkat suku bunganya turun dan naik dengan mengikuti perubahan yang

terjadi pada tingkat suku bunga secara umum.
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b. Obligasi dengan kupon nol yaitu obligasi yang tidak membayarkan bunga

tahunan tetapi dijual dengan diskon dibawah harga yang ditetapkan,

sehingga memberikan keringanan kepada para investornya.

c. Obligasi dengan diskon penerbitan awal yaitu semua obligasi yang pada

awalnya ditawarkan dengan harga di bawah nilai parinya.

4. Batas Waktu

Batas waktu dari obligasi menunjukkan lamanya waktu sampai penerbit obligasi

mengembalikan nilai obligasi ke pemegang obligasi dan berakhirnya atau

ditebusnya obligasi tersebut.

5. Indenture

Indenture merupakan kesepakatan hukum antara perusahaan penerbit obligasi dan

perwalian obligasi yang mewakili pemegang obligasi. Surat perjanjian

menyediakan term spesifik mengenai persetujuan pinjaman, yang mencakup

uraian dari obligasi, hak pemegang obligasi, hak perusahaan penerbit obligasi, dan

tanggung jawab perwalian.

6. Tingkat Penghasilan Lancar

Tingkat penghasilan lancar obligasi mengacu pada keuntungan yang diperoleh

oleh pihak yang membeli obligasi dari bunga yang telah ditetapkan terhadap harga

obligasi di pasaran.
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7. Peringkat Obligasi

Peringkat obligasi mencakup penilaian tentang potensi risiko masa depan dari

suatu obligasi.

2.1.2.2. Jenis-jenis Obligasi

Menurut Tandelilin (2010), ada beberapa jenis obligasi perusahaan dengan

masing-masing karakteristik yang berbeda:

1. Obligasi Dengan Jaminan

Obligasi dengan jaminan adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan

menggunakan jaminan suatu aset real, sehingga jika perusahaan gagal memenuhi

kewajibannya maka pemegang obligasi berhak untuk mengambil alih aset

tersebut.

2. Obligasi Tanpa Jaminan

Obligasi tanpa jaminan dalah obligasi yang diterbitkan tanpa menggunakan suatu

jaminan aset real tertentu. Sama halnya dengan mortgage bond, perusahaan juga

bisa menerbitkan obligasi tanpa jaminan lagi setelah obligasi tanpa jaminan

diterbitkan, atau disebut sebagai subordinated (junior) debentures.

3. Obligasi Konversi

Obligasi konversi merupakan obligasi yang memberikan hak kepada

pemegangnya untuk menukar obligasi tersebut dengan sejumlah saham

perusahaan pada harga yang telah ditetapkan, sehingga pemegang obligasi
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mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari selisih penjualan dan

pembelian saham.

4. Obligasi yang disertai Warrant.

Obligasi yang disertai dengan adanya warrant berarti pemegang obligasi

mempunyai hak untuk membeli saham perusahaan pada harga yang telah

ditentukan. Sama halnya dengan obligasi konversi, pemegang obligasi dengan

waran akan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan jika harga

saham mengalami kenaikan.

5. Obligasi Tanpa Kupon

Obligasi tanpa kupon adalah obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga.

Obligasi tanpa kupon umumnya ditawarkan pada harga di bawah nilai parinya

(ada discount), sehingga investor memperoleh keuntungan dari nilai perbedaan

harga pasar dan nilai par obligasi pada saat obligasi tersebut dibeli.

6. Obligasi Dengan Tingkat Bunga Mengambang

Obligasi dengan tingkat bunga mengambang adalah obligasi yang memberikan

tingkat bunga yang besarnya disesuaikan dengan fluktuasi tingkat bunga pasar

yang berlaku. Umumnya obligasi ditawarkan dengan menggunakan kupon sebesar

persentase tertentu dari suku bunga deposito atau bisa juga kombinasi dengan

suku bunga tetap.
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7. Putable Bond

Putable bond adalah obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi

untuk menerima pelunasan obligasi sesuai dengan nilai par sebelum waktu jatuh

tempo. Putable bond akan melindungi pemegang obligasi terhadap fluktuasi.

jika tingkat bunga pasar mengalami kenaikan dan harga obligasi akan mengalami

penurunan maka pemegang obligasi mempunyai hak untuk meminta pelunasan

perusahaan, sehingga pemegang obligasi tersebut dapat menginvestasikan kembali

dananya pada tingkat bunga yang sesuai dengan tingkat bunga pasar yang berlaku.

8. Junk Bond

Junk bond adalah obligasi yang memberikan tingkat keuntungan (kupon) yang

tinggi, tetapi juga mengandung risiko yang sangat tinggi pula. Junk bond

diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang berisiko tinggi atau oleh perusahaan

yang ingin membiayai suatu rencana merger atau akuisisi.

9. Sovereign Bonds

Sovereign bonds adalah obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dalam mata

uangnya sendiri, tetapi dijual di negara lain dalam mata uang negara tersebut.

2.1.3. Peringkat Obligasi

Peringkat merupakan sebuah pernyataan tentang keadaan penghutang dan

kemungkinan apa yang bisa dan akan dilakukan sehubungan dengan hutang yang

dimiliki. Dapat dikatakan bahwa peringkat mencoba mengukur risiko kegagalan,

yaitu peluang emitan atau peminjam akan mengalami kondisi tidak mampu
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memenuhi kewajiban keuangan, peringkat obligasi perusahaan memberikan

petunjuk bagi investor tentang kualitas investasi obligasi yang mereka minati.

Peringkat obligasi adalah simbol-simbol karakter yang diberikan oleh agen

peringkat untuk menunjukkan risiko dan obligasi. Dua buah agen peringkat

obligasi terkenal di dunia adalah Standard & Poor’s (S&P) Corporation dan

Moody’s Investor Service Inc. Di Indonesia obligasi diperingkat oleh PT

PEFINDO yang didirikan tanggal 21 Desember 1993 dan PT KASNIC Creding

Rating. Fungsi utama lembaga pemeringkat adalah memberikan rating yang

obyektif, independen dan kredibel terhadap resiko kredit dari sekuritas pinjaman

yang diterbitkan secara umum melalui kegiatan rating.

Lembaga pemeringkat juga menghasilkan dan mempublikasikan informasi kredit

berkaitan dengan pasar modal pinjaman. Publikasi ini meliputi opini kredit

terhadap emiten obligasi dan sektor-sektor yang berkaitan. Proses penilaian rating

ini dilakukan dengan mempertimbangkan segala yang berhubungan dengan

keuangan dan informasi non keuangan, antara lain opersional perusahaan,

manajemen perusahaan, laporan keuangan perusahaan, dan perencanaan

perusahaan.

2.1.3.1 Standard & Poor’s (S&P) Corporation

Standard & Poor's atau juga dikenal dengan sebutan (S&P) adalah salah satu anak

perusahaan dari McGraw-Hill yang merupakan perusahaan pemeringkat atas

saham dan obligasi, yang merupakan salah satu dari 3 perusahaan besar dalam

industri pemeringkatan efek bersama Moody's dan Fitch Ratings. Salah satu

produknya yang dikenal secara luas adalah pemeringkatan atas 500 saham di
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Amerika yang dikenal dengan nama S&P 500, dan pemeringkatan 200 saham di

Australia yang dikenal dengan nama indeks harga saham gabungan S&P/ASX 200

dan pemeringkatan di Kanada yang dikenal dengan nama S&P/TSX.

Standard & Poor's menjalankan kegiatan usahanya dibidang jasa keuangan di

mana produk yang dihasilkannya adalah berupa peringkat kredit, penelitian

saham(ekuitas), indeks S&P, keuangan, solusi risiko, jasa kepatuhan, evaluasi,

layanan data. Anak perusahaannya yang bernama Capital IQ, menyediakan

informasi dan solusi arus kerja kepada lembaga keuangan, lembaga penasihat

keuangan, dan perusahaan dengan cara menyediakan informasi keuangan secara

terintegrasi dan solusi tehnis termasuk laporan keuangan teraudit dari perusahaan,

menampilkan analisis berdasarkan gabungan data keuangan dan non keuangan,

kumpulan data (database) terintegrasi dari pasar modal, dan berbagai sarana

pengembangan yang berhubungan. Perusahaan ini melayani berbagai lembaga

profesional, lembaga keuangan, perusahaan, penasihat keuangan, dan investor

perorangan diberbagai belahan dunia.

Sejarah S&P bermula pada tahun 1860, dengan terbitnya buku History of

Railroads and Canals in the United States yang disusun oleh Henry Varnum Poor.

Buku ini memuat informasi komprehensif mengenai keadaan operasional dan

finansial dari seluruh perusahaan perkeretaapian di Amerika Serikat. Pada tahun

1868, Henry Varnum Poor dan anaknya, Henry William Poor mendirikan H.V.

and H.W. Poor Co., perusahaan ini menerbitkan dua buku yang terbit setiap tahun,

yang berjudul Poor's Manual of the Railroads of the United States dan Poor's

Directory of Railway Officials.
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Sementara itu, pada tahun 1906, Luther Lee Blake mendirikan Standard Statistics

Bureau, yang bertujuan menyediakan informasi finansial untuk perusahaan non-

perkeretaapian. Perusahaan ini menerbitkan kartu berukuran 5 inch x 7 inch, yang

memungkinkan penerbitan yang lebih sering. Pada tahun 1941, Poor's Publishing

dan Standard Statistics bergabung dan membentuk Standard & Poor's Corp..Pada

tahun 1966, perusahaan ini diakuisisi oleh McGraw-Hill, yang memungkinkan

McGraw-Hill untuk melebarkan sayap ke industri jasa penyedia informasi

finansial.

Selaku lembaga pemeringkat kredit, Standard & Poor's menerbitkan peringkat

kredit atas hutang dari perusahaan. Dan saat ini S&P diakui sebagai organisasi

pemeringkat statistik nasional Amerika oleh U.S. Securities and Exchange

Commission (lembaga pengawas pasar modal di Amerika). Berdasarkan definisi

Peringkat Standard & Poor’s adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 peringkat obligasi dari Standard & Poor’s beserta interpretasi
untuk setiap peringkat

Standard and Poor’s
Peringkat Interpretasi
AAA Peringkat tertinggi
AA Peringkat tinggi
A Peringkat cukup tinggi
BBB Peringkat menengah
BB Peringkat kurang spekulatif
B Peringkat cukup spekualtif
CCC Peringkat spekulatif
CC Peringkat lebih spekulatif
C Peringkat sangat spekulatif
DDD Peringkat gagal
DD Peringkat lebih gagal
D Peringkat sangat gagal

Sumber : standar & poor’s bond guide (2015)
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2.1.3.2 Moody’s Investor Service Inc.

Moody Investors Service adalah penyedia terkemuka dari peringkat kredit,

penelitian, dan analisis risiko. Komitmen dan keahlian Moody memberikan

kontribusi untuk pasar keuangan yang transparan dan terintegrasi, melindungi

integritas kredit. Penilaian kami dan utang analisis track mencakup lebih dari :

130 negara, 11.000 emiten perusahaan, 21.000 emiten keuangan publik, 76.000

kewajiban keuangan terstruktur.

peringkat kredit dan penelitian bantuan investor menganalisis risiko kredit terkait

dengan sekuritas pendapatan tetap. peringkat kredit independen seperti dan

penelitian juga berkontribusi terhadap efisiensi di pasar pendapatan tetap dan

kewajiban lainnya, seperti kebijakan asuransi dan transaksi derivatif, dengan

memberikan penilaian yang kredibel dan independen dari risiko kredit.

Studi bawaan Moody memvalidasi peringkat kami prediksi. Kami menerbitkan

penelitian dan investor briefing menarik ribuan peserta setiap tahun dan terus

investor saat ini dengan alasan yang mendasari pendapat kredit kami.

Berdasarkan definisi Peringkat Moody’s Investor Service Inc adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.2 peringkat obligasi dari Moody’s beserta interpretasi untuk setiap
peringkat

Moody’s
Peringkat Interpretasi
Aaa Kualitas utama
Aa Kualitas tinggi
A Peringkat cukup  tinggi
Baa Peringkat menengah
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Ba Peringkat cukup
menengah

B Peringkat spekulatif
Caa Peringkat sangat

spekulatif
Ca Peringkat mendekati

kebangkrutan
C Peringkat paling rendah

Sumber : moody’s investor service bond guide (2015)

2.1.3.3. PT PEFINDO

PT. PEFINDO atau “PT Pemeringkat Efek Indonesia” didirikan di Jakarta pada

tanggal 21 Desember 1993, atas prakarsa BAPEPAM dan Bank Indonesia. Pada

tanggal 13 Agustus 1994, PT. PEFINDO memperoleh lisensi dari BAPEPAM

(No. 39/PM-PI/1994) dan menjadi salah satu institusi pendukung di pasar modal

Indonesia.

Fungsi utama PT. PEFINDO adalah memberikan peringkat yang obyektif,

independen dan dapat dipercaya terhadap risiko kredit dan sekuritas utang secara

publik. Perusahaan ini berafiliasi dengan S&P’s dan secara aktif terus

berpartisipasi dalam ASEAN Forum of Credit Rating Agencies (AFCRA), yang

mendukung pengembangan dan penyempurnaan standar dimasa mendatang.

Guna meningkatkan metodologi pemeringkatan yang digunakan dan kriteria

dalam melakukan pemeringkatan, maka PEFINDO didukung oleh mitra global

yaitu Standard & Poor’s Rating Services (S&P’s). Disamping melaksanakan

kegiatannya dalam melakukan pemeringkatan surat hutang, PEFINDO juga

menerbitkan dan mempublikasikan informasi kredit sehubungan dengan pasar

perdagangan efek.
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Publikasi ini terdiri dari opini kredit atas perusahaan-perusahaan penerbit obligasi

beserta sektor aset acuannya. PEFINDO adalah merupakan Perseroan Terbatas

yang sahamnya per Desember 2006 tercatat dimiliki oleh 96 perusahaan domestik,

yang terdiri dari dana pensiun, perbankan, asuransi, Bursa Efek Indonesia, dan

perusahaan sekuriti.

2.1.3.4. Metodologi pemeringkatan PEFINDO

Metodologi pemeringkatan PEFINDO untuk Lembaga Keuangan (Perbankan,

Multifinance, Sekuritas dan Asuransi) mencakup penilaian atas tiga risiko utama,

yaitu Risiko Industri, Risiko Bisnis dan Risiko Keuangan.

1. Penilaian resiko Industri

Penilaian resiko masing-masing jenis industri adalah berdasarkan analisis

mendalam terhadap lima faktor resiko utama, yaitu .

a) Pertumbuhan dan stabilitas industri, yang terkait dengan kondisi

permintaan dan penawaran, prospek, peluang pasar, tahapan industri

(awal, pengembangan, matang, atau penurunan), dan jenis produk yang

ditawarkan pada industri terkait (produk yang bersifat pelengkap versus

produk yang bisa disubstitusi, umum versus khusus, dan sebagainya).

b) Struktur pendapatan & struktur biaya dari Industri, yang mencakup

pemeriksaan komposisi aliran pendapatan, kemampuan untuk menaikkan

harga (kemampuan untuk dengan mudah meneruskan kenaikan biaya

kepada pelanggan/para pengguna akhir), biaya dana dan operasional,
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struktur biaya dan komposisi, komposisi biaya tetap vs biaya variabel, dan

pengadaan sumber pendanaan.

c) Persaingan didalam industri, yang mencakup penilaian terhadap

karakteristik industri untuk menentukan tingkat kesulitan masuk bagi para

pemain baru. Penilaian juga mencakup analisis jumlah pemain dalam

industri, pesaing terdekat, potensi perang harga, dan lain-lain untuk

mengetahui tingkat kompetisi yang ada dan yang akan datang.

d) Peraturan, pembatasan jumlah pemain, lisensi, kebijakan pajak,

persyaratan yang terkait dengan tingkat kesehatan perusahaan, kebijakan

harga pemerintah, dan persyaratan lainnya.

e) Profil Keuangan industri umumnya dikaji dengan analisis beberapa tolok

ukur keuangan yang diambil dari beberapa perusahaan besar dalam

industri yang sebagian besar dapat mewakili industri masing-masing.

Analisis Kinerja Keuangan Industri meliputi analisis permodalan, kualitas

aset, profitabilitas, dan likuiditas.

2. Penilaian resiko Bisnis dan Keuangan

Sementara itu, Penilaian Risiko Bisnis dan Risiko Keuangan akan tergantung pada

sektor industri masing-masing sebagai contoh perusahaan yang bergerak dalam

bidang asuransi dan penjaminan sebagai berikut.
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1. Asuransi dan Penjaminan

Berikut faktor-faktor penunjang keberhasilan :

1.1 Penilaian Risiko Bisnis

i. Posisi Pasar

Penilaian akan mencakup tinjauan yang mendalam tentang posisi pasar

perusahaan atau posisi bisnis, Kekuatan dan kelemahan Perusahaan dalam

pemasaran, Peninjauan pengukuran tingkat keberlangsungan posisi

perusahaan dalam industri oleh pangsa pasar dari kekuatan waralaba.

dan lingkungan kompetisinya secara keseluruhan, kemapanan perusahaan

akan memberikan nilai tambah kepada kekuatan nama perusahaan, tingkat

pertumbuhan premi perusahaan (historis & kedepannya), jumlah

pemegang polis dinilai untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk

memperoleh pelanggan dan mengembangkan usahanya di masa

mendatang.

ii. Saluran Distribusi dan Kapabilitas

Penilaian akan mencakup tinjauan menyeluruh atas daya jangkau

perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk dapat terus

merebut pangsa pasar di daerah prospektif. Untuk lini bisnis seperti surety

bond, lokasi cabang merupakan faktor penting demi kelancaran urusan.

Banyaknya broker yang bekerja dengan perusahaan-perusahaan akan

memperkuat kemampuan penyaluran distribusi untuk menghasilkan premi.
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sistem TI yang dapat diandalkan akan mempercepat penjaminan dan

proses klaim, serta mempercepat polis yang diterbitkan ke setiap cabang.

Jenis saluran distribusi diperiksa untuk melihat efektifitas biaya

perusahaan serta dampaknya terhadap pendapatan perusahaan.

iii. Investasi

Penilaian akan mencakup pemeriksaan strategi investasi perusahaan dan

komposisinya untuk mengukur keuntungan. Pemeriksaan kesesuaian

strategi investasi perusahaan sesuai dengan profil kewajiban dimasa depan.

Pendekatan untuk mengukur dan mengelola risiko dari kegiatan investasi,

strategi alokasi aset, kualitas aset kredit, diversifikasi aset, tingkat

kemampulabaan investasi, dan lain-lain. Tinjauan juga akan melingkupi

evaluasi pedoman investasi perusahaan dan pengendalian manajemen atas

portofolio investasi yang mungkin akan berubah dari waktu ke waktu.

iv. Diversifikasi

Penilaian akan mencakup pemeriksaan yang mendalam pada seberapa baik

perusahaan mendiversifikasi lokasi cabang, basis pelanggan, serta produk-

produk yang mampu mengurangi risiko konsentrasi dan menjamin

stabilitas kualitas aset perusahaan dan arus pendapatannya. Kajian atas

diversifikasi geografis faktor penting yang akan dinilai, terutama dalam

mengurangi risiko dari setiap bencana yang bisa terjadi di kawasan

tertentu.
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v. Manajemen dan Strategi Perusahaan

Analisis kualitatif dalam menilai kualitas manajemen perusahaan,

pengalaman, kredibilitas dan strategi yang baik kedepannya. Analisis akan

mencakup pemeriksaan terhadap pengelolaan rencana strategis, kontrol

dan keahlian operasional, sasaran serta strategi keuangan, sasaran investasi

serta toleransi manajemen terhadap risiko. Penilaian keberhasilan

manajemen melaksanakan strategi. Pemelihara tingkat solvabilitas dan

pemanfaatan hutang pada neraca juga secara menyeluruh diperiksa.

1.2 Penilaian Risiko Keuangan

i. Permodalan dan Cadangan

Penilaian akan mencakup pemeriksaan dari komposisi modal perusahaan

(ekuitas, revaluasi aset, capital gain dan keuntungan yang belum

direalisasi, serta tipe lain kuasi-reorganisasi). Kebijakan pencadangan dan

besar kecilnya cadangan juga diuji secara hati-hati, karena perusahaan

asuransi harus dapat memenuhi kewajiban jangka panjangnya di masa

depan. Segmen non-asuransi jiwa, struktur jaminan reasuransi dan

kerangka perjanjiannya dinilai secara mendalam, karena merupakan faktor

penting bagi perusahaan dalam mengelola klaim kewajiban dimasa depan.

ii. Kinerja Operasi

Penilaian akan mencakup analisis menyeluruh dari kinerja keuangan

perusahaan (kecenderungan, kemampuan untuk tumbuh, keberlanjutan),

operasi dan efisiensi perusahaan (keragaman serta potensi pertumbuhan).
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Kualitas pendapatan investasi perusahaan, mengukur besarnya risiko

dalam berbagai jenis harga produk, keuntungan operasional dan

pendapatan bersih (kecenderungan, keberlanjutan dan potensi

pertumbuhan). Kualitas aset dan kinerja investasi sangat penting bagi

perusahaan asuransi, karena perusahaan harus memastikan bahwa investasi

saat ini harus mampu menutup klaim di masa depan.

iii. Likuiditas dan Fleksibilitas Keuangan

Penilaian tentang sejauh mana portofolio investasi perseroan dapat cepat

diuangkan untuk menutupi klaim. Pertimbangan kunci mengenai likuiditas

termasuk berapa banyak portofolio dalam jangka panjang vs jangka

pendek. Berapa banyak dari portofolio dalam aktiva tetap vs pasar uang,

berapa banyak dari portofolio berisiko pasar tinggi, dan lain-lain. Alokasi

dan diversifikasi pada masing-masing aset serta kualitas kredit dari

masing-masing aset juga akan secara hati-hati diperiksa.

Penilaian fleksibilitas keuangan akan mencakup analisis dari kemampuan

perusahaan untuk mengakses berbagai tipe pendanaan dari pasar dan

menghimpun modal dari publik atau sumber-sumber lainnya dalam kondisi

keuangan atau situasi ekonomi yang sulit. Nilai nama/brand perusahaan

serta kemungkinan dukungan dari pemerintah juga diperiksa dengan teliti.

Berdasarkan 3 resiko utama diatas lembaga pemeringkat PT. Pefindo menilai

peringkat obligasi suatu perusahaan. Jadi ketika resiko-resiko tersebut terjadi atau

menghambat dalam keberlangsungan usaha suatu perusahaan, maka secara
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langsung pemeringkat obligasi dapat langsung mengubah konsistensi peringkat

yang diperoleh perusahaan.

Misalkan yang semula dari idAAA menjadi idBB terjadi penurunan peringkat.

sebaliknya ketika semakin jauh atau semakin baik perusahaan terhadap

penanggulangan terjadinya 3 resiko utama tersebut maka pemeringkat obligasi

juga akan mempertahankan peringkat obligasi yang sudah didapatkan perusahaan

dan bahkan meningkatkan kualitas peringkat obligasi yang diberikan.

Menurut Kaur dan Rajinder (2011) peringkat obligasi merupakan sebuah simbol

indikator dari opini agen pemeringkat mengenai kemampuan relatif dari penerbit

surat utang untuk melaksanakan kewajiban sesuai kontrak. Peringkat obligasi

mengukur tingkat risiko kegagalan dari obligasi, yaitu peluang terjadinya emiten

tidak mampu membayar pokok hutang dan bunganya pada saat jatuh tempo.

Semakin tinggi peringkat maka semakin rendah tingkat risiko kegagalan obligasi.

Berdasarkan definisi Peringkat PEFINDO adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 peringkat obligasi menurut PEFINDO

Peringkat Keterangan
AAA Efek utang yang peringkatnya paling tinggi dan beresiko paling

rendah yang didukung oleh kemampuan obligor yang superior relatif
dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban
jangka panjangnya sesuai dengan perjanjian.

AA Efek utang yang memiliki kualitas kredit sedikit dibawah peringkat
tertinggi, didukung oleh kemampuan obligor yang sangat kuat untuk
memenuhi kewajiban financial jangka panjangnya sesuai dengan
perjanjian, relatif dibanding dengan entitas Indonesia lainnya. Dan
tidak mudah dipengaruhi oleh perubahan keadaan.

A Efek utang yang beresiko investasi rendah dan memiliki kemampuan
dukungan obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya
untuk memenuhi kewajiban finansialnya sesuai dengan perjanjian
namun cukup peka terhadap perubahan yang merugikan.
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BBB Efek utang yang beresiko investasi cukup rendah didukung oleh
kemampuan obligor yang memadai, relatif dibanding entitas
Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansialnya sesuai
dengan perjanjian namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh
perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.

BB Efek utang yang menunjukkan dukungan kemampuan obligor yang
agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk
memenuhi kewajiban financial jangka panjangnya sesuai dengan
perjanjian serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang
tidak menentu dan merugikan.

B Efek utang yang menunjukkan parameter perlindungan yang sangat
lemah. Walaupun obligor masih memiliki kemampuan untuk
memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya
perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan
memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban
finansialnya.

CCC Efek utang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya
serta hanya bergantung kepada perbaikan keadaan eksternal.

D Efek utang yang macet atau emitennya sudah berhenti berusaha.

(pemeringkatan dari idAA ke idB dapat dimodifikasi dengan
penambahan plus (+) atau minus (-) tanda untuk menunjukkan
kekuatan relatif dalam kategori rating.)

Sumber : Pefindo,1996

2.1.4 Down Grade Investment

Pratiwi, et al. (2015) Penurunan peringkat obligasi atau sering dikatakan dengan

istilah down grade mencerminkan kondisi perusahaan yang menurun. Hal ini juga

akan menimbulkan reaksi negatif bagi investor. Kepercayaan investor mengenai

kemampuan penerbit obligasi untuk membayar utang dan kuponnya akan

berkurang.

Penilaiaan peringkat obligasi perusahaan oleh lembaga pemeringkat ditentukan

dari unsur keuangan dan non-keuangan. Unsur keuangan biasanya dilihat dari

laporan keuangan perusahaan, sehingga ketika kinerja perusahaan dalam keadaan
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yang baik maka peringkat obligasi akan memperoleh peringkat yang baik pula,

perolehan peringkat obligasi yang baik atau meningkat akan menambah minat

investor berinvestasi pada obligasi tersebut.

Mengingat faktor penilaian obligasi salah satunya adalah mencakup unsur

keuangan, terjadinya penurunan peringkat obligasi akan memicu manajemen

untuk melakukan perekayasaan laba atau manajemen laba. Penurunan peringkat

obligasi akan mempengaruhi manajemen untuk melakukan manajemen laba

dengan harapan periode berikutnya peringkat obligasi mengalami upgrade.

Dilakukannya praktik manajemen laba dimaksudkan untuk menyampaikan

informasi bahwa kinerja keuangan perusahaan sudah lebih baik kepada lembaga

pemeringkat sehingga dapat meningkatkan peringkat obligasi serta meningkatkan

kepercayaaan investor. Jadi penurunan peringkat obligasi akan mempengaruhi

manajemen melakukan manajemen laba dengan cara menaikkan laba (Adel,

2004).

2.1.5 Earnings Management

Scott (2012) mendefinisikan earning management sebagai tindakan manajemen

dengan memilih kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu untuk tujuan

memaksimalkan kesejahteraannya dan atau nilai pasar perusahaan (taking a bath,

income minimization, income maximization, income smoothing). Abdelghany

(2005) menjelaskan bahwa earning management merupakan manipulasi

pendapatan yang dilakukan untuk memenuhi target yang ditetapkan manajemen.
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Sementara Lo (2008) mengelompokkan earnings management dalam dua katagori

yakni real earning management seperti tindakan untuk mempengaruhi arus kas,

dan accrual management melalui perubahan dalam estimasi dan kebijakan

akuntansi. Peneliti lain yaitu Jiraporn, et al. (2006) mengelompokkan earnings

management ke dalam dua kelompok yakni beneficial earning management dan

opportunistic earning management.

Rahmawati et al. (2006) yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan

suatu intervensi dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan

eksternal, untuk memperoleh beberapa keuntungan privat (sebagai lawan untuk

memudahkan operasi yang netral dari proses tersebut). Assih dan Gudono (2000)

manajemen laba adalah suatu proses yang dilakukan dengan sengaja dalam

batasan General Accepted Accounting Principles (GAAP) untuk mengarah pada

tingkatan laba yang dilaporkan.

2.1.5.1 Bentuk-Bentuk Manajemen Laba

Bentuk-Bentuk pengaturan laba yang dikemukakan oleh Scott (2012) Yaitu:

1. Taking a bath

Disebut juga big baths, dapat terjadi selama periode dimana terjadi tekanan  dalam

organisasi atau terjadi reorganisasi, misalnya penggantian 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 kondisi tidak menguntungkan.
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2. Income Minimization

Pola meminimumkan laba mungkin dilakukan karena motif politik atau  motif

meminimunkan pajak. Cara ini dilakukan pada saat perusahaan  memperoleh

profitabilitas yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat  perhatian beroperasi

politis. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan atas barang-barang

modal dan aktiva tak  berwujud, pembebanan pengeluaran ada iklan, riset, dan

pengembangan yang cepat.

3. Income Maximization

Maksimalkan laba bertujuan untuk review memperoleh bonus yang lebih besar,

Selain itu tindakan ini juga bisa dilakukan untuk menghindari pelanggaran atas

kontrak hutang jangka panjang.

4. Income Smoothing

Perusahaan umumnya lebih memilih untuk melaporkan trend pertumbuhan laba

yang stabil daripada menunjukkan perubahan laba yang meningkat atau menurun

drastis.

5. Timing Revenue and Expenses Recognation.

teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan dengan

timing suatu transaksi, misalnya pengakuan premature atas pendapatan.
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2.2 Penelitian terdahulu

Berikut ini adalah  tabel hasil penelitian terdahulu.

Tabel 2.4 Penelitian terdahulu.

No Peneliti Hasil Penelitian
1 Ali dan Zhang (2008) Hasil kami juga menunjukkan bahwa perusahaan

percaya bahwa dengan menggelembungkan laba
mereka dapat mempengaruhi keputusan lembaga
pemeringkat kredit 'untuk meng-upgrade atau
down grade.

2 Jung et al. (2012) Peneliti menemukan peningkatan earnings
smoothing untuk perusahaan di kelas atas
kategori rating. Kami juga menemukan bahwa
bagi perusahaan dalam kelas atas, meningkatkan
earnings smothness memiliki dampak yang
menguntungkan pada kemungkinan upgrade
rating dalam periode berikutnya.

3 Kim et al. (2013) Temuan menunjukkan bahwa manajemen
perusahaan mencoba untuk mempengaruhi
perubahan yang akan datang dari credit ratings
dengan secara aktif terlibat dalam kegiatan
earnings management.

4 Wenxie dan Jeong
(2013)

Secara keseluruhan, hasil kami menyiratkan
bahwa lembaga pemeringkat kredit dan
pemegang obligasi menganggap manajemen laba
nyata sebagai faktor risiko meningkat kredit
sehingga membutuhkan premi risiko tinggi.

5 Chun dan Yu (2013) Earnings management berpengaruh negatif
terhadap down grade ratings yang bisa
mengakibatkan biaya pinjaman terhadap
perusahaan

6 Alissa et al. (2013) Peneliti menemukan bukti bahwa perusahaan
menggunakan (-decreasing) kegiatan manajemen
laba meningkat pendapatan ketika mereka berada
di bawah peringkat mereka diharapkan.

7 Tsung et al. (2014) Hasil utama menunjukkan bahwa volatilitas
kegiatan RM signifikan dan positif
mempengaruhi yield spread obligasi korporasi
ketika variabel penentu terkenal spread obligasi
dikendalikan.

8 Dewi dan Yasa (2015) Perusahaan yang mengalami penurunan
peringkat obligasi (down grade) melakukan
manajemen laba  saat publikasi laporan
keuangan auditan.
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9 Pratiwi et al. (2015) Perusahaan melakukan earnings management
ketika perusahaan mengalami down grade
obligasi

10 Wajnsztajn dan Heitz
(2016)

Secara keseluruhan, manajemen laba tidak
muncul untuk memiliki pengaruh besar pada
keputusan kredit dari lembaga credit ratings
maupun harga obligasi.

2.3. Model Penelitian

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh down grade investment terhadap earnings management

Peringkat obligasi merupakan indikator untuk melihat kualitas kredit perusahaan

(Baker dan Sattar, 2001). Semakin tinggi peringkat obligasi suatu perusahaan,

maka investor akan lebih percaya untuk menginvestasikan dananya di perusahaan

tersebut. Tetapi  ketika obligasi perusahaan mengalami penurunan peringkat, ini

mecerminkan kinerja perusahaan yang menurun sehingga akan memberikan

informasi negatif kepada investor.

Adanya fleksibilitas dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku  umum

menimbulkan adanya berbagai pilihan dalam menentukan kebijakan akuntansi

membuat manajemen dapat memilih berbagai pilihan kebijakan yang ada. Dengan

adanya fleksibelitas tersebut tersebut memungkinkan manajemen untuk

melakukaan pengelolaan laba (Subramanyam, 1996). Hal inilah menyebabkan

manajer melakukan manajemen laba ketika peringkat obligasi mengalami

Down Grade Investment Earnings Management
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penurunan peringkat dengan tujuan memberikan signal kepada lembaga

pemeringkat mengenai kinerja positif perusahaan sehingga dapat meningkatkan

peringkat obligasi.

Terkait dengan peringkat obligasi yang mengalami penurunan,  manajemen akan

cenderung melakukan pengaturan laba yang menaikkan laba Werastuti (2012)

yang menyebutkan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba akrual yang

meningkatkan laba untuk merespon penurunan peringkat obligasi. Adel  (2004)

dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa ketika terjadi penurunan/perolehan

peringkat obligasi perusahaan ke dalam kategori non-investment grade,

perusahaan meresponnya dengan melakukan praktik manajemen laba yang

meningkatkan laba melalui discretionary accruals positif.

Berdasarkan analisis dan temuan penelitian di atas, maka hipotesis penelitian ini

dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Manajemen perusahaan melakukan  manajemen laba yang meningkatkan

laba setelah perusahaan mengalami penurunan peringkat obligasi.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Teknik pengumpulan Data

3.1.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder

adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi, data

sudah dikumpulkan oleh pihak instansi lain. Data sekunder yang digunakan

berasal dari sumber eksternal, yaitu data laporan keuangan perusahaan dan

pemeringkat obligasi.

3.1.2 Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari :

1. Lembaga pemeringkat obligasi (PT. PEFINDO) tahun 2014-2015

2. Laporan keuangan Perusahaan yang terdaftar pada IDX (Indonesia Stock

Exchanges) tahun 2014-2015

3.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data-data yang diperlukan dikumpulkan dengan metode

studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan literature, jurnal,

maupun media tertulis lain yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam

penelitian ini. Sedangkan metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan

sumber-sumber data dokumenter seperti laporan keuangan tahunan perusahaan

dan peringkat obligasi yang menjadi sampel penelitian.
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3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik  tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk

di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya (Sugiono, 2007). Populasi dalam

penelitian ini adalah peringkat obligasi di PEFINDO tahun 2014-2015 dan laporan

keuangan yang terdaftar di IDX.

3.3.2. Sampel

Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan (Judgement Sampling).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut (Sugiono, 2007). Adapun pertimbangan peneliti dalam menentukan

sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang menerbitkan obligasi di PEFINDO tahun 2014-2015

2. Jumlah perusahaan yang  menerbitkan obligasi yang dikategorikan

down grade Investment di PEFINDO tahun 2014-2015

3. Menyediakan laporan tahunan lengkap selama tahun 2014-2015.

3.4. Pengukuran Variabel

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dimana

dalam penelitian ini peneliti menggunakan angka-angka dalam menghitung

proksi-proksi variabel-variabelnya.
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3.4.1 Variabel Independen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah down grade investment. Variabel

ini dilihat berdasarkan peringkat yang dikeluarkan oleh PEFINDO yang

merupakan pemeringkat obligasi. Peringkat obligasi terdiri dari kategori (AAA,

AA, A, BBB, BB, B, CCC, dan D). Adel  (2004) Menggunakan data peringkat

obligasi perusahaan yang mengalami penurunan peringkat obligasi dan untuk

perusahaan yang tidak mengalami penurunan peringkat obligasi. Skala

pengukurannya adalah skala nominal, dengan skala ini pengukuran dilakukan

dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang mengalami down grade

investment dan 0 untuk perusahaan yang itdak mengalami down grade investment

3.4.2 Variabel Dependen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Earnings Management

Manajemen laba dapat dicapai melalui berbagai cara misalnya dengan

menggunakan discretionary accruals dan dengan perubahan metode akuntansi.

Pendeteksian manajemen laba dalam penelitian ini menggunakan komponen

discretionary accruals.

Penelitian ini menggunakan model Jones yang dimodifikasi oleh Dechow et al

(1995) untuk menghitung discretionary accruals. Model yang dibentuk

berdasarkan Jones (1991) mencoba memisahkan discretionary accruals dengan

non-discretionary accruals. Pemisahan tersebut menggunakan regresi. Langkah-

langkah untuk menghitung discretionary accruals adalah.



38

1. nilai total accruals diklasifikasikan menjadi komponen non-discretionary

accrual dan discretionary accrual.

TA = NDA + DA.................................. (1)

2. untuk menghitung total accrual digunakan rumus:

TA = NI - CFO.................................. (2)

3. untuk menghitung nilai non-discretionary accruals, digunakan rumus:

NDAit = 1 (1/Ait-1) + 2 (Revt/Ait-1 - Rect/Ait-1) + 3 (PPEt/ Ait-1) .......(3)

4. parameter dalam persamaan (3) diperoleh dari hasil regresi yang

menggunakan model Jones (1991), yaitu:

TAit-/Ait-1 = 1 (1/Ait-1) + 2 (Revt/Ait-1) + 3 (PPEt/ Ait-1) + it. .......... (4)

5. dalam persamaan (4) terlihat bahwa nilai discretionary accruals merupakan

nilai residu (error term) dari regresi, dan untuk menghitung nilai

discretionary accruals dilakukan dengan rumus:

DAit = TAit-/Ait-1 – [1 (1/Ait-1) + 2(Revt/Ait-1 - Rect/Ait-1) +

3(PPEt/ Ait-1] ............(5)

dimana:

TA : Total accruals dalam periode t
NDA : Non-discretionary accruals dalam periode t
DA : Discretionary accruals dalam periode t
A : Total assets periode t-1
Rev : Perubahan penjualan bersih dalam periode t
Rec : Perubahan piutang bersih dalam periode t
PPE : Property, Plan and Equipment dalam periode t
1,2 , 3 : Parameter yang diperoleh dari regresi persamaan (4).

Penyesuaian yang dilakukan oleh Dechow, Sloan and Sweeney (1995) adalah

pada perubahan pendapatan yang disesuaikan dengan perubahan piutang, karena
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dalam pendapatan penjualan tentunya sangat dipengaruhi oleh pendapatan atas

penjualan secara kredit. Perubahan pendapatan ini digunakan dalam model

tersebut untuk mengendalikan perubahan dalam non-discretionary accruals yang

disebabkan oleh perubahan kondisi. Pendapatan operasi digunakan sebagai

kontrol terhadap lingkungan perusahaan karena pendapatan merupakan ukuran

objektif dari operasi perusahaan sebelum manajer melakukan manajemen laba

(Jones 1991).

3.5 Metode Pengolahan Data

Berdasarkan kriteria purposive sampling dalam penelitian ini, jenis data yang

akan dianalisis adalah jenis data panel. Gujarati dan Porter (2015) menyebutkan

keuanggulan data panel yaitu (1) mampu memperhitungkan heterogenitas individu

secara ekspilisit; (2) mampu mengendalikan heterogenitas yang dapat digunakan

untuk menguji dan membangun model perilaku lebih kompleks, (3) tingginya

jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, (4) lebih

variatif, dan (4) multikolinieritas antara data semakin berkurang, serta (5) derajat

kebebasan (df) lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih

efisien dan dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang

kompleks serta meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data

individu. Oleh karenanya, dalam pengolahan data panel tidak diperlukan uji

asumsi klasik (Gujarati dan Porter, 2015).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan data panel lebih tepat menggunakan oleh data

dengan Ordinary Least Square (OLS) (Winarno, 2015). Adapun perangkat yang
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digunakan untuk melakukan analisis adalah E-Views versi 9.0. Tahapan yang

dilakukan dalam pengolahan data ini adalah sebagai berikut.

3.5.1 Model Estimasi

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat

dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain:

a. Common Effect Model atau Pooled Least Square (PLS)

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya

mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada model ini tidak

diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa

perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa

menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) atau teknik kuadrat

terkecil untuk mengestimasi model data panel (Gujarati dan Porter, 2015).

b. Fixed Effect Model (FE)

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi

dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model Fixed Effects

menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar

perusahaan (Gujarati dan Porter, 2015). Namun demikian slopnya sama antar

perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik Least Squares

Dummy Variable (LSDV).

c. Random Effect Model (RE)

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin

saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model Random Effect

perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan
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(Gujarati dan Porter, 2015). Keuntungan menggunakan model Random Effect

yakni menghilangkan heteroskedastisitas (Gujarati dan Porter, 2015). Model ini

juga disebut dengan Error Component Model (ECM) atau teknik Generalized

Least Square (GLS).

3.5.2 Pemilihan Metode Estimasi dan Pengujian Hipotesis

Untuk memilih model yang paling tepat terdapat beberapa pengujian yang dapat

dilakukan, antara lain:

a. Uji Chow

Untuk mengetahui model  yang lebih baik dalam pengujian data panel, bisa

dilakukan dengan penambahan variabel dummy sehingga dapat diketahui bahwa

intersepnya berbeda dapat diuji dengan uji Statistik F (Gujarati dan Porter, 2015).

Uji ini digunakan untuk mengetahui teknik regresi data panel dengan

metode Fixed Effect lebih baik dari regresi model data panel tanpa variabel

dummy atau disebut dengan metode Common Effect. Hipotesis nul pada uji ini

adalah bahwa intersep sama, atau dengan kata lain model yang tepat untuk regresi

data panel adalah Common Effect, dan hipotesis alternatifnya adalah intersep tidak

sama atau model yang tepat untuk regresi data panel adalah Fixed Effect (Gujarati

dan Porter, 2015).

Nilai Statistik F hitung akan mengikuti distribusi statistik F dengan derajat

kebebasan (df) sebanyak m untuk numerator dan sebanyak n–k untuk

denumerator. M merupakan merupakan jumlah restriksi atau pembatasan di dalam

model tanpa variabel dummy. Jumlah restriksi adalah jumlah individu dikurang

satu. n merupakan jumlah observasi dan k merupakan jumlah parameter dalam
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model Fixed Effect. Jumlah observasi (n) adalah jumlah individu dikali dengan

jumlah periode, sedangkan jumlah parameter dalam model Fixed Effect (k) adalah

jumlah variabel ditambah jumlah individu (Gujarati dan Porter, 2015).

Apabila nilai F hitung lebih besar dari F kritis maka hipotesis nul ditolak yang

artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Fixed Effect. Dan

sebaliknya, apabila nilai F hitung lebih kecil dari F kritis maka hipotesis nul

diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah

model Common Effect (Gujarati dan Porter, 2015).

b. Uji Hausman

Hausman telah mengembangkan suatu uji untuk memilih metode Fixed Effect atau

metode Random Effect yang lebih baik dari metode Common Effect. Uji Hausman

ini didasarkan pada ide bahwa Least Squares Dummy Variables (LSDV) dalam

metode metode Fixed Effect dan Generalized Least Squares (GLS) dalam

metode Random Effect adalah efisien sedangkan Ordinary Least Squares (OLS)

dalam metode Common Effect tidak efisien. Namun, metode OLS efisien dan GLS

tidak efisien. Oleh karena itu, uji hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya

tidak berbeda sehingga uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan

estimasi tersebut.

Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik Chi-Squares dengan derajat

kebebasan (df) sebesar jumlah variabel bebas. Hipotesis nulnya adalah bahwa

model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Random Effect dan

hipotesis alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah

model Fixed Effect (Gujarati dan Porter, 2015).
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Apabila nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis Chi-Squares maka

hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel

adalah model Fixed Effect. Apabila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai

kritis Chi-Squares maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat

untuk regresi data panel adalah model Random Effect (Gujarati dan Porter, 2015).

c. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier ini didasarkan pada distribusi Chi-Squares dengan

derajat kebebasan (df) sebesar jumlah variabel independen. Hipotesis nulnya

adalah bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah Common Effect,

dan hipotesis alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel

adalah Random Effect (Gujarati dan Porter, 2015).

Apabila nilai LM hitung lebih besar dari nilai kritis Chi-Squares maka hipotesis

nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah

model Random Effect. Dan sebaliknya, apabila nilai Lagrange Multiplier hitung

lebih kecil dari nilai kritis Chi-Squares maka hipotesis nul diterima yang artinya

model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Common Effect (Gujarati

dan Porter, 2015).

Nilai P Value ditunjukkan oleh angka yang di bawah yaitu sebesar 0,000 dimana

nilainya kurang dari 0,05. Sehingga Lagrange Multiplier Test ini menunjukkan

bahwa menerima H1 yang berarti metode estimasi terbaik adalah Random Effect.

Apabila nilai p value lebih besar dari pada 0,05 maka menerima H0 yang berarti

metode estimasi yang terbaik adalah Common Effect.
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3.5.3 Uji Statistik F (Keandalan Model)

Uji keterandalan model atau uji kelayakan model disebut sebagai uji F (ada juga

yang menyebutnya sebagai uji simultan model) merupakan tahapan awal

mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak (Gujarati dan

Porter, 2015). Definisi layak yang dimaksud adalah model yang diestimasi layak

digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel

terikat.

Keputusan yang dapat diambil dari uji ini adalah dengan kriteria sebagai berikut

(1) Apabila nilai prob. F hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan (α) 0,05 (yang

telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi

layak.

(2) Apabila nilai prob. F hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka

dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi tidak layak (Gujarati

dan Porter, 2015).

3.5.4 Uji Statistik t

Uji t difokuskan pada parameter slope (koefisien regresi). Uji t yang dimaksud

adalah uji koefisien regresi. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel di atas. Keputusan

yang dapat diambil dari uji t ini adalah sebagai berikut (Gujarati dan Porter,

2015).

(1) Apabila nilai prob. t hitung (ditunjukkan pada Prob.) lebih kecil dari tingkat

kesalahan (α) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa

variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya.
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(2) Apabila nilai prob. t hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka

dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap

variabel terikatnya.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya praktik earnings management

ketika peringkat obligasi perusahaan mengalami down grade investment.

Berdasarakan hasil pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa Down grade

investment tidak berpengaruh signifikan terhadap earnings management, sehingga

ketika terjadi penurunan peringkat obligasi, earnings management tidak memiliki

pengaruh besar pada keputusan perusahaan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah.

1. Pengukuran untuk variabel down grade investment menggunakan variabel

dummy dimana nilai 1 untuk perusahaan yang mengalami penurunan

peringkat obligasi, sedangkan nilai 0 untuk perusahaan yang tidak

mengalami penurunan peringkat obligasi, sehingga penelitian ini tidak

dapat mendeteksi secara pasti dampak penurunan peringkat obligasi

terhadap earnings management.

2. Sample yang digunakan hanya perusahaan yang terdaftar di PEFINDO hal

tersebut belum bisa dijadikan referensi yang akurat, dalam pengambilan

keputusan dalam berinvestasi. sehingga tidak diketahui bagaimana

pengaruh variabel indenpenden terhadap variabel dependen pada lembaga

pemeringkat lain yang ada di indonesia.
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5.3 Saran

Berdasarkan beberapa keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan, adapun

diberikan saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu.

1. Untuk varibel down grade investment lebih baik menggunakan

pengukuran skala ordinal sehingga dapat terfokus pada objek perusahaan

yang memang mengalami penurunan obligasi, sehingga dapat mendeteksi

secara akurat pengaruh terhadap earnings management.

2. Menambahkan lebih dari 1 lembaga pemeringkat obligasi untuk dapat

meningkatkan kekuatan prediksi penelitian antara variabel independen dan

variabel dependen, sehingga dapat menjadi referensi akurat bagi

bondholder.
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