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Buku ini didedikasikan untuk putriku, Agatha Gloria Andreana (Gloria), yang 
telah dipanggil Tuhan 28 April 2006, di RS Panti Rapih Yogyakarta. 
 
Penderitaan, senyum dan semangat hidupnya selama tujuh tahun lebih delapan 
bulan bersama kami sekeluarga telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi 
penulis untuk terus menghasilkan karya-karya tulis yang dapat bermanfaat bagi 
orang lain. Dari penderitaan dan semangat hidupnya, penulis belajar dan 
merefleksikan banyak hal tentang kehidupan dan penyerahan total pada kehendak 
Ilahi. 
 
Semoga Tuhan menerima arwah putriku ke dalam kerajaan-Nya yang kekal. Amin 
 

 

 P e r s e m b a h a n



 

 
Pengantar dari Penulis 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Pengasih karena atas berkat 

dan tuntunan-Nya penulisan dan penerbitan buku ini dapat terlaksana. Sebelumnya, tidak ada 

rencana menerbitkan buku ini. Namun, sebulan menjelang Ujian Terbuka untuk mendapatkan 

derajat doktor dalam Ilmu Akuntansi dari Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), 

penulis terdorong untuk segera menerbitkan buku ini agar edisi perdananya bisa dihadiahkan 

kepada para tamu undangan yang hadir dalam Ujian Terbuka  2 Maret 2007. 

Buku berjudul “Laporan Keuangan dan Konflik Kepentingan” ini berisi kumpulan tulisan 

ilmiah populer dari penulis yang pernah diterbitkan sejumlah media massa nasional selama Juli 

2005-Pebruari 2007. Selama periode itu, penulis telah menerbitkan lebih dari 60 artikel populer 

dengan topik beragam. Namun, yang terpilih untuk diterbitkan dalam buku ini hanya 23 artikel. 

Artikel-artikel tersebut diambil dari KONTAN (6 artikel), Bisnis Indonesia (6 artikel), Business 

News (5 artikel), Bank & Manajemen (3 artikel), SWA Sembada (2 artikel) dan Auditor (1 artikel).  

Pada edisi kedua ini, penambahan hanya dilakukan pada Bagian I (Pendahuluan), yaitu 

Artikel 1 tentang Laporan keuangan dan Konflik Kepentingan: Suatu Tinjauan. Jika pada edisi 

perdana hanya terdapat lima bagian bahasan dengan 23 artikel, pada edisi ini terdapat enam bagian 

bahasan dengan 24 Artikel. Perbedaan lainnya, jika pada edisi perdana, struktur dan gambaran 

umum isi buku disajikan dalam Kata Pengantar dari Penulis, pada edisi kedua ini bagian tersebut 

disajikan dalam Artikel 1. Pada edisi ini, sejumlah kekeliruan penulisan dalam edisi perdana juga 

telah dikoreksi.  

Secara umum, tulisan-tulisan dalam buku ini membahas relasi kausal antara laporan 

keuangan sebagai suatu komoditas informasi privat (private goods) dan informasi publik (public 

goods) perusahaan dan konflik-konflik kepentingan antara para pihak pemakai laporan keuangan 

dengan perusahaan. Di satu pihak, laporan keuangan sering dijadikan sebagai “alat” bagi 

perusahaan dan para manajernya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Akibatnya, proses 

produksi, pelaporan dan pengungkapan informasi akuntansi sering dikelola sedemikian rupa oleh 

manajemen untuk mengelabui para pemakai. Namun, di pihak lain, laporan keuangan yang sajikan 

suatu perusahaan juga sering dijadikan sebagai “komoditas” oleh para pemakai, di antaranya 

pemegang saham, investor, kreditor, pemerintah, pelanggan, institusi penegak hukum dan lainnya, 

untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Antara tujuan manajemen dengan tujuan para pemakai 

sering kali saling bertentangan dan saling mengeksploitasi. Akibatnya, dalam praktek bisnis 

keseharian, masyarakat sering menyaksikan konflik-konflik kepentingan (conflict of interests) yang 

sulit diselaraskan. Buku ini menawarkan sejumlah solusi untuk mengatasi atau mengurangi 

konflik-konflik tersebut. 

Secara khusus, buku ini menyajikan enam sub pokok bahasan. Setelah tinjauan tentang 

laporan keuangan dan konflik kepentingan, bagian kedua membahas relevansi nilai laporan 

keuangan korporasi untuk pasar saham. Bagian ketiga menyoroti rekayasa laba dan konflik-konflik 

kepentingan yang timbul antara pihak manajemen atau perusahaan dengan para pihak pemakai 

laporan keuangan. Bagian keempat membahas relasi kausal antara laporan keuangan dengan desain 

kompensasi untuk eksekutif perusahaan. Bagian kelima memaparkan isu escalation commitment  

para manajer dan konflik kepentingan yang timbul antara para manajer dengan pemilik perusahaan, 

dan dengan pihak-pihak pengaudit laporan keuangan. Sementara pada bagian terakhir, buku ini 

memparkan beberapa strategi untuk meningkatkan nilai perusahaan.  

 



 

 

Manfaat buku ini 
 

Karena tulisan-tulisan dalam buku ini secara spesifik membahas laporan keuangan dan 

konflik kepentingan serta strategi untuk meningkatkan nilai perusahaan, buku ini diharapkan dapat 

membantu para pembaca untuk mengetahui dan memahami secara komprehensif tentang laporan 

keuangan perusahaan dan relasi kompleksnya dengan para pemakainya (stakeholders). Penyajian 

yang ringkas dan padat serta dipaparkan dalam bahasa ilmiah populer diharapkan dapat membantu 

para pembaca dalam mencermati dan memahami kompleksitas laporan keuangan sebagai 

komoditas informasi privat dan informasi  publik.  

Buku ini diharapkan dapat berguna bagi para pengusaha dan eksekutif korporasi, otoritas 

pasar modal, investor dan analis keuangan, profesi akuntansi, institusi-institusi penegak hukum dan 

pemberantasan korupsi, dan masyarakat untuk memahami kasus-kasus laporan keuangan korporasi 

yang pernah terjadi. Mereka diharapkan dapat menggunakan logika-logika teoritis dan penalaran 

kritis dalam buku ini dalam menjelaskan kasus-kasus tersebut untuk mensikapi kasus-kasus yang 

akan terjadi di waktu-waktu mendatang. Dalam amatan penulis, kasus-kasus yang terjadi dalam 

korporasi Indonesia sering  terjadi secara berulang-ulang dari waktu ke waktu dan memiliki pola 

yang mirip sehingga basis teoritis untuk menjelaskannya seringkali juga sama.  

Buku ini diharapkan juga dapat bermanfaat untuk memperkaya literatur akuntansi dan 

keuangan korporasi di Indonesia yang masih terbatas. Selain itu, buku ini juga dapat bermanfaat 

bagi para periset,  dosen dan mahasiswa S1, S2 dan S3 akuntansi dan keuangan untuk semakin 

memahami kompleksitas fungsi dan konsekuensi ekonomik dari laporan keuangan korporasi. 

Setelah membaca buku ini, mereka diharapkan akan memperoleh ide-ide baru untuk melakukan 

riset-riset empiris. 

 

 

Ucapan terima kasih 
 

Buku ini didedikasikan kepada putriku, Agatha Gloria Andreana (alm.), yang telah 

meninggal 28 April 2006. Dialah pemotivator utama bagi penulis untuk menulis lagi di media 

massa sejak Juli 2005. Sejak April 2005-April 2006, penyakit cacat fisiknya sejak kecil semakin 

parah sehingga beberapa kali dirawat di rumah sakit. Hal inilah yang memotivasi penulis kembali 

ke hobi lama, menulis ke media massa, agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan untuk 

membiayai pengobatan dan biaya rumah sakitnya. Selama periode itu, ada sekitar 50 artikel yang 

diterbitkan. Penulis menyadari, hal itu  adalah suatu anugerah dan mujizat yang diberikan Tuhan 

kepada putriku Gloria. Tanpa penderitaannya dan kasih sayang Tuhan, buku ini tak mungkin ada. 

Ucapan terima kasih berikutnya penulis tujukan kepada rekan Dr. Hamsar Lubis (alumnus S3 

Ilmu Ekonomi UGM, dosen STEI Jakarta), yang telah mendorong penulis terus menerus sejak 

April 2005 agar kembali menulis di media massa. Pada awalnya, ajakan tersebut penulis tolak 

karena penulis sudah tidak sreg lagi menulis di koran. Namun kegigihannya memamerkan tulisan-

tulisannya dan nasihatnya agar penulis perlu mencari penghasilan tambahan untuk membiayai 

pengobatan putriku, membuat penulis jatuh cinta lagi ke hobi lama, menulis di media massa.  

Ucapan terima kasih juga penulis tujukan pada bu Hari Susanti (Business News) dan mas 

Hasbi Maulana (Tabloid KONTAN) yang selama ini membantu mengedit dan menerbitkan tulisan-

tulisan penulis di media mereka. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Harian Bisnis 

Indonesia, majalah Bank & Manajemen, majalah SWA dan Auditor yang telah menerbitkan dan 

mengijinkan beberapa tulisan penulis ditebitkan lagi dalam buku ini.  

  Ucapan terima kasih juga ditujukan untuk mas Hasbi Maulana (wartawan KONTAN) yang 

telah berkenan memberi catatan kritisnya tentang isi dan kontribusi dari buku ini dalam KATA 

PENGANTAR. Dari catatan kritisnya, penulis baru menyadari track record penulis telah 

dipantaunya sejak Agustus 1998 ketika pertama kali menulis di KONTAN tentang Habibie dan 



 

Nilai Tukar. Catatan kriris mas Hasbi tentang laporan keuangan semakin memperkaya khasanah 

buku ini untuk para pembaca. Kepada pimpinan Penerbit Amara Books, bapak Bagas Saptadi  dan 

ibu A. Usmara, yang berkenan menerbitkan buku ini, penulis juga haturkan terima kasih.   

Ucapan terima kasih juga dihaturkan kepada para dosen di Program S3 Akuntansi UGM 

yang telah berjasa memberi bekal ilmu kepada penulis selama kuliah di Program Doktor Ilmu 

Akuntansi UGM. Mereka adalah Prof. Dr Zaki Baridwan, M.Sc; Prof. Dr. Mas’ud Machfoedz, 

M.BA; Prof. Dr. Jogiyanto Hartono, MBA.; Dr. Gudono, MBA; Dr. Ainun Na’im, MBA; Dr. 

Suwardjono, M.Sc; Prof. Dr. Indra Wijaya Kusuma, MBA; Dr. Bambang Riyanto LS., MBA dan 

Dr. Supriyadi, M.Sc. Sejumlah artikel dalam buku ini terinspirasi oleh pengajaran dan hasil diskusi 

dengan mereka selama proses perkuliahan berlangsung.  

Ucapan terima kasih juga ditujukan buat rekan-rekan mahasiswa dan alumni Program Doktor 

Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi UGM yang pernah berdisikusi dengan penulis sehingga 

menghasilkan sejumlah tulisan dalam buku ini. Ucapan terima kasih juga dihaturkan kepada rekan-

rekan yang pernah dan sedang  indekos di Gang Surya 5B Mrican Yogya. Mereka  sering penulis 

ajak untuk diskusi, membaca, mengoreksi dan memberikan penilaian mereka terhadap suatu tulisan 

sebelum di kirim ke suatu media. Mereka adalah Bapak Eko Nugroho (UBAYA), pak Dwi (Pemda 

Lampung dan alumnus S2 di FISIPOL UGM), mas Firman Pribadi (sedang menyelesaikan disertasi 

di Program S3 Ilmu Manajemen UGM), mas Roni (alumnus Program Pascasarjana UAJY), dan 

adik kraeng Livens (Pemda Manggarai NTT yang sedang menyelesaikan S2 di Teknologi 

Pertanian UGM). 

Ucapan terima kasih juga ditujuan buat istri tercinta, Anna Sumaryati,  dan anak-anak saya 

(Julio, Intan dan Nia), yang selama ini mendukung dan merelakan waktu untuk mereka “dikorupsi” 

untuk penulisan artikel-artikel dalam buku ini. Dukungan moril dari ibu mertua, Ibu Dwijo 

Sumarto, yang telah  menampung dan membesarkan anak-anak penulis selama empat tahun di 

Wates Kulonprogo (September 2002-Juli 2006), juga memungkinkan penulis menghasilkan 

sejumlah tulisan dalam buku ini. Untuk itu, penulis menghaturkan matur nuwun sanget. Kepada 

kakak Drs. Aegidius Naru yang telah mengoreksi secara cermat draft buku ini, penulis haturkan 

terima kasih. 

Terakhir, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa 

dalam penulisan dan penerbitan buku ini, namun namanya tidak disebutkan satu per satu. Semoga 

Tuhan senantiasa membalas budi baik Bapak, Ibu  dan Saudara/i sekalian.  

Pepatah kuno mengatakan “tiada gading tak retak.” Buku ini juga mungkin masih jauh dari  

sempurna. Untuk itu,  kritik dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan buku ini akan 

penulis terima dengan senang hati. Kritik dan saran bisa dialamatkan ke  a_lako@yahoo.com. 

       

  

Semarang, Mei 2007 
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Setelah geger-gereran reformasi pada 1998 mereda, redaksi KONTAN menerima kiriman 

sebuah artikel lewat sepucuk surat. Penulisnya mengirimkan artikel itu untuk mengisi rubrik 

“Refleksi”, salah satu rubrik Mingguan KONTAN yang khusus memuat tulisan penulis luar.   

Beberapa penggalan paragraf di dalamnya langsung membuat kami tertarik untuk 

memuatnya: “...Hal yang menarik tapi juga sekaligus mengherankan, fluktuasi nilai rupiah selama 

Juni, Juli, dan Agustus pada umumya dipengaruhi oleh tampil atau tidaknya Presiden Habibie di 

depan umum.. .melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bukan diakibatkan oleh aksi-aksi 

demonstrasi mahasiswa...”  

Itulah perkenalan pertama KONTAN dengan Andreas Lako, penulis buku yang tengah Anda 

baca ini. Setelah itu, Andreas rutin mengirimkan artikel-artikelnya kepada kami. Sebagian tetap 

menggelitik karena mengaitkan kurs rupiah dengan situasi politik saat itu, sebagian lain bertema 

edukasi masyarakat seputar akuntansi, merger, privatisasi BUMN, serta korupsi.  

Sayang, setelah Oktober 1999 kiriman artikel Andreas tak pernah lagi mampir ke meja 

redaksi KONTAN. Baru enam tahun kemudian, menjelang akhir 2005, kiriman artikelnya kami 

terima lagi. Kali itu  --dan seterusnya-- sudah terkemas rapi sebagai lampiran email.  

Andreas masih piawai memprovokasi kami agar memuat artikel-artikelnya, lewat pemberian 

judul, penandasan kesimpulan, atau pembubuhan kutipan-kutipan yang menyentil. Bedanya dengan 

artikel-artikelnya dulu, kini Andreas lebih berkonsentrasi pada topik-topik akuntansi, khususnya 

laporan keuangan. Rupanya dia memilih tema yang sejalan dengan kuliah doktoral-nya di 

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.  

Sejujurnya, tulisan mengenai laporan keuangan bukan tergolong topik yang disukai khalayak 

umum. Hanya para pembaca yang sehari-hari berkutat dengan dunia keuangan, baik profesional 

atau pelajar, yang mungkin tertarik untuk menyimaknya. Kebanyakan orang buru-buru 

menyimpulkan bahwa artikel tentang laporan keuangan tak ubahnya laporan keuangan itu sendiri; 

penuh angka yang menjemukan. 

Sudah menjadi rahasia umum, kebanyakan orang –termasuk para investor individu di pasar 

modal-- tak mau menyimak laporan keuangan dengan baik. Kalaupun perhatian mereka sempat 

tersita pada sebuah laporan keuangan, paling-paling mata melirik baris paling bawah yang memuat 

laba atau rugi bersih. Mengapa dan darimana angka sakral itu berasal, tak mereka pedulikan. 

 Tentu sikap meremehkan laporan keuangan seperti itu bukan sikap bijak. Kehidupan kita 

sekarang tak lepas dari keharusan menilai kinerja keuangan beragam lembaga, mulai kepengurusan 

RT, perkumpulan arisan, koperasi, perusahaan publik, bahkan kinerja keuangan pemerintah. Tanpa 

mau memahami arti angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana kita bisa menilai kinerja 

mereka? 

Itu baru satu masalah. Masalah lain, perusahaan atau lembaga lain acapkali menyusun 

laporan keuangan dalam banyak versi, sesuai dengan “target pembacanya”. Pada perusahaan 

publik, misalnya, laporan keuangan untuk petugas pajak berbeda dengan laporan untuk direksi, 

komisaris, atau pemegang saham mayoritas. Bisa jadi, laporan tersebut juga berbeda dengan 

laporan keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham minoritas maupun lembaga 



 

pemegang otoritas, seperti Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga 

Keuangan. 

Oleh sebab itu, hanya mengetahui bottom line sebuah laporan keuangan tak cukup untuk 

menilai kinerja sebuah perusahaan. Angka yang terbubuh di sana sangat bergantung bagaimana 

para penyusunnya melaporkannya. Ketimbang menghadang merah-biru angka laporan keuangan, 

jauh lebih penting bagi siapa saja untuk mengetahui mengapa dan bagaimana laporan tersebut 

disusun. 

Walau belum sempurna, kumpulan artikel Andreas yang termuat dalam buku ini cukup 

menjadi bekal kita untuk menyimak, memahami, dan bahkan kemudian mewaspadai sebuah 

laporan keuangan. Lewat artikel-artikelnya Andreas menebarkan pengetahuan bagi pembaca --baik 

target audience laporan keuangan maupun para pembuatnya itu sendiri-- untuk memperlakukan 

laporan keuangan dengan lebih baik.  

Salah satu bagian menonjol buku ini adalah informasi lugas Andreas tentang bermacam 

tipuan penyusunan laporan keuangan. Selain mengumpulkannya dalam sebuah bab, beberapa 

artikel lain juga mengungkapkan soal ini. Nah, seperti lazimnya ilmu, buku ini juga bak pedang 

bermata dua. Satu sisi bisa membuat orang tak gampang tertipu laporan keuangan, pada sisi lain 

buku ini bisa menjadi pelajaran bagi siapa saja yang ingin menipu lewat laporan keuangan.  

Tak banyak kritik yang terhadap buku ini. Latar belakang pendidikan yang dimiliki jelas 

merupakan jaminan bahwa Andreas tahu benar cara “mengukir gading” sehingga berbentuk buku 

ini. Kalaupun ada serambut retak yang saya harus sampaikan, sesuai kompetensi saya, paling-

paling soal gaya penulisan yang masih bernuansa akademis.  

Bukan hal mudah untuk memancing minat khalayak awam mau membaca artikel seputar 

laporan keuangan. Karena itu siapapun penulis yang berkutat pada topik ini harus mau “mengalah” 

untuk bersedia bertutur dalam tataran bahasa awam. Mungkin tuntutan ini tak mudah dipenuhi 

kalangan akademis yang secara tradisi menulis untuk menunjukan kepandaiannya. Namun, apa 

boleh buat, giliran mereka kini untuk membuat pembaca juga pandai. 
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BAGIAN I 

PENDAHULUAN



 

Artikel  1 

 
LAPORAN KEUANGAN DAN KONFLIK KEPENTINGAN: 

SUATU TINJAUAN 
 

 

 

 

Laporan keuangan (financial statements) merupakan suatu produk dan komoditas 

informasi penting yang dihasilkan oleh proses akuntansi suatu organisasi atau perusahaan. 

Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan 

perubahan posisi keuangan perusahaan pada suatu periode yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi dan lainnya. Laporan keuangan juga 

menggambarkan apa yang telah dilakukan manajemen. Atau, merupakan pertanggungjawaban 

manajemen atas pengelolaan sumberdaya-sumberdaya ekonomi yang telah dipercayakan padanya.  

Permasalahan yang muncul adalah para pemakai laporan keuangan, yaitu para investor, 

kreditor, pemasok, pelanggan, masyarakat, pemerintah, karyawan dan para manajer sendiri, yang 

menerima dan membaca informasi tersebut seringkali menginterpretasi dan meresponsnya secara 

berbeda-beda sesuai dengan kepentingannya dalam pengambilan keputusan. Interpretasi dan repons 

yang berbeda-beda itu membawa implikasi atau konsekuensi-konsekuensi ekonomik (economic 

consequences) serius bagi nilai, risiko dan masa depan perusahaan.  

Menyadari adanya berbagai konsekuensi itu, para manajer lalu berupaya menggunakan 

berbagai taktik akuntansi atau manjemen untuk “mengelola” angka-angka laporan keuangan, 

khususnya laba, sedemikian rupa  sebelum diumumkan ke para pemakai atau publik. Tujuannya,  

untuk mengelabui pemakai sehingga tujuan mereka atau tujuan perusahaan bisa tercapai seperti 

yang diharapkan 

Namun di pihak lain, para pemakai laporan keuangan (stakeholder) mengetahui adanya 

perilaku moral hazard para manajer tersebut. Para pemakai pun jadi tidak gampang percaya pada 

angka-angka akuntansi yang tersaji dalam suatu laporan keuangan, termasuk yang sudah diaudit 

auditor independen. Mereka lalu menggunakan berbagai pendekatan untuk memonitor dan 

mengontrol perilaku para manajer dan perusahaan dalam pelaporan dan pengungkapan informasi 

keuangan. Tidak jarang, mereka melakukan pressure groups, baik secara langsung maupun melalui 

otoritas terkait, untuk menekan atau memberi penalti kepada perusahaan yang dianggap 

membohongi mereka atau berperilaku tidak etis.  

Dengan demikian, laporan keuangan yang disajikan suatu perusahaan menjadi suatu 

komoditas informasi privat (private goods) dan informasi publik (public goods) yang sangat 

kompleks. Laporan keuangan ibarat pisau bermata dua yang sama-sama tajam.  

Di satu sisi, laporan keuangan menjadi “alat” komunikasi atau bahasa bisnis (business 

language) dalam interaksi perusahaan dengan para stakeholder-nya. Dalam hal ini, laporan 

keuangan berperan penting untuk mengurangi ketidakpastian dan bias informasi serta mereduksi 

asimetris informasi (information asymmetry) di antara para pemakai laporan keuangan. Dengan 

kata lain, laporan keuangan yang relevan dan handal dapat berperan meminimalisir konflik-konflik 

kepentingan antara perusahaan dengan para stakeholder-nya dan dapat meningkatkan nilai 

perusahaan maupun nilai pemegang saham.  

Namun di sisi lain, laporan keuangan juga bisa menjadi sumber pemicu konflik antara 

perusahaan dengan para stakeholder-nya atau dengan pihak-pihak berkepentingan (vested interest 

parties) jika informasi yang disajikan kurang relevan dan handal. Konflik-konflik tersebut 



 

seringkali sulit didamaikan sehingga berbuntut pada kebangkrutan perusahaan atau menurunkan 

kinerja dan nilai perusahaan secara signifikan. 

 

 

Struktur dan Gambaran Umum Isi Buku 
 

Jika demikian, lalu bagaimanakah solusinya? Buku “Laporan Keuangan & Konflik 

Kepentingan” ini memberi jawabannya. Secara umum, buku ini, selain membedah kasus-kasus 

aktual berkaitan dengan laporan keuangan dan konflik-konflik kepentingan yang timbul akibat 

publikasi laporan keuangan, juga menawarkan sejumlah solusi untuk mengatasi atau mengurangi 

konflik-konflik tersebut. Buku ini juga menawarkan sejumlah strategi untuk meningkatkan nilai 

perusahaan secara berkelanjutan. 

Secara khusus, buku ini menyajikan enam pokok bahasan. Setelah Pendahuluan yang 

memaparkan tinjauan umum tentang laporan keuangan dan konflik kepentingan, Bagian II 

membahas hubungan antara laporan keuangan dan pasar saham. Dalam praktek bisnis di pasar 

modal, laporan keuangan menjadi sub informasi penting dalam sistem pasar modal sehingga 

keberadaannya sangat dibutuhkan para pelaku pasar, terutama investor. Agar relasi antara korporasi 

penyaji laporan keuangan dengan para pelaku pasar berjalan dengan baik dan tidak saling 

merugikan, pemerintah lalu membentuk Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebagai otoritas 

yang berwenang membuat regulasi dan mewasiti “permainan” antara para pihak yang bermain di 

pasar modal. Namun dalam prakteknya, selalu ada “celah” yang dapat dimanfaatkan oleh pihak 

manajemen perusahaan dan para pelaku pasar untuk saling mengeksploitasi kelemahan-kelemahan 

lawannya agar bisa meraup keuntungan semaksimal mungkin. Skandal-skandal manipulasi laporan 

keuangan dan skandal-skandal di pasar modal, seperti yang disaksikan masyarakat dalam beberapa 

tahun terakhir, merupakan dampak dari “permainan” yang saling mengeksploitasi tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skandal-skandal tersebut menimbulkan pertanyaan besar apakah laporan keuangan masih 

berguna untuk pasar saham? Artikel 2, 3 dan 4 membahas permasalahan tersebut dan berupaya 

memberi jalan keluarnya. Artikel 5 menyajikan teknik-teknik yang dapat digunakan sejumlah pihak 

untuk mengukur faedah laporan keuangan untuk pasar saham. Artikel 6 membahas  isu krusial 

yang selama ini menjadi sumber pemicu konflik dalam korporasi, yaitu kebijakan pembagian 

deviden korporasi Indonesia yang terkesan tampil beda. Sementara Artikel 7 membahas dampak 

dari regulasi Bank Indonesia (BI) yang mengharuskan korporasi perbankan melakukan transparansi 

informasi  terhadap nilai pasar korporasi perbankan. 

Bagian III menyoroti rekayasa laba dan konflik-konflik kepentingan antara pihak manajemen 

dengan para pemakai laporan keuangan. Untuk mencapai tujuan oportunistik manajer sendiri atau 

untuk tujuan efisiensi perusahaan, para manajer melakukan rekayasa atau manajemen laba sebelum 

disajikan ke publik. Misalnya, dalam menghadapi perjanjian kontrak skema kompensasi dengan 

pemegang saham atau pemilik perusahaan, para manajer melakukan rekayasa laba yang meningkat 

nilai laba sekarang (income maximization) agar kompensasinya besar. Caranya, dengan mengeser 

 

Secara umum, buku ini, selain membedah kasus-kasus aktual berkaitan 

dengan laporan keuangan dan konflik-konflik kepentingan dengan para 

pemakai laporan keuangan, juga menawarkan sejumlah solusi untuk 

mengatasi atau mengurangi konflik-konflik tersebut. Buku ini juga 

menawarkan sejumlah strategi untuk meningkatkan nilai perusahaan 

secara berkelanjutan……. 
 



 

laba dari periode-periode berikutnya ke periode sekarang. Contoh lainnya, untuk menghindarkan 

perusahaan dari kewajiban membayar pajak dalam jumlah yang besar dan meningkat, atau 

terhindar dari target akuisisi oleh pesaing atau kekuatan pasar tertentu, para manajer melakukan 

rekayasa laba yang menurunkan nilai laba sekarang (income minimization) dengan menggeser laba 

periode sekarang ke periode-periode berikutnya atau meratakan nilai laba dari waktu ke waktu 

(income smoothing) sehingga pelaporan kinerja laba  cenderung tidak berfluktuasi tajam.  

Ada empat artikel yang membahas isu tersebut. Artikel 8 menyajikan trik-trik tipuan 

pelaporan laba yang sering dilakukan manajemen untuk mengelabui atau mempengaruhi pemilik 

dan para pemakai laporan keuangan. Artikel 9 menyoroti rekayasa laba yang mungkin saja 

dilakukan 750 korporasi PMA beberapa waktu lalu karena selama lima tahun secara berturut-turut 

mereka melaporkan rugi. Akibatnya, seperti disinyalir mantan Menkeu Jusuf Anwar akhir 

November 2005 silam, 750 korporasi PMA tersebut tidak membayar pajak kepada pemerintah 

Indonesia. Sementara Artikel 10 dan 11 mencoba mencari sebab-akibat mengapa manajemen 

melakukan manajemen laba (earnings management) dan apakah perlu manajemen melakukan 

praktek tersebut. 

Bagian IV memaparkan relasi kausal antara laporan keuangan dengan desain kompensasi 

manajemen untuk para eksekutif perusahaan. Dalam banyak kasus, konflik-konflik kepentingan 

dalam dunia korporasi timbul akibat laporan keuangan, khusus angka-angka laba, dijadikan sebagai 

“alat kontrak” antara: 1)  manajemen (agent) dengan pemilik perusahaan (principal) dalam desain 

skema kompensasi eksekutif; dan (2) antara manajemen dengan para pihak pemodal atau peminjam 

dana (lender). Artikel 12 memaparkan salah satu contoh kasus tentang konflik tersebut dalam di 

korporasi plat merah,yaitu PLN. Artikel 13 memaparkan strategi yang dapat ditempuh perusahaan 

dalam desain sistem kompensasi manajemen ketika perusahaan berada dalam kondisi krisis 

keuangan. Artikel 14 menjelaskan relasi antara kinerja laba, bonus manajemen dan praktek 

manajemen laba yang dilakukan suatu korporasi.  Artikel 15 memaparkan sejumlah strategi yang 

dapat ditempuh pengusaha atau pemilik untuk mencegah agar para manajernya tidak curang dalam 

mengelola perusahaan.  

Bagian V memaparkan isu escalation commitment yang sering dilakukan para manajer 

korporasi dan konflik kepentingan yang sering timbul antara manajer dengan pemilik perusahaan 

dengan pihak-pihak pengaudit laporan keuangan. Konflik tersebut seringkali sulit diselaraskan dan 

menimbulkan berbagai konsekuensi ekonomi yang serius bagi para manajer sendiri dan juga bagi 

kinerja perusahaan. Artikel 16 dan 17 berupaya menjelaskan sebab-akibat perilaku escalation 

commitment dalam keputusan bisnis dan apakah perilaku tersebut irasional atau rasional. Artikel 18 

memaparkan strategi untuk merekonsiliasi paradigma auditing yang cenderung konservatif dengan 

paradigma manajerial yang cenderung progresif. Secara khusus, Artikel 19 mempersoalkan 

implementasi pradigma auditing BPK di bank-bank BUMN dan mengajukan solusi untuk 

mengharmoniskannya. 

Pada bagian terakhir (Bagian VI), buku ini memparkan beberapa strategi yang dapat 

ditempuh manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan. Artikel 20 memaparkan bahwa 

pelaporan aset-aset tidak berwujud (intangible assets) dalam pelaporan keuangan dan kecepatan 

waktu publikasi  laporan keuangan atau pengungkapan informasi “good news” perusahaan ke 

publik merupakan salah satu strategi jitu untuk meningkatkan nilai perusahaan. Artikel 21, 22 dan 

23 secara khusus membahas tentang hakekat, peran strategis dan kenikmatan-kenikmatan yang 

dapat diraih perusahaan jika memberi perhatian serius pada penciptaan, pengembangan secara 

berkelanjutan, pelaporan dan pengungkapan informasi intangible assets. Sementara artikel 24, 

memberi strategi lain untuk meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan. Yaitu, para 

pengusaha dan manajernya dapat menjadi perusahaan mereka sebagai “perusahaan sosial” dalam 

relasinya dengan para stakeholders-nya. Dengan menjadi “perusahaan sosial”, perusahaan bisa 

berkembang dan mendapatkan keuantungan secara berkelanjutan. Para stakeholder pun bisa 

meraup sejumlah keuntungan dari relasinya dengan suatu perusahaan “sosial.” 

 



 

 

BAGIAN  II 

LAPORAN KEUANGAN DAN  

PASAR SAHAM 



 

Artikel  2 

 

LAPORAN KEUANGAN TIDAK BERGUNA?* 
 

 

 

 

Pertanyaan pada judul sengaja saya pasang sebagai respons terhadap klaim yang 

berkembang di kalangan pelaku pasar modal dan masyarakat luas dalam beberapa tahun terakhir. 

Klaim itu menyatakan bahwa laporan keuangan korporasi publik Indonesia sudah tidak berguna 

atau menurun drastis relevansi nilainya untuk investor dan pemakai lainnya.  

Selain dipicu oleh krisis keuangan yang terus melilit berbagai perusahaan sejak 1997, 

berkembangnya klaim tersebut juga merebak seiring terkuaknya sejumlah skandal akuntansi yang 

dilakukan sejumlah korporasi besar seperti Bank Lippo, Bank Global, Kimia Farma, Indo Farma, 

Telkom, Pakuwon Jati, Great River International, dan masih banyak lagi. Apalagi, pada sejumlah 

kasus, skandal tersebut justru melibatkan pihak auditor independen. Tentu saja, tersingkapnya 

sejumlah skandal manipulasi keuangan oleh sejumlah korporasi besar dunia seperti Enron, 

Worldcom, Global Crossing dan Tyco (AS), Independent Insurance dan Equitable Life (Inggris), 

Permalat Group (Italia), HIH Insurance (Australia), SKGroup (Korsel) dan lainnya juga 

menguatkan klaim pesimistis tersebut.  

Tapi, benarkah krisis finansial dan mencuatnya sejumlah skandal tersebut mengakibatkan 

laporan keuangan korporasi publik menjadi tidak berguna lagi atau tergerus relevansi nilainya 

untuk untuk investor seperti diklaim banyak pihak?   

Jawabnya, tidak! Dalam beberapa tahun, saya melakukan sejumlah riset empiris untuk 

menguji klaim tersebut. Ternyata, hasilnya bertentangan dengan klaim tersebut.  

 
 

Masih berguna dan relevan 

Munculnya klaim bahwa laporan keuangan korporasi publik sudah tidak berguna lagi untuk 

investor memotivasi saya melakukan sejumlah riset empiris. Ada dua pendekatan riset yang saya 

gunakan.  

Pendekatan pertama adalah riset kandungan informasi (information content) yang menguji 

reaksi investor terhadap publikasi laporan keuangan korporasi. Sampelnya adalah laporan 

keuangan yang dipublikasikan emiten-emiten dari Indeks LQ45 Bursa Efek Jakarta (BEJ) 

sepanjang periode krisis (1998-2001). Untuk pendekatan kedua, saya menggunakan  studi value 

relevance. Studi ini menginvestigasi relevansi nilai informasi laporan keuangan untuk pasar saham 

selama 15 tahun terakhir. Sampelnya adalah emiten industri manufaktur yang memublikasi laporan 

keuangan tahunan sepanjang 1990-2004. Industri-industri tersebut dinilai rentan terhadap krisis 

finansial dan praktek manipulasi laporan keuangan.  

Dari hasil studi kandungan informasi, saya peroleh bukti empiris bahwa para investor 

merespons secara signifikan terhadap publikasi laporan keuangan. Respons ini tercermin dari 

perubahan abnormal returns yang lebih besar atau lebih kecil dari nol.  

Secara agregat, publikasi laporan keuangan khususnya perubahan kinerja laba memang 

hanya memberi kontribusi sekitar 4% untuk keputusan investor. Namun, pada tanggal publikasi, 

laporan keuangan yang mengandung perubahan laba meningkat (good news bagi investor) memberi 

kontribusi sekitar 7,5%, sedangkan kontribusi laporan keuangan yang berisi informasi laba 

menurun (bad news untuk investor) hanya sekitar 0,1%. 

                                                 
* Tabloid KONTAN (No. 10, Tahun XI, 11 Desember 2006, hlm. 31) 



 

 

Dari bukti-bukti empiris tersebut, jelaslah bahwa laporan keuangan 

korporasi publik Indonesia masih memiliki relevansi nilai untuk pasar 

saham, meskipun kontribusinya relatif kecil. Karena itu, klaim yang 

menyatakan bahwa laporan keuangan sudah tidak berguna untuk pasar 

saham dalam beberapa tahun terakhir adalah tidak benar alias 

prematur. Yang terjadi justru sebaliknya....... 

 

Ada lagi temuan lain yang cukup mengejutkan (anomaly). Kegunaan laporan keuangan 

(laba) justru lebih besar ketika ada banyak efek penganggu (confounding effects) berupa peristiwa 

politik, ekonomi, sosial, keamanan dan peristiwa global. Kontribusi laporan keuangan saat ada 

gangguan mencapai 10,2,%, sedangkan kontribusi laba yang tidak mengandung efek penganggu 

hanya 4,2%. Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa “daya penjelas” dari laba good news 

pada saat banyak gangguan mencapai 16,3%, sementara laba good news tanpa efek penganggu 

hanya 0,2%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Itu berarti, para investor lebih mencermati informasi laba ketika diumumkan saat situasi 

eksternal bergejolak dibanding diumumkan ketika situasi eksternal relatif normal. Temuan ini 

menepis klaim selama ini bahwa laporan keuangan yang diumumkan pada periode krisis lebih 

rendah kegunaannya dibanding yang diumumkan pada periode normal.  

Dengan menggunakan pendekatan studi value relevance dan studi asosiasi, saya peroleh 

bukti empiris  bahwa laporan keuangan emiten (manufaktur) masih memiliki relevansi nilai untuk 

pasar saham dari tahun ke tahun dalam 15 tahun terakhir. Selama tahun 1990-2004, relevansi 

nilainya (nilai buku dan laba) berkisar antara 1-30%. Secara panel, relevansi nilai ILK untuk 

investor adalah sekitar 5%.  

Temuan lain yang cukup mengejutkan,  pada periode sebelum krisis ekonomi (1990-1996) 

relevansi nilai laporan keuangan jauh lebih rendah dibanding periode sesudah krisis ekonomi 

(1997-2004), yaitu 0,6% berbanding 7,1%. Bahkan, ketika terjadi puncak multikrisis pada 1998, 

laporan keuangan justru semakin memiliki relevansi nilai (16,9%). Temuan ini mengindikasikan 

bahwa laporan keuangan justru semakin berguna bagi investor ketika lingkungan eksternal 

mengalami krisis atau gejolak. 

Studi terbaru saya (2006) yang memadukan pendekatan studi kandungan informasi dan value 

relevance. Hasilnya juga menunjukkan bahwa laporan keuangan tahunan emiten manufaktur 

periode 1995-2004 masih berguna untuk investor. Secara umum, relevansi nilai laporan keuangan  

(nilai buku ekuitas, laba operasi dan arus kas kejutan) untuk pasar saham (diproksikan dengan 

perubahan return abnormal kumulatif) pada periode peristiwa publikasi laporan keuangan berkisar 

2,1-8,5% (4,6%) dan berkisar 0,3%-10,8% (4,8%) pada tanggal publikasi. Dari hasil analisis tren 

diperoleh bukti bahwa relevansi nilai laporan keuangan pada tanggal publikasi meningkat dari 

tahun ke tahun.  

 
 

Tidak kalah pamor di banding AS 

Dari bukti-bukti empiris tersebut, jelaslah bahwa laporan keuangan korporasi publik 

Indonesia masih berguna dan memiliki relevansi nilai untuk pasar saham, meskipun kontribusinya 

relatif kecil. Karena itu, klaim yang menyatakan bahwa laporan keuangan sudah tidak berguna atau 

menurun dratis relevansi nilainya untuk pasar saham dalam beberapa tahun terakhir adalah tidak 

benar alias prematur. Dengan kata lain, krisis finansial yang melilit korporasi sejak 1997 dan 

sejumlah skandal akuntansi yang dilakukan sejumlah korporasi dalam beberapa tahun terakhir tidak 

secara otomatis menyebabkan laporan keuangan secara keseluruhan kehilangan kegunaan atau 



 

menurun relevansi nilainya. Yang terjadi justru sebaliknya. Kalaupun ada, dampaknya sangat kecil 

dan tidak signifikan. 

Berkenaan dengan rendahnya kontribusi laporan keuangan, saya perlu tegaskan bahwa hal itu 

bukanlah suatu yang mengkuatirkan dan tak perlu dirisaukan. Mengapa? 

Pertama, karena dalam pengambilan keputusan investasi para investor mempertimbangkan 

banyak informasi yang berasal dari berbagai sumber. Informasi laporan keuangan korporasi hanya 

salah satu dari sekian banyak informasi di pasar saham yang dipertimbangkan investor. Karena itu, 

walaupun pada periode peristiwa publikasi laporan keuangan hanya mampu menyumbang sekitar 

2-9% untuk keputusan investor, itu sudah lumayan dan masih “value relevant”.  

Harus pula diingat bahwa besaran tersebut merupakan hasil gabungan dari berbagai sampel 

laporan keuangan yang memiliki sinyal informasi berbeda-beda. Jika diuji secara terpisah, besar 

kemungkinan laporan keuangan yang bersignal good news, berkualitas tinggi, ber-size besar, 

berisiko rendah dan memiliki growth opportunity tinggi, akan memiliki relevansi nilai lebih besar 

secara signifikan dibanding laporan keuangan yang bersinyal bad news, berkualitas rendah, ber-size 

kecil, berisiko tinggi dan memiliki growth opportunity rendah. 

Kedua, bila diperbandingkan dengan besaran relevansi nilai laporan keuangan korporasi 

publik di AS yang sudah canggih sistem ekonomi dan pasar modalnya, besaran relevansi nilai 

laporan keuangan korporasi kita tidak kalah pamor. Bukti empiris yang cukup mengejutkan 

dilaporkan Core, Guay dan Landsman (Journal of Accounting & Economics-JAE, 2003) dan 

Easton dan Sommers (JAE, 2003). Mereka melaporkan bahwa relevansi nilai laporan keuangan  

dari korporasi AS menurun dari waktu ke waktu, khususnya dalam tahun-tahun terakhir. Tren 

penurunan tersebut sangat kontradiksi dengan tren relevansi nilai laporan keuangan dari korporasi 

Indonesia yang cenderung meningkat. 

Sebagai penutup, semoga bukti empiris dan argumentasi yang disajikan dalam tulisan ini 

dapat memberi pencerahan kepada sejumlah pihak yang mengklaim bahwa laporan keuangan sudah 

tidak berguna untuk pasar saham.   

 

...ooooooooooo... 

 



 

Artikel  3 
 

DAMPAK PENGUNGKAPAN SUKARELA LABA* 

 

 

 

Pada Oktober-Nopember 2005 ini, sebagian besar perusahaan publik selain memublikasi 

laporan keuangan triwulan ketiga yang berakhir 30 September ke media massa, juga secara khusus 

melakukan keterangan pers untuk mengungkapkan kinerja laba dan proyeksi laba mereka pada 

triwulan berikutnya. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan tersebut mengungkapkan bahwa 

kinerja laba mereka pada triwulan ketiga meningkat dari periode sebelumnya. Namun, 

diproyeksikan akan menurun pada triwulan berikutnya sebagai akibat dari kenaikan harga BBM, 

kenaikan tingkat suku bunga dan lainnya.   

Pertanyaannya, mengapa mereka-jajaran direksi perusahaan-secara sukarela menyampaikan 

keterangan pers (press-release) untuk menjelaskan kinerja labanya? Apa motifnya? Apakah 

mereka tidak menyadari bahwa tindakan tersebut justru dapat menimbulkan sejumlah implikasi 

negatif yang merugikan perusahaan?  

Karena tindakan tersebut sudah menjadi semacam tradisi yang sering dilakukan para direksi 

pada setiap publikasi laporan keuangan triwulan dan tahunan, tulisan ini akan menganalisis dampak 

positif-negatif dibalik pengungkapan sukarela kinerja laba.  

 

 

Positif-negatif 
 

Motif utama dibalik para direksi melakukan pengungkapan sukarela terhadap kinerja laba  

adalah untuk memberi sinyal dan citra positif kepada para pemegang saham, investor, kreditor, dan 

stakeholders lainnya bahwa kinerja mereka dalam mengelola perusahaan sangat bagus. Mereka 

berharap pemegang saham akan menilai bahwa mereka berprestasi karena mampu meningkatkan 

laba sehingga meningkatkan nilai dividen kas dan ekuitas pemegang saham. Pemegang saham 

diharapkan akan mempertahankan mereka untuk memimpin perusahaan.  

Selain itu, para investor dan calon investor potensial diharapkan akan semakin mantap untuk 

menanamkan investasinya sehingga ekuitas dan nilai pasar perusahaan akan semakin meningkat. 

Para kreditor diharapkan akan semakin percaya terhadap reputasi manajemen dalam mengelola 

perusahaan sehingga mau memberi tambahan kucuran kredit. Para pelanggan, konsumen dan 

lainnya diharapkan akan semakin percaya pada bonafiditas manajemen dan produk-produk/jasa 

yang dihasilkan atau ditawarkan perusahaan.  

Singkatnya, dengan menyampaikan kinerja laba yang meningkat para direksi berharap 

mereka akan terus dipertahankan pemegang saham untuk memimpin perusahaan dan mendapatkan 

kompensasi atau bonus manajemen yang meningkat. Namun, motif-motif tersebut justru dapat 

berdampak buruk terhadap perilaku direksi dalam mengelola perusahaan. Untuk mewujudkan 

motif-motif tersebut, para direksi dapat berperilaku oportunistik dengan melakukan manajemen 

laba yang menguntungkan dirinya dan merugikan kepentingan pemegang saham dan stakeholders 

lainnya.  

Dalam perspektif teori akuntansi positif (Watts dan Zimmerman, 1986), para direksi yang 

berperilaku oportunistik akan berusaha melakukan manajemen laba (earnings management) dengan 

                                                 
* Harian BISNIS INDONESIA  (rubrik Bursa & Uang, 14 Desember 2005, hlm. B2) 

 



 

menggunakan pilihan metoda-metoda akuntansi yang diperkenankan oleh prinsip-prinsip akuntansi 

berterima umum (PABU). Caranya adalah dengan menaikkan laba sekarang dengan menggeser 

laba dari periode berikutnya ke laba sekarang. Tujuannya,  untuk mendapatkan bonus manajemen 

yang tinggi dan untuk kepentingan kontrak hutang dengan pihak kreditor. Dengan demikian, 

angka-angka laba yang dilaporkan nilainya tidak riil dan bersifat semu. Dalam beberapa kasus 

ekstrim seperti dilakukan Enron, WorldCom, dan sejumlah korporasi besar di AS dan Indonesia 

(misalnya kasus LippoBank) beberapa waktu lalu, para direksi bahkan bekerja sama dengan auditor 

melakukan manipulasi angka-angka laba untuk menaikkan bonus manajemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Selain itu, mengungkapkan kinerja laba secara demonstratif dapat menjadi bumerang bagi 

perusahaan, karena: Pertama, bagi karyawan atau pekerja, publikasi kenaikan laba bermakna 

bahwa kondisi keuangan perusahaan semakin meningkat. Akibatnya, mereka menuntut kenaikan 

gaji dan upah. Padahal, laba yang dilaporkan meningkat tersebut tidak  otomatis  meningkatkan 

persediaan kas perusahaan. Alasannya, laba yang dilaporkan tersebut berisi komponen kas dan 

akrual, komponen permanen dan  transitori, dan juga bersifat semu. 

Kedua, pengungkapan kinerja laba secara demonstratif dapat menjadikan perusahaan sebagai 

obyek akuisisi oleh perusahaan-perusahaan rival atau korporasi besar. Mereka melihat bagusnya 

kinerja laba yang diungkapkan bukan semata-mata karena kinerja direksinya, melainkan karena 

potensi-potensi sumberdaya ekonomi dan intangible assets yang melekat pada korporasi tersebut 

sehingga prospektif untuk diakuisisi. Jika diakuisisi, direksi akan kehilangan posisinya dan 

pemegang saham atau pemilik lama akan kehilangan hak kendalinya. 

Ketiga, bagi otoritas pajak, publikasi kenaikan laba oleh suatu korporasi bermakna bahwa 

korporasi tersebut memiliki potensi membayar pajak yang semakin besar. Pihak pajak akan 

langsung mendesak korporasi untuk segera membayar pajak dalam jumlah yang lebih besar. 

Padahal, seperti telah disinggung di atas, kinerja laba yang dilaporkan meningkat tersebut tidak 

otomatis meningkatkan persediaan kas perusahaan.  

Karena itu, solusi ke depan adalah para direksi perlu hati-hati dan cermat sebelum  

menyampaikan keterangan pers tentang kinerja laba. Sebelum melakukannya, perlu dicermati dulu 

apa saja implikasi positif-negatif bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan juga bagi perusahaan 

sendiri. Para pemegang saham, investor dan kreditor juga perlu mencermati secara jeli kevalidan 

dan keakuratan angka-angka laba atau laporan keuangan yang dilaporkan manajemen agar tidak 

dikelabui atau ditipu oleh direksi yang oportunistis. 

  

...ooooooooooo... 

 

 

Motif utama dibalik direksi melakukan pengungkapan sukarela kinerja laba  

adalah untuk memberi sinyal dan citra positif kepada pemegang saham, 

investor, kreditor, dan stakeholders lainnya bahwa kinerja mereka dalam 

mengelola perusahaan bagus. Mereka berharap pemegang saham akan 

menilai mereka berprestasi karena mampu meningkatkan laba dan dividen 

kas atau ekuitas pemegang saham. Pemegang saham diharapkan akan 

mempertahankan mereka untuk memimpin perusahaan.....  

 



 

Artikel   4 

 

LAPORAN KEUANGAN DAN FENOMENA FREE-RIDING* 

 

 

 

 

Dalam peristiwa publikasi laporan keuangan semester pertama 2005 dan sebelumnya, ada 

fenomena menarik yang luput dari pengamatan analis pasar, korporasi dan Bapepam.  Fenomena  

itu adalah terjadinya transfer informasi intra-industri atau yang sering disebut  free-riding. Yaitu, 

publikasi laporan keuangan oleh suatu emiten tidak hanya berdampak positif atau negatif terhadap  

harga saham dari emiten tersebut, tetapi juga terhadap harga-harga saham dari emiten-emiten lain 

dalam industri sejenis yang belum memublikasi laporan keuangan.  

Menurut penulis, fenomena free-riding tersebut seharusnya mendapat perhatian serius dari 

perusahaan emiten penyaji laporan keuangan (reporting firms-RF) dan Bapepam selaku pengawas 

dan regulator pasar modal di Indonesia. Mengapa?  

Pertama, free-riding dapat menguntungkan atau merugikan bagi emiten-emiten lain dalam 

industri sejenis yang belum memublikasi laporan keuangan (non-reporting firms-NRF). 

Keuntungan yang diperoleh NRF adalah nilai pasar saham mereka bisa ikut terkatrol jika RF 

memublikasi laporan keuangan berisi angka-angka keuangan good news (GN) karena investor 

mengekspektasi laporan keuangan yang akan dipublikasikan NRF juga berisi angka-angka 

keuangan GN. Sebaliknya, NRF bisa menanggung kerugian berupa anjloknya nilai pasar mereka 

jika RF memublikasi laporan keuangan berisi angka-angka keuangan bad news (BN) karena 

investor memperkirakan NRF juga akan memublikasi laporan keuangan berisi informasi BN. 

Emiten-emiten yang ikut menikmati kenaikan atau menanggung penurunan nilai pasar saham 

akibat perilaku free-riding investor disebut  free riders. 

Kedua, free-riding mencerminkan kelemahan mekanisme pasar modal dalam meniadakan 

perilaku irasional para aktor pasar. Secara teoritis,  free-riding dipicu oleh motif investor untuk 

mendapatkan abnormal gains yang sebesar mungkin atau menghindari abnormal loses karena ada 

celah kelemahan dalam regulasi pasar modal yang dapat dimanfaatkan. Celah yang dimaksud 

adalah adanya rentang waktu publikasi laporan keuangan yang cukup lama yang diperkenankan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dalam Peraturan No.X. K. 2 (2002) dinyatakan bahwa laporan keuangan tahunan auditan 

harus disampaikan ke Bapepam selambat-lambatnya 90 hari sejak tanggal berakhirnya tahun fiskal. 

Untuk laporan keuangan tengah tahunan, perusahaan harus menyajikannya selambat-lambatnya 

akhir bulan I setelah tanggal laporan jika laporan keuangan tidak disertai opini auditor, dan 
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Lalu, bagaimanakah solusi untuk mereduksi perilaku free-riding? Paling 

sedikit ada dua cara. Pertama, emiten perlu mempertimbangkan kapan 

timing yang tepat untuk memublikasi  laporan keuangan tahunan dan 

tengah tahunan. Kedua, Bapepam perlu merevisi ketentuan tentang rentang 

waktu penyajian laporan keuangan kepada Bapepam dan publik. Dengan 

membatasi rentang waktu tanggal publikasi laporan keuangan, perilaku 

free-riding investor diharapkan dapat diminimalisir...... 



 

selambat-lambatnya akhir bulan III setelah tanggal laporan keuangan jika disertai dengan opini 

auditor independen.  

Berdasarkan riset penulis, sebagian besar emiten, baik yang memiliki informasi GN maupun 

BN, sudah menyajikan  laporan keuangan tahunan atau tengah tahunan lebih awal dari batas akhir 

yang ditetapkan. Para investor lalu mengekspektasi arah dan implikasi dari informasi tersebut 

secara beragam sehingga berimplikasi positif atau negatif tidak hanya bagi nilai pasar saham dari 

emiten RF, tapi juga bagi nilai pasar saham dari emiten NRF.     

 

 

Solusi Pencegahan 
 

Lalu, bagaimanakah solusi untuk mereduksi perilaku free-riding investor? Paling sedikit ada 

dua cara yang dapat dilakukan.  

Pertama, emiten perlu mempertimbangkan kapan timing yang tepat untuk memublikasi  

laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan. Jika laporan keuangan berisi sejumlah informasi 

GN, emiten perlu memublikasikannya lebih awal dibanding emiten-emiten lain dalam industri 

sejenis. Pengungkapan atas informasi itu dapat dilakukan melalui mandatory disclosure maupun 

melalui pengungkapan tambahan (voluntary disclosure). Pelaporan yang lebih awal akan 

memberikan sinyal positif kepada pasar sehingga akan berimplikasi positif pada nilai saham 

emiten. Pelaporan yang lebih awal juga akan menghindarkan emiten dari risiko penurunan nilai 

saham yang terus-menerus akibat emiten pesaing dalam industri sejenis mengumumkan informasi 

BN pada batas akhir tanggal pelaporan.  

Tapi, jika laporan keuangan berisi sejumlah informasi BN, emiten sebaiknya melaporkannya 

pada batas akhir tanggal pelaporan. Umumnya, emiten yang memiliki informasi BN cenderung 

memublikasi laporan keuangan pada batas akhir tanggal pelaporan. Keuntungan potensial yang 

dapat diperoleh emiten adalah: 1) nilai pasar sekuritasnya akan meningkat terus-menerus jika 

emiten-emiten pesaing  mengumumkan informasi keuangan GN lebih awal; dan 2) dapat terhindar 

dari risiko penurunan nilai saham yang drastis jika emiten-emiten pesaing juga memublikasi 

informasi keuangan BN pada batas akhir tanggal pelaporan.  

Kedua, Bapepam perlu merevisi ketentuan tentang rentang waktu penyampaian dan 

penyajian laporan keuangan kepada Bapepam dan publik. Untuk laporan keuangan tahunan 

auditan, penulis mengusulkan agar Bapepam mewajibkan emiten menyajikannya pada hari  ke-80 

hingga ke-90 atau selama 21-31 Maret tahun fiskal. Sementara untuk laporan keuangan tengah 

tahunan, emiten diwajibkan untuk menyajikannya selama 21-31 Juli jika laporan keuangan tidak 

diaudit atau selama 20-30 September jika laporan keuangan telah diaudit auditor indepeden.  

Dengan membatasi rentang waktu tanggal publikasi laporan keuangan, perilaku free-riding 

investor dapat diminimalisir. Potensi kerugian yang akan ditanggung emiten NRF pun akan 

semakin kecil.   

 

...ooooooooooo... 

 



 

Artikel  5 
 

MENGUKUR FAEDAH LAPORAN KEUANGAN   

UNTUK PASAR SAHAM* 
 

 

 

 

Pada bulan Pebruari dan Maret 2006, perusahaan-perusahaan publik memublikasi laporan 

keuangan 2005. Selain untuk memenuhi kewajiban yang disyaratkan Bapepam, publikasi tersebut 

juga dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban publik dari manajemen terhadap kinerja keuangan 

korporasi selama 2005. Harapannya, investor akan mengapresiasinya secara positif sehingga 

berimplikasi positif pada nilai pasar saham perusahaan. 

Terkait dengan faedah laporan keuangan, pertanyaannya adalah bagaimana mengukur 

kegunaan dari laporan keuangan untuk pasar saham? Pertanyaan ini relevan karena selama ini 

kebanyakan korporasi tidak mengetahui apakah laporan keuangan yang mereka publikasikan 

berguna atau tidak berguna untuk pasar saham. Tulisan ini mengajukan metoda event study sebagai 

pendekatan praktis untuk mengukur faedah laporan keuangan untuk pasar saham.  

 

 

Pendekatan event study 
 

Pendekatan event study (studi peristiwa) biasanya digunakan untuk mengukur kegunaan 

informasi laporan keuangan untuk pasar saham pada periode jendela peristiwa publikasi laporan 

keuangan. Periode jendela peristiwa yang digunakan biasanya relatif pendek. Misalnya, 7 hari (-3, 

0, +3), yaitu 3 hari sebelum dan sesudah tanggal publikasi serta pada tanggal publikasi laporan 

keuangan (0); 5 hari (-2, 0, +2), dan 3 hari (-1, 0, +1). Dalam studi-studi terbaru, para periset mulai 

menggunakan data intraday pasar untuk mengukur faedah laporan keuangan.  

Penggunaan hari sebelum tanggal publikasi dimaksudkan untuk mendeteksi apakah 

informasi keuangan sudah bocor ke investor sebelum disampaikan ke Bapepam. Sementara 

penggunaan hari sesudah tanggal publikasi dimaksudkan untuk mendeteksi apakah investor 

merespons secara berkepanjangan (overreaction) terhadap publikasi laporan keuangan dari suatu 

korporasi.  

Penggunaan event study didasarkan pada hipotesis teori pasar efisien atau efficient market 

hypothesis (EMH). Teori EMH memprediksikan bahwa  pasar saham akan merespons secara cepat 

dan tepat terhadap semua informasi atau peristiwa baru yang tersedia dan diumumkan secara 

publik. Respons tersebut tercermin dari adanya return abnormal saham-RAS (abnormal return). 

Jika ada RAS positif atau negatif maka publikasi suatu informasi atau kejadian suatu peristiwa 

memiliki kandungan informasi (information content) untuk pasar saham. Sebaliknya, jika tidak ada 

RAS, publikasi suatu informasi atau peristiwa tidak memiliki faedah untuk pasar saham.   

Dengan demikian, publikasi laporan keuangan dikatakan berguna untuk pasar saham jika ada 

RAS pada periode peristiwa publikasi laporan, khususnya pada tanggal publikasi. Sebaliknya, jika 

tidak ada RAS maka publikasi laporan keuangan tidak memiliki faedah. Jika nilai RAS-nya 

bertanda positif maka hal tersebut bermakna bahwa laporan keuangan direspons positif oleh 

investor. Sebaliknya, jika RAS-nya bertanda negatif maka hal itu bermakna laporan keuangan 

direspons secara negatif. 
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Bagaimana menghitung RAS pada saat suatu korporasi? Secara teoritis, ada tiga model 

alternatif yang biasanya digunakan dalam riset-riset empiris. Tiga model itu adalah market model, 

market-adjusted model, dan mean-adjusted model. Dari tiga model tersebut, market model 

merupakan model yang paling banyak digunakan karena dinilai memiliki power of the test yang 

lebih baik serta juga mempertimbangkan risiko pasar dan risiko perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Namun, karena perhitungan RAS dengan penggunaan tiga model tersebut cukup rumit dan 

bertele-tele, para analis keuangan sering menggunakan cara praktis berikut untuk menghitung RAS 

pada periode peristiwa publikasi laporan keuangan. Caranya, harga saham tanggal sekarang (HSit.0) 

dikurangi harga saham tanggal kemarin (HSit.-1) dibagi harga saham tanggal kemarin (HSit.-1), atau 

disingkat: RSit = [(HSit.0-HSit.-1) / (HSit.-1)]. RASit adalah return abnormal saham emiten i pada 

tanggal t.  

Misalnya, jika pada tanggal publikasi laporan keuangan, harga saham penutupan suatu 

emiten adalah Rp5.000., tanggal sebelumnya Rp4.500., maka RASit adalah 0,111 (11,1%). Jika 

hanya mengukur perubahan return sahamnya, maka return pada tanggal publikasi adalah Rp 500. 

Perhitungan yang sama dapat digunakan untuk menghitung RASit pada hari-hari sebelum dan 

sesudah tanggal publikasi. RAS yang positif menunjukkan bahwa investor merespons positif 

terhadap publikasi laporan keuangan. Demikian pula sebaliknya. 

Untuk mengukur seberapa besar kegunaan atau relevansi nilai laporan keuangan untuk 

menjelaskan perubahan dalam nilai pasar saham emiten, RAS pada periode peristiwa publikasi 

laporan keuangan dapat diregresikan dengan perubahan angka-angka utama laporan keuangan 

(unexpected numbers), misalnya nilai buku ekuitas, laba bersih dan arus kas bersih. RAS 

digunakan sebagai variabel dependen, sementara angka-angka keuangan kejutan digunakan sebagai 

variabel independen.  

Peregresian itu didasarkan pada asumsi teori valuasi (Ohlson, 1995) bahwa harga/return 

saham merupakan suatu fungsi linear dari nilai buku dan laba abnormal yang diekspektasikan. 

Asumsi ini mendasari pengembangan teori dan studi value relevance dalam satu dekade terakhir.  

Menurut teori value relevance, suatu angka keuangan dikatakan memiliki relevansi nilai jika 

secara statistis angka tersebut berasosiasi secara signifikan dengan nilai pasar sekuritas. Relevansi 

tersebut umunya diukur dengan nilai R2 atau Adj.R2 (
2R ) regresi. Jika 

2R > 0, maka laporan 

keuangan memiliki relevansi nilai atau daya penjelas (explanatory power) untuk nilai pasar 

sekuritas. Tapi, jika 
2R ≤ 0 maka laporan keuangan memiliki tidak relevansi nilai. Misalnya, 

2R adalah 10%. Angka ini bermakna bahwa laporan keuangan memberi kontribusi 10% bagi 

investor dalam pembuatan keputusan investasi, sementara selebihnya dijelaskan oleh faktor-faktor 

lainnya.  

Semoga tips praktis ini dapat bermanfaat bagi analis keuangan dan direksi korporasi dalam 

mendeteksi faedah publikasi laporan keuangan untuk pasar saham. 

    

...ooooooooooo... 

 

 

Untuk mengukur seberapa besar kegunaan atau relevansi nilai laporan 

keuangan untuk menjelaskan perubahan dalam nilai pasar saham emiten, 

RAS pada periode peristiwa publikasi laporan keuangan diregresikan dengan 

perubahan angka-angka utama laporan keuangan (unexpected numbers), 

misalnya nilai buku ekuitas, laba bersih dan arus kas bersih. RAS digunakan 

sebagai variabel dependen, sementara angka-angka keuangan kejutan 

digunakan sebagai variabel independen.  
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Artikel  6 

KAJI ULANG KEBIJAKAN PEMBAGIAN DIVIDEN 

KORPORASI* 

 

 

 

Kebijakan pembagian dividen (dividend policy) korporasi Indonesia boleh dibilang tampil 

beda. Berbeda dengan negara-negara lain yang kebijakan dividennya umumnya ditentukan oleh 

manajemen korporasi setelah memperhatikan besar-kecilnya kinerja laba, persediaan kas dan 

prospek perusahaan, kebijakan pembagian dividen di Indonesia justru diputuskan oleh rapat umum 

pemegang saham (RUPS) dan menjadi suatu keharusan yang wajib dipenuhi oleh direksi 

perusahaan.  

Bahkan, pada kasus-kasus RUPS di perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN), 

pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas langsung menetapkan besaran target dividen yang 

harus disetor manajemen suatu BUMN ke kas negara pada tahun fiskal berikutnya untuk menopang 

APBN. Dalam kasus Pertamina, misalnya. Meskipun perusahaan plat merah tersebut belum 

menerbitkan laporan keuangan auditan 2003-2005 sehingga kinerja laba dan arus kas bersihnya 

belum diketahui pasti, namun awal Maret 2006 lalu pemerintah tetap meminta direksi yang baru 

menyetor dividen ke kas negara sekitar Rp15 miliar untuk menopang APBN. Seringkali, 

pencapaian target dividen juga dijadikan tolok ukur RUPS atau pemerintah untuk mempertahankan 

atau memberhentikan jajaran direksi suatu korporasi BUMN.   

Apa implikasi positif atau negatif dari kebijakan dividen yang cenderung anomali tersebut? 

Implikasi positifnya adalah kebijakan tersebut dapat memacu manajemen bekerja keras untuk 

mencapai target dividen yang diinginkan pemegang saham. Dalam perspektif agency theory yang 

menjelaskan relasi dan konflik kepentingan antara pemilik (principal) dengan manajemen 

perusahaan (agent), penetapan target tersebut adalah sah-sah saja. Alasannya, penetapan itu 

merupakan salah satu solusi optimal untuk memaksa para manajer agar selalu bekerja keras untuk  

kepentingan terbaik dari para pemegang saham (principals). 

Namun, implikasi negatifnya juga cukup kompleks. Pertama, kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba bersih (net income) dan persediaan kas bersih atau setara kas yang meningkat 

atau sebaliknya tidak hanya semata-mata ditentukan oleh kemampuan manajemen dalam 

mengelola perusahaan. Tapi, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang sangat kompleks 

dan sering kali di luar kontrol manajemen. Bisa saja manajemen gagal memenuhi target dividen 

yang diputuskan RUPS atau pemerintah  (bagi  korporasi BUMN) karena dampak negatif dari 

faktor-faktor eksternal sangat kuat dan tidak bisa dikendalikan manajemen.  

Karena itu, jika manajemen tetap dipaksa RUPS untuk memenuhi target dividen, bisa jadi 

manajemen akan melakukan rekayasa laba (earnings management) dengan cara-cara yang etis 

maupun tidak etis. Misalnya, menggeser laba dari periode tahun-tahun berikutnya ke tahun 

sekarang, menjual aset-aset produktif perusahaan atau meningkatkah hutang (leverage) dengan 

berbagai alasan yang sepertinya masuk akal. Cara-cara seperti itu bisa membahayakan perusahaan 

dan pemegang saham sendiri pada tahun-tahun berikutnya. Sejumlah studi empiris melaporkan 
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bahwa praktek-praktek tipuan seperti itu sudah menjadi fenomena umum dalam praktek 

manajemen korporasi di Indonesia selama ini.  

Kedua, penetapan target tersebut dapat mendorong manajemen melakukan efisiensi 

manajerial secara membabi-buta. Misalnya, menekan gaji dan upah serta insentif para karyawan 

atau buruh. Melakukan efisiensi biaya produksi dan biaya operasional secara ketat, tapi 

menargetkan pencapaian efektivitas tujuan yang tinggi. Atau, menaikkan harga jual produk-produk 

atau tarif jasa yang dibutuhkan masyarakat seperti listrik, bahan bakar minyak (BBM), air, 

transportasi, telepon atau lainnya. Kebijakan tersebut biasanya ditempuh oleh sejumlah korporasi 

BUMN atau korporasi yang usahanya bersifat monopoli, seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN), 

Pertamina, dan lainnya.  Kebijakan seperti itu,  selain  akan menuai protes dan resistensi dari 

karyawan, masyarakat dan stakeholders lainnya, juga bisa berdampak buruk pada reputasi dan 

masa depan perusahaan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain itu, kebijakan yang cenderung anomali itu juga dapat direspons secara negatif oleh 

investor. Bagi perusahaan publik yang sudah tercatat di bursa efek, implikasi dari kebijakan itu  

terhadap perilaku manajemen dan terhadap likuiditas dan solvabilitas perusahaan tentu sangat 

dicermati para investor dari waktu ke waktu. Percermatan tersebut bisa mempengaruhi keyakinan 

dan perilaku investor dalam keputusan membeli, menjual atau menahan suatu saham. Jika mereka 

mengganggap penetapan target dividen itu dapat mendorong manajer berperilaku oportunis 

sehingga membahayakan kelangsungan hidup perusahaan, pasar saham tentu akan merespons 

secara negatif terhadap pengumuman kebijakan pembagian dividen yang diputuskan RUPS. Nilai 

pasar saham perusahaan pasti akan anjlok secara terus menerus.    

 

 

Dividend Signaling 
 

Seperti telah disinggung di atas, di sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat (AS), 

pengumuman kebijakan pembagian dividen dilakukan manajemen secara  opsional atau sukarela 

setelah memperhatikan kinerja laba, arus kas dan prospek perusahaan ke depan. Biasanya, 

dilakukan para direksi yang perusahaannya membukukan kinerja laba yang bagus.  

Mereka melakukan itu karena terdorong oleh motif untuk memberi sinyal positif ke para 

investor bahwa kinerja korporasi yang mereka kelola sedang atau mulai bagus dan sangat 

prospektif untuk investasi. Investor diharapkan akan memaknai pengumuman itu sebagai suatu 

sinyal “good news” bahwa kinerja laba dan prospek perusahaan memang bagus sehingga mereka 

tidak perlu mengalihkan danannya ke korporasi lain. Para investor potensial diharapkan juga akan 

tertarik menginvestasikan modalnya.  

Singkatnya, para investor diharapkan akan merespons positif terhadap pengumuman 

pembagian dividen yang dilakukan manajemen karena mereka meyakini bahwa perusahaan-

perusahaan yang melakukan hal tersebut adalah perusahaan-perusahaan (signalers) yang 

berkualitas tinggi (quality firms) dan memiliki prospek yang bagus di masa datang. Dari perspektif 

teori dividend signaling, motif tersebut masuk akal. Pengumuman kebijakan pembagian dividen 

 

Jika manajemen tetap dipaksa RUPS untuk memenuhi target dividen, bisa 

jadi manajemen akan melakukan rekayasa laba (earnings management) 

dengan cara-cara yang etis maupun tidak etis. Misalnya, menggeser laba 

dari tahun-tahun berikutnya ke tahun sekarang, menjual aset-aset produktif 

perusahaan atau meningkatkah hutang (leverage) dengan berbagai alasan 

yang sepertinya masuk akal. Cara-cara seperti itu bisa membahayakan 

perusahaan dan pemegang saham sendiri pada tahun-tahun berikutnya..... 
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memang merupakan suatu strategi yang ampuh bagi para direksi untuk meyakinkan pemilik atau 

pemegang saham (shareholder) selaku prinsipal bahwa direksi kapabel dalam mengelola 

perusahaan sehingga layak dipertahankan. Pengumuman itu juga merupakan strategi jitu untuk 

mempromosikan kinerja dan prospek perusahaan untuk menghasilkan laba dan arus kas di masa 

depan kepada publik. Pada akhirnya, pengumuman itu diharapkan akan menjadi salah satu strategi 

jitu untuk meningkatkan nilai pasar saham dan nilai fundamental perusahaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Namun, dalam perspektif korporasi Indonesia, saya melihat bahwa pengumuman kebijakan 

pembagian dividen yang  ditentukan RUPS sangat mungkin memiliki dividend signaling yang 

negatif alias bisa jadi bumerang bagi perusahaan. Pelaku pasar bisa saja merespons pengumuman 

itu sebagai sinyal bad news. Mengapa begitu?  

Pertama, investor bisa saja mengartikan pengumuman itu sebagai sinyal negatif (bad news). 

Yaitu, perusahaan yang akan membagikan dividen bisa saja akan mengalami kesulitan likuiditas 

dan solvabilitas di waktu-waktu mendatang dan akan terganggu modal kerjanya. Bagi korporasi 

yang kinerja keuangannya kurang bagus alias merugi tapi ikut-ikutan dipaksa atau ditarget 

membagi dividen, kekuatiran tersebut justru akan semakin besar sehingga dapat berimplikasi buruk 

pada nilai pasar perusahaan. Implikasi negatif itu tentu sangat dirasakan oleh perusahaan-

perusahaan yang telah go public meski belum ada riset empiris yang membuktikannya. 

Kedua,  pelaku pasar bisa menginterpretasikan keputusan RUPS yang menetapkan besaran 

atau target dividen yang harus dibagikan direksi sebagai suatu sinyal yang akan memicu para 

direksi berperilaku moral hazard. Yaitu, melakukan rekayasa laporan keuangan atau manipulasi 

laba yang menguntungkan kepentingan pemegang saham dan perusahaan serta kepentingan direksi 

sendiri, tapi justru merugikan kepentingan stakeholders lainnya. Rekayasan tersebut bisa 

berimplikasi negatif pada nilai pasar dan kinerja perusahaan pada suatu periode. Selain itu, bisa 

jadi karena para direksi selalu dikejar target untuk membagikan dividen dalam jumlah yang terus 

meningkat, mereka lalu melakukan sejumlah rekayasa kebijakan manajemen dan praktek 

pencatatan, pelaporan dan pengungkapan informasi keuangan yang tampaknya menguntungkan 

pemegang saham, tapi sebenarnya justru sebaliknya. Dalam jangka panjang, penetapan target 

dividen justru dapat memicu konflik agensi yang semakin kompleks antara manajemen dengan 

pemegang saham, dan juga dengan stakeholders lainnya.        

Selain itu, kebijakan pembagian dividen yang ditentukan RUPS juga tidak berpengaruh pada 

nilai perusahaan. Menurut teori dividend irrelevance (Miller dan Modigliani, 1961), pembagian 

dividen sifatnya adalah tidak relevan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Artinya, perusahaan 

yang membayar atau tidak membayar dividen, nilai sahamnya tidak akan meningkat. Alasannya, 

suatu perusahaan yang mengumumkan membagi dividen biasanya juga akan diikuti dengan 

menerbitkan saham-saham baru (right issue). Tujuannya adalah untuk menutupi kekurangan 

likuiditas kas akibat digunakan untuk dividen.  

Selain itu, investor biasanya juga lebih suka menginvestasikan kembali kas dividennya dalam 

bentuk saham untuk meningkatkan nilai sahamnya daripada menerima kas dividen yang 

selanjutnya harus membayar pajak. Karena itu, dalam kondisi-kondisi tertentu, kebijakan 

pembagian dividen sebenarnya menjadi tidak relevan bagi pemegang saham sendiri.  

 

 

Saya merekomendasikan kepada pemerintah, pelaku bisnis atau korporasi di 

Indonesia untuk mengkaji ulang kebijakan pembagian dividen (dividen policy) 

yang selama ini ditentukan RUPS. Kebijakan itu sebaiknya diputuskan para 

direksi perusahaan karena merekalah yang mengetahui kinerja laba dan arus 

kas bersih serta prospek perusahaan yang sesungguhnya dibanding 

pemegang saham atau pemilik..... 
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Kaji ulang 
 

Dari paparan singkat di atas, saya merekomendasikan kepada pemerintah, pelaku bisnis atau 

korporasi di Indonesia untuk mengkaji ulang kebijakan pembagian dividen (dividen policy) yang 

selama ini ditentukan RUPS. Kebijakan itu sebaiknya diputuskan oleh direksi perusahaan karena 

merekalah yang mengetahui kinerja keuangan (laba dan arus kas bersih) dan prospek perusahaan 

yang sesungguhnya dibanding pemegang saham atau pemilik perusahaan.  

Dengan menyerahkan sepenuhnya kebijakan pembagian dividen kepada direksi korporasi, 

saya yakin kompleksitas masalah yang selama ini terjadi dapat direduksi serendah mungkin. 

Konflik agensi yang selama ini sering terjadi dalam korporasi, terutama pada korporasi-korporasi 

BUMN, juga bisa dieliminasi seminimal mungkin.  

Sejumlah riset yang dilakukan di AS, Canada, Inggris dan Australia juga  mendukung 

prediksi tersebut. Dilaporkan, selain mengurangi konflik agensi, kebijakan pembagian dividen yang 

diserahkan kepada manajemen justru bisa berpengaruh positif terhadap nilai fundamental dan nilai 

pasar perusahaan, serta nilai pemegang saham (shareholders value). Alasannya, para manajer akan 

selalu termotivasi untuk bekerja keras menghasilkan laba dan kas yang terus meningkat dari waktu 

ke waktu. Dengan laba dan arus kas yang terus meningkat, dividen kas atau saham yang dibagikan 

kepada para pemegang saham juga akan terus meningkat. Dengan demikian, pengumuman dividen 

di sejumlah negara tersebut membawa dividend signaling ke pasar bahwa korporasi-korporasi yang 

membagikan dividen adalah perusahaan-perusahaan yang berkualitas bagus dan memiliki prospek 

bagus di masa datang.  

Untuk menjamin para direksi tidak berperilaku oportunis tapi selalu bekerja keras untuk 

kepentingan terbaik perusahaan dan pemilik (yaitu selalu menghasilkan dividen), mekanisme 

kontrol melalui good corporate governance (GCG) perlu diterapkan secara konsisten dan 

terinternalisasi dalam nilai-nilai perusahaan serta praktek manajemen. Penerapan GCG ini 

mengharuskan direksi perusahaan membentuk komisaris independen dan komite audit untuk 

memonitoring perilaku manajer dan menginvestigasi kewajaran kinerja manajer dalam mengelola 

perusahaan. Penerapan GCG secara konsekuen dan konsisten diharapkan dapat meningkatkan 

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan kejujuran para direksi dalam mengelola perusahaan 

dan dalam menyajikan informasi tentang kinerja keuangan  dan kebijakan dividen kepada pemilik 

dan stakeholders lainnya.  

 

...ooooooooooo... 
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Artikel  7 

DAMPAK TRANSPARANSI INFORMASI TERHADAP 

NILAI KORPORASI * 
 

 

 

Dalam beberapa tahun terakhir, Bank Indonesia (BI) giat melakukan sejumlah inisiatif 

untuk mendorong korporasi perbankan meningkatkan transparansi informasi atau  corporate 

disclosure kepada publik. Misalnya, mulai 2001 BI mewajibkan korporasi perbankan menyusun 

dan menyajikan laporan keuangan bulanan ke BI dan pihak-pihak berkepentingan. Bank-bank juga 

diminta melakukan pengungkapan informasi-informasi penting, baik melalui pengungkapan wajib 

maupun pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya 

bank-bank hanya diminta menyajikan laporan keuangan triwulan dan tahunan. Sejak Arsitektur 

Perbankan Indonesia (API) diterapkan Januari 2004, BI juga getol mendorong korporasi perbankan 

menerapkan good corporate governance (GCG). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas 

manajemen dan transparansi pengelolaan korporasi perbankan.   

Tampaknya, faktor pemicu BI melakukan inisiatif tersebut adalah karena adanya policy 

proposals dari New Basel Accord, khususnya Pilar 3, yang memperkenalkan sejumlah disclosure 

requirements untuk memperbaiki kemampuan pasar menilai nilai dan risiko suatu bank. Negara-

negara lain, seperti Singapura, Thailand, Malaysia dan Philipina, sudah lebih dulu merespons 

proposal tersebut.  

Tapi, apakah inisiatif–insiatif BI tersebut akan membawa dampak-dampak positif bagi 

korporasi perbankan? Ini adalah pertanyaan menarik yang patut didiskusikan. 

 

 

Dampak Transparansi  
 

Secara teoritis, peningkatan transparansi informasi koporasi kepada publik memang dapat 

membawa sejumlah manfaat ekonomis (economic benefits) bagi korporasi yang melakukannya. 

Teori ekonomi menganjurkan bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas pengungkapan informasi 

dapat mengurangi volatilitas harga saham, mengurangi ketidakpastian pasar, dan dapat mengurangi 

besaran dampak dari news tentang kinerja suatu perusahaan (Bushee dan Noe, 2000). 

Dari teori market microstructure, peningkatan transparansi informasi kepada publik juga 

diprediksi dapat mengurangi asimetris informasi (information asymmetries) dalam pasar modal 

sehingga volatilitas perubahan harga saham dan permintaan terhadap saham perusahaan yang 

melakukan pengungkapan tidak begitu besar. Selain itu, peningkatan transparansi dapat  pula 

mengurangi heterogenitas keyakinan pelaku pasar modal dan stakeholders lainnya tentang nilai 

perusahaan yang sesungguhnya.  

Hasil studi Baumann dan Nier (2004) memperkuat prediksi itu. Mereka menginvestigasi 

relasi antara volatilitas harga saham suatu bank dengan jumlah informasi yang bank ungkapkan ke 

pasar saham. Secara khusus, mereka menguji apakah bank-bank yang mengungkapkan informasi 

lebih banyak memiliki volatilitas saham lebih rendah dibanding bank-bank yang mengungkapkan 

informasi lebih sedikit. Dengan menggunakan sampel 600 bank dari 31 negara (termasuk 

Indonesia) selama 1993-2000, mereka melaporkan bahwa pengungkapan informasi keuangan bank 

                                                 
* Majalah BANK & MANAJEMEN (Edisi No. 93 Januari-Pebruari 2007, hlm  29-31) 

 



 30 

berguna, baik untuk investor maupun bank sendiri. Bank-bank yang mengungkapkan informasi 

lebih banyak pada item-item pengungkapan yang penting (17 item)  memiliki volatilitas saham 

lebih rendah dibanding bank-bank yang transparansi informasinya sedikit.    

Namun, di sisi lain, peningkatan transparansi informasi korporasi kepada publik juga dapat 

menimbulkan dampak-dampak negatif bagi korporasi yang melakukannya. Hal itu bisa saja terjadi 

karena transparansi informasi secara utuh (full disclosure) oleh suatu bank membawa sinyal-sinyal 

tertentu ke para pelaku pasar saham dan stakeholders lainnya (dijelaskan teori signaling). Pihak-

pihak tersebut dapat mengeksploitasi informasi utuh itu, selain untuk meningkatkan personal 

gains-nya, juga untuk mendistorsi dan “menjatuhkan” bank yang melakukan pengungkapan. Inilah 

yang barangkali tidak disadari atau sengaja tidak dipedulikan BI selama ini.  

Paling sedikit, ada tiga alasan untuk skeptisme terhadap dampak positif dari transparansi 

informasi korporasi perbankan.  

Pertama, industri perbankan pada dasarnya merupakan institusi finansial yang samar-samar 

(opaque) namun risikonya besar, bahkan jauh lebih besar dibanding industri-industri lain. Karena 

itu, peningkatan transparansi atau pengungkapan informasi korporasi sangat mungkin tidak 

meningkatkan nilai korporasi (value of the firm) atau kinerja keuangan korporasi secara material 

alias tidak signifikan. Hal ini bisa terlihat dari metafor yang diungkapkan Morgan (2002), yaitu: 

“Banks may be the black holes of the universe-hugely powerful dan influential, but to some 

irreducible extent-unfathomable.”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil riset saya yang menguji reaksi investor terhadap publikasi laporan keuangan tahunan 

2000 dan 2001 dari korporasi perbankan juga mendukung dugaan itu (Lako, 2006). Dilaporkan 

bahwa cumulative abnormal returns (CAR) yang dinikmati para investor dari laporan keuangan 

2001 (pasca BI mewajibkan bank-bank menyajikan laporan keuangan bulanan) jauh lebih rendah 

dibanding CAR dari laporan keuangan tahunan 2000 dan tahun-tahun sebelumnya. Dengan 

demikian, inisiatif BI untuk memaksa bank-bank meningkatkan transparansi informasi keuangan 

justru menimbulkan dampak negatif bagi nilai pasar dari bank-bank publik. 

Kedua, peningkatan kuantitas pengungkapan informasi mungkin tidak harus dibarengi 

dengan peningkatan transparansi karena dapat mendatangkan sejumlah implikasi negatif bagi 

korporasi perbankan. Alasannya, peningkatan transparansi informasi korporasi, selain menantang 

pelaku pasar memanfaatkan informasi tersebut untuk meningkatkan utilitasnya (personal gains), 

juga dapat digunakan pelaku pasar dan para pesaing untuk “mempermainkan” atau menjatuh 

perusahaan. Mengapa demikian? Karena, pengungkapan informasi cenderung bersifat optional dan 

tidak menyeluruh; sedangkan transparansi cenderung bersifat wajib, menyeluruh dan berkelanjutan.  

Dalam kasus transfer informasi intra-industri (intra-industry information transfers), 

misalnya. Transparansi informasi bad news yang dilakukan lebih awal oleh suatu bank publik, 

dapat menyebabkan anjloknya nilai pasar dari bank yang bersangkutan  dan juga bank-bank lain 

dalam industri sejenis. Sejumlah studi empiris sudah membuktikan fenomena tersebut. Bank-bank 

yang nilai pasarnya anjlok akan menjadi obyek empuk untuk diakuisisi atau dibeli oleh para 

 

Secara teoritis, peningkatan transparansi informasi koporasi kepada publik  

dapat membawa sejumlah manfaat ekonomis bagi korporasi bersangkutan, 

yaitu dapat mengurangi volatilitas harga saham dan ketidakpastian pasar. 

Namun, di sisi lain, peningkatan transparansi itu dapat menimbulkan 

dampak-dampak negatif bagi korporasi yang melakukannya. Hal ini terjadi 

karena transparansi informasi secara utuh (full disclosure) oleh suatu 

korporasi  membawa sinyal-sinyal tertentu ke para pelaku pasar dan 

stakeholders lainnya..... 
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pesaing atau pemodal besar dengan nilai yang rendah. Ini sebenarnya sudah sering terjadi di 

Indonesia, tapi selalu dianggap sebagai fenomena biasa oleh otoritas terkait.  

Ketiga, transparansi informasi sangat mahal harganya (costly). Mengapa? Karena, costs 

produksi dan costs diseminasi informasi yang diharus ditanggung sangat besar. Sementara itu, 

manfaat ekonomisnya (enonomic benefits) sangat kecil atau bahkan tidak dirasakan oleh korporasi 

perbankan. Di pihak lain, para investor dan pelaku pasar lainnya justru menikmati banyak manfaat 

ekonomis dari transparansi informasi itu. Hal ini terjadi karena pasar modal kita cenderung tidak 

efisien (inefficient market) dan para investornya kebanyakan adalah para naive investor. 

Harus juga diingat, costs transparansi itu akan menjadi beban yang harus dipikul para 

karyawan korporasi perbankan dan juga dibebankan kepada para konsumen melalui pos biaya 

bunga dan biaya-biaya admisntrasi lainnya yang cukup tinggi. Inilah yang membuat mengapa 

dalam beberapa tahun terakhir para nasabah perbankan kita sering mengeluh dan merasa tidak 

nyaman menabung dan meminjam uang dari bank-bank BUMN dan bank-bank swasta nasional. 

Mereka lalu mencoba mencari alternatif lain untuk menginvestasikan dananya atau untuk 

mendapatkan pinjaman. Hal ini seharusnya juga disadari BI dan para pelaku perbankan nasional. 

 

 

BI harus lebih hati-hati 
 

Secara teoritis, peningkatan transparansi informasi korporasi memang diprediksikan dapat 

mengurangi asimetris informasi di antara para stakeholder, dapat meningkatkan nilai perusahaan  

dan dapat pula membuat pasar semakin efisien. Prediksi itu akan menjadi kenyataan jika para 

pelaku pasar berperilaku rasional atau pasar berfungsi secara efisien (efficient market).  

Namun, jika perilaku para pelaku pasarnya tidak rasional atau pasarnya tidak berfungsi atau 

beroperasi secara efisien, maka production costs, dissemination costs, social costs dan potensi 

economic losses yang harus ditanggung korporasi perbankan akan sangat besar. Juga dapat 

membuat suatu korporasi (bank) cepat atau lamban akan kolaps karena kinerja keuangannya terus 

menurun drastis. Hal ini bisa saja terjadi karena informasi korporasi merupakan suatu komoditas 

publik (public goods) yang sangat kompleks. Ketika suatu informasi korporasi di-launching kepada 

publik, akan muncul berbagai konflik kepentingan di antara para stakeholder dalam 

menginterpretasi dan memanfaatkan informasi itu sesuai dengan kepentingannya masing-masing. 

Misalnya, konflik dalam menakar kegunaan informasi itu untuk keputusan investasi, pembiayaan, 

dan kredit serta untuk melakukan kontrak-kontrak yang efisien (misalnya, untuk kontrak hutang 

dan kompensasi manajemen).    

Karena itu, ke depan, BI harus lebih hati-hati dalam memaksakan korporasi perbankan 

meningkatkan transparansi informasi kepada publik. Saya melihat, kemungkinan BI melakukan 

pemaksaan sangat besar mengingat proses implementasi program-program dalam 6 Pilar API, yaitu 

penguatan struktur perbankan nasional (Pilar 1), peningkatan kualitas pengaturan perbankan (Pilar 

2), peningkatan fungsi pengawasan yang independen dan efektif (Pilar 3), peningkatan kualitas 

manajemen dan operasional perbankan (Pilar 4), pengembangan infrastruktur perbankan (Pilar 5) 

dan peningkatan perlindungan nasabah (Pilar 6), masih berjalan lamban. Bahkan, ada beberapa 

program yang diagendakan sudah diimplemntasikan pada 2004-2005, hingga saat ini juga belum 

jelas implementasinya.   

Saya memprediksikan 2007-2010 merupakan tahun-tahun yang sangat kritis bagi korporasi 

perbankan nasional. Di satu sisi, mereka akan menghadapi berbagai “gebrakan keras” BI untuk 

segera merealisasikan agenda-agenda API, terutama Pilar 1. Mereka akan dipacu untuk 

meningkatkan transparansi informasi berkenaan dengan progress dalam implementasi program-

program API.  

Namun di sisi lain, korporasi perbankan akan dihadapkan pada sejumlah realitas masalah 

yang sangat kompleks dan pelik. Misalnya:  
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 Kesulitan dana untuk memenuhi persyaratan permodalan minimal agar masuk dalam suatu 

kategori bank (misalnya bank internasional, bank nasional, bank daerah, bank korporasi, dan 

lainnya); 

 Kesulitan untuk melakukan merger antarbank akibat perbedaan-perbedaan prinsipil yang 

sulit diselaraskan;  

 Merelakan banknya diakuisisi atau dibeli oleh pihak lain dengan nilai yang rendah;  

 Meningkatnya costs untuk merealisasikan program-program dari pilar-pilar API, sementara 

benefits-nya tidak jelas;  

 Harus merekstrukturisasi alias mem-PHK banyak karyawan dan menanggung costs-nya serta 

menghadapi gejolak karyawan akibat melakukan merger & akuisisi antarbank;   

 Menurunnya nilai pasar dan nilai fundamental korporasi perbankan akibat pelaku pasar atau 

para pesaing memanfaatkan moment ketidakpastian implementasi program-program API dan 

keresahan para pebisnis perbankan untuk menekan nilai suatu bank serendah mungkin dan 

kemudian membelinya dengan harga yang rendah;  

 Menurunnya kinerja keuangan perbankan nasional akibat sikap wait and see dan bahkan 

perilaku resistensi masyarakat konsumen dan stakeholders lainnya akibat masih belum 

jelasnya (baca: gonjang-ganjing) konsolidasi perbankan dan masa depan bank-bank nasional; 

dan masih banyak lagi.   
 

Hal-hal yang dikuatirkan di atas, hendaknya dipertimbangkan secara arif oleh BI. Jangan 

sampai keinginan yang kuat untuk menciptakan  suatu sistem perbankan nasional yang sehat, kuat 

dan efisien seperti dicita-citakan API, pada akhirnya justru malah menghasilkan penderitaan dan 

malapetaka  yang berkepanjangan bagi kalangan perbankan, masyarakat luas dan pembangunan 

ekonomi nasional.  

 

...ooooooooooo... 
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Artikel  8 

 
TIPUAN DALAM PELAPORAN LABA* 

 

 

 

 
“Kehebatan para manajer tidak hanya dinilai dari kepiawaian mereka 

mengelola perusahaan, tapi juga dalam mengelola angka-angka laporan 

keuangan. Kekeliruan dalam mengelola dan melaporkan angka-angka 

keuangan, khususnya laba, bisa berakibat fatal bagi manajer sendiri dan 

juga bagi perusahaan dan pemiliknya.”  

 

 

Itulah sepenggal pernyataan yang pernah diungkapkan seorang dosen saya (Prof. Dr. 

Mas’ud Machfoedz) ketika menjelaskan masalah earnings management pada kuliah 

Interdisciplinary Study akhir 2003 silam. Ketika itu, saya tidak begitu mencernanya karena 

mengira itu cuma pernyataan biasa.  

Kini, setelah menelaah literatur agency theory dan earnings management, saya baru paham 

pernyataan dosen tadi. Ternyata, laporan keuangan yang disajikan suatu korporasi membawa 

banyak sinyal dan implikasi bagi pemakai internal dan eksternal. Kelihaian para manajer dalam 

mengelola laba memiliki dampak yang luas, karena angka-angka laba merupakan informasi sentral 

yang digunakan para pemakai dalam menilai kinerja suatu korporasi. Sejumlah literatur akuntansi 

menyebut bahwa para manajer bisa menggunakan cara-cara yang etis dan tidak etis dalam 

“mengelola” angka-angka laba, untuk mengelabui pemilik dan stakeholders agar memaksimumkan 

utilitas mereka.  

Cara etis yang biasa digunakan adalah memanfaatkan pilihan metode-metode akuntansi yang 

diperkenankan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum (PABU). Hanya, jika mereka cuma 

menggunakan cara-cara etis, besaran laba yang dilaporkan tidak begitu besar. Untuk mengatasinya,  

para manajer lalu menggunakan cara-cara yang tidak etis alias melanggar PABU. Cara ini biasanya 

dilakukan dengan berkolusi dengan banyak pihak, termasuk dengan para politisi, pejabat 

pemerintah, aparat hukum dan auditornya.  

Kasus penipuan  dengan cara yang tidak etis itu telah banyak dilakukan sejumlah korporasi 

besar dunia seperti Enron, WorldCom, Global Crossing, Tyco, HIH, Vivendi, Xerox, Parmalat 

Group dan lainnya. Setelah tipuannya terbongkar, perusahaan-perusahaan tersebut pun dipailitkan. 

Di Indonesia, kasus-kasus serupa sebenarnya telah dilakukan banyak korporasi tapi yang terungkap 

hanya segelintir saja. Sanksi yang dijatuhkan pemerintah pun relatif ringan. 

 

 

Mencermati trik-trik tipuan manajemen 
 

Karena itu, sebaiknya kita jangan gampang cepat percaya dan tergesa-gesa mengambil 

keputusan bila membaca angka-angka laporan keuangan, khususnya laporan laba-rugi suatu 

perusahaan. Cermati dan analisis dulu angka-angka tersebut, siapa tahu ada yang tidak beres. Kita 

harus menyetel antena kewaspadaan lebih tinggi  jika menemukan indikasi-indikasi seperti tersebut 

berikut ini.  

                                                 
* Tabloid KONTAN  (No. 19, Tahun X, 13 Pebruari 2006, hlm. 31)  
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Pertama, bila suatu perusahaan tiba-tiba melaporkan laba dengan tingkat kenaikan yang 

sangat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan laba yang drastis patut curigai 

karena mungkin saja manajemen telah merekayasanya dengan menggunakan cara-cara etis dan 

tidak etis. Cara etis yang biasa ditempuh adalah menggunakan teknik income maximization, yaitu 

menggeser laba dari periode-periode berikutnya ke periode sekarang sehingga laba yang dilaporkan 

meningkat drastis. Banyak yang bisa dilakukan untuk itu, diantaranya, mempercepat penjualan, 

mengganti metode last in first out (LIFO) dengan first ini first out (FIFO) dalam penilaian 

persediaan dan harga pokok penjualan.1 Cara lain adalah dengan menunda beberapa pengeluaran 

yang memiliki beberapa dimensi waktu (discretion costs) seperti biaya untuk research & 

development (R&D), iklan, pemeliharaan atau biaya-biaya untuk intangible assets.  

Adapun cara yang tidak etis adalah menggunakan teknik-teknik tertentu untuk mencatat 

penjualan/penerimaan dan biaya-biaya operasional secara fiktif. Misalnya, mencatat penjualan 

yang belum direalisasi, mencatat penjualan fiktif, dan melaporkan persediaan  dan biaya-biaya 

serendah mungkin.  

Dengan menaikkan laba secara drastis, para manajer berharap investor akan meresponsnya 

sangat positif, sehingga harga saham perusahaan meningkat drastis. Jika kompensasi para manajer 

didasarkan pada ukuran kinerja keuangan dan kinerja pasar, mereka tentu akan mendulang bonus 

besar. Prinsipal tentu akan menaikkan kompensasi dan mempertahankan mereka memimpin 

perusahaan. Para kreditor pasti akan menawarkan kucuran kredit dalam jumlah yang besar. 

Pelanggan akan semakin loyal terhadap produk-produk perusahaan karena menilai perusahaan 

bonafit. Singkatnya, dengan menaikkan laba para manajer bisa mengeruk keuntungan yang besar. 

Celakanya, tipuan seperti itu justru bisa menjadi bumerang bagi para manajer dan  

perusahaan. Pemegang saham dapat dipastikan akan meminta dividen kas mereka naik; karyawan 

menuntut kenaikan gaji dan upah; dan instansi pajak meminta jumlah pajak yang dibayar 

perusahaan harus lebih besar dari periode sebelumnya. Jika ini terjadi, perusahaan pasti ambruk 

karena laba yang dilaporkan meningkat tadi hanyalah laba semu dan tidak memiliki implikasi 

apapun terhadap cash inflow perusahaan pada periode itu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedua, jika perusahaan tiba-tiba melaporkan laba dengan tingkat penurunan sangat drastis 

atau mengalami kerugian dalam jumlah besar tanpa keterangan yang memadai dari manajemen. 

Penurunan laba secara drastis atau kerugian yang semakin besar tersebut juga patut curigai karena 

mungkin saja manajemen telah merekayasa labanya dengan cara-cara etis dan tidak etis. Caranya 

pernah saya uraikan  dalam tulisan Rekayasa Laba untuk Menghindari Pajak (KONTAN, 

No.16/X/23 Januari 2006, hlm. 31).  

Teknik lain yang dapat meminimalkan laba adalah “taking a bath.” Yaitu, manajemen 

menghapus aset-aset yang kurang produktif dan melaporkan biaya-biaya masa datang ke periode 

sekarang sehingga laba yang dilaporkan periode sekarang tampak kecil atau bahkan minus. Cara 

                                                 
1 Di Indonesia, penggunaan metode LIFO tidak diperkenankan oleh Undang-Undang PPh.  

 

Dari bukti empiris, tampak praktek manajemen laba pada korporasi  Indonesia 

sangat serius sehingga  pemerintah dan pihak-pihak terkait perlu memberi 

perhatian serius. Bapepam selaku regulator pasar modal dan Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) selaku standard setter perlu mencari terobosan-terobosan baru 

untuk mencegah praktek manajemen yang serakah. Mengharuskan setiap 

korporasi menerapkan good corporate governance (GCG) dan menginternalisasi 

prinsip-prinsip dasar GCG (keterbukaan, kejujuran, responsibilitas dan 

akuntabilitas) dalam praktek bisnis merupakan salah satu solusinya..... 
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“clear the desks” ini biasanya dilakukan ketika perusahaan mengalami krisis atau melakukan 

reorganisasi, termasuk pergantian para manajer puncaknya.  

Apa untung-rugi bagi perusahaan? Untungnya, perusahaan bisa terhindar dari kewajiban 

membayar pajak dalam jumlah besar atau bahkan tidak membayar sama sekali. Pemodal mungkin 

akan menyuntik lagi dananya. Karyawan mungkin juga tidak akan tega menuntut kenaikan gaji dan 

insentif. Tapi, jika manajer belum menginformasikan secara diam-diam informasi privat tersebut ke 

pemilik, investor dan kreditor, risikonya bisa sangat serius. Nilai saham perusahaan bisa anjlok 

karena pelaporan laba membawa sinyal bad news ke pasar. Para manajer bisa saja langsung dipecat 

karena dianggap tidak becus mengurusi perusahaan. Kreditor bisa saja langsung meninjau kembali 

kontrak pinjamannya karena perusahaan dinilai diambang kebangkrutan. 

Ketiga, jika perusahaan melaporkan laba dalam jumlah yang hampir sama dari tahun ke 

tahun. Pelaporan laba dengan besaran yang hampir merata dari waktu ke waktu juga patut 

dicurigai. Cara etis yang biasanya dipakai adalah dengan teknik income smoothing, yaitu 

melakukan perataan laba dari waktu ke waktu sehingga pelaporan nilainya  tidak berfluktuasi. 

Misalnya, merealisasikan penjualan dan pengeluaran untuk R&D, iklan, pengembangan merk dan 

tanggung jawab sosial secara bertahap untuk beberapa periode. Sementara, cara yang tidak etis 

adalah tidak mencatat realisasi penjualan dan pengeluaran-pengeluaran tersebut secara bertahap. 

Biasanya, motif manajer melakukan perataan laba adalah untuk menghindarkan perusahaan 

dari kewajiban membayar pajak dalam jumlah yang lebih besar dan untuk mengurangi risiko 

political costs. Atau, perusahaan sedang mengalami krisis keuangan sehingga perlu mengurangi 

kewajiban membayar dividen kepada pemegang saham. Motif lainnya adalah  perusahaan sedang 

melakukan kontrak dan restrukturisasi hutang.    

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa manajemen laba yang dilakukan dengan cara-cara yang 

agresif dan apalagi dengan cara-cara yang tidak etis sangat merugikan kepentingan banyak pihak. 

Sejumlah riset melaporkan bahwa praktek manajemen laba di Indonesia terjadi pada hampir semua 

korporasi.  

Bahkan, hasil studi yang cukup mengejutkan dilaporkan Bhattacharya, Daouk dan Welker 

(The Accounting Review: No. 78, 2003). Dalam analisis terhadap laporan keuangan korporasi dari 

34 negara (termasuk Indonesia) selama 1984-1998 untuk tiga dimensi pelaporan laba yaitu 

agresivitas laba, penghindaran kerugian dan perataan laba, mereka melaporkan bahwa Indonesia 

menduduki peringkat teratas dalam hal penghindaran kerugian, peringkat ke-4 tertinggi dalam hal 

agresivitas laba, dan peringkat menengah dalam hal perataan laba. Secara keseluruhan, korporasi 

Indonesia menduduki ranking ke-3 tertinggi dalam hal kekuranginformasian laba. 

Dari bukti empiris tersebut, tampak bahwa praktek manajemen laba pada korporasi  

Indonesia sangat serius. Karena itu, pemerintah dan pihak-pihak terkait perlu segera memberi 

perhatian serius terhadap hal ini. Bapepam selaku regulator pasar modal dan Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) selaku standard setter standar akuntansi dan pengauditan juga perlu mencari 

terobosan-terobosan baru untuk mencegah praktek manajemen yang serakah. Mengharuskan setiap 

korporasi menerapkan good corporate governance (GCG) dan menginternalisasikan prinsip-prinsip 

dasar GCG (keterbukaan, kejujuran, responsibilitas dan akuntabilitas) dalam praktek bisnis 

merupakan salah satu solusinya. 

Cara-cara lain yang lebih revolusioner juga perlu dipikirkan dan dicoba untuk mendeteksi 

dan mencegah meluasnya praktek manajemen laba dengan cara-cara yang tidak etis. Dalam hal ini, 

kita memang harus perlu belajar dan mengadopsi cara-cara yang telah dilakukan AS dan sejumlah 

negara Eropa yang berhasil membongkar kasus-kasus penipuan laporan keuangan yang dilakukan 

sejumlah korporasi mereka.  
 

...ooooooooooo... 
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Artikel  9 
 

  REKAYASA LABA UNTUK MENGHINDARI PAJAK*   
 

 

 

 

Malang benar nasib mantan Menkeu Jusuf Anwar. Menjelang reshuffle kabinet lalu, dia 

sempat membuat gebrakan untuk menarik respek publik pada minggu ketiga Nopember 2005. 

Dengan gagah berani, Ia mengungkapkan ada 750 penanam modal asing (PMA) terindikasi tidak 

membayar pajak kepada negara dengan cara melaporkan rugi selama lima tahun terakhir secara 

berturut-turut. Kasus tersebut dilaporkannya ke DPR untuk diproses secara politik. 

Sayang, gebrakannya itu bukan mendapat respon positif, malah sebaliknya. Banyak 

kalangan, terutama pengamat ekonomi, anggota DPR, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM) dan para pejabat tinggi negara, justru mencemoohkannya. Pernyataan tersebut dianggap 

konyol, bisa memperburuk iklim investasi dan memicu ratusan PMA hengkang dari Indonesia.  

Pernyataan Yusuf malah menjadi bumerang. Banyak pihak semakin mendesak SBY untuk segera 

menggantinya dengan figur lain yang lebih kompeten dan kredibel. Tampaknya, desakan tersebut 

memperteguh keputusan SBY untuk mengganti Jusuf Anwar dengan Sri Mulyani Indarwati pada 

awal Desember 2005 lalu. 

 

 

Minimisasi laba  
 

Tapi, betulkah sinyalemen dari mantan Menkeu Jusuf Anwar konyol dan mengada-ada? 

Belum tentu! Bisa jadi sinyelemen tersebut justru banyak benarnya. Ada teori yang bisa 

menjelaskannya secara logis. Teori positive accounting yang dikembangkan Watts dan Zimmerman 

(1986) menyebutkan  bahwa manajemen korporasi yang nakal alias oportunistik bisa saja 

menggunakan trik-trik akuntansi untuk menghindari pajak. Caranya adalah dengan melakukan 

rekayasa atau manajemen laba (earnings management) sehingga kinerja laba yang dilaporkan 

tampak jelek.  

Teknik yang lazim digunakan dan tampak seperti legal (sesuai dengan prinsip-prinsip 

akuntansi yang berterima umum-PABU) adalah dengan melakukan income minimization atau 

income decreasing. Yaitu, manajemen melaporkan laba periode sekarang dengan nilai yang 

seminimal mungkin atau bahkan minus dengan menggeser laba periode berjalan ke periode-periode 

berikutnya.  

Misalnya, dengan menghapus aset-aset modal dan aset-aset tidak berwujud (intangible 

assets) dan membebankan semua pengeluaran untuk biaya pemasaran, R&D dan biaya eksplorasi 

ke periode sekarang. Cara lainnya adalah menggunakan metode last in first out (LIFO) daripada 

metode first in fisrt out (FIFO) dalam pencatatan nilai penjualan dan harga pokok penjualan 

barang.2 Akibatnya, biaya periode sekarang  membengkak, sementara laba operasinya minus alias 

                                                 
* Tabloid KONTAN  (No. 16, Tahun X, 23 Januari 2006, hlm. 31) 

 
2 Di Indonesia, penggunaan metode LIFO tidak diperkenankan oleh Undang-Undang PPh untuk penilaian 

persediaan dan harga pokok penjualan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada saudara Darussalam dan 

Danny Septriadi atas koreksi dan sejumlah catatan kritisnya yang dimuat di KONTAN (Surat & Opini, No. 

23, Tahun X, 13 Maret, hlm. 10). Ucapan terima kasih dan tanggapan balik dari Penulis telah dimuat dalam 

tabloid KONTAN (Surat & Opini, No. 24, Tahun X, 20 Maret, hlm. 10). 
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merugi. Karena itu, manajemen mempunyai alasan yang kuat untuk meminta besaran nilai 

pajaknya  diturunkan atau bahkan tidak membayar pajak. Biasanya, aparat pajak atau auditor 

independen tidak bisa berbuat banyak menghadapi trik-trik tipuan seperti ini. Tapi secara 

metodologis, trik-trik tipuan tersebut sebenarnya bisa diidentifikasi, misalnya menggunakan model 

modified Jones (1991).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sejumlah hasil studi empiris di Amerika Serikat, Canada, Inggris dan lainnya memperkuat 

dugaan tersebut. Dilaporkan bahwa rekayasa laporan keuangan, khususnya laba-rugi, dengan cara-

cara yang tampak sepertinya etis untuk tujuan kompensasi manajemen, kontrak hutang dan 

menghindari pajak atau biaya-biaya politik (political costs) merupakan fenomena umum dalam 

praktek korporasi. 

Selain menggunakan cara yang etis, manajemen juga bisa menempuh dengan cara-cara yang 

tidak etis (melanggar PABU) untuk meminimisasi nilai laba yang dilaporkan kepada pihak pajak. 

Cara-cara tersebut tergolong aksi penipuan keuangan (financial fraud). Misalnya, tidak melaporkan 

hasil penjualan atau penerimaan periode berjalan dalam laporan laba-rugi. Atau, menurunkan 

(mark down) nilai penjualan atau penerimaan serendah mungkin dan melakukan mark up harga 

pokok penjualan dan biaya-biaya operasional setinggi mungkin dari nilai yang seharusnya.  

Trik-trik tipuan yang tidak etis itu sering ditempuh manajemen dengan melakukan 

kongkalikong dengan pihak-pihak luar yang memiliki transaksi-transaksi atau relasi bisnis secara 

langsung atau tidak langsung dengan perusahaan agar tidak membocorkan rahasia perusahaan 

kepada siapa pun. Karena itu, pihak auditor independen dan aparat pajak yang tidak cerdas atau 

lihai tidak akan mampu mendeteksi dan mengungkap trik-trik tipuan  tersebut.  

Trik-trik tipuan tersebut ternyata juga dilakukan banyak korporasi besar dunia seperti 

Parmalat, Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco, Vivendi, Royal 

Ahold, HealthSouth, dan lainnya. Ketika kasus penipuan tersebut mencuat ke publik pada awal 

2000 lalu dan menyebabkan sejumlah korporasi tersebut dibangkrutkan oleh pengadilan, baru 

terungkap bahwa pihak manajemen berkonspirasi dengan para pejabat tinggi negara dan otoritas 

terkait dalam melakukan penipuan akuntansi. Manajemen juga melakukan konspirasi dengan 

auditor dari kantor akuntan publik dalam melakukan manipulasi laba yang menguntungkan dirinya 

dan korporasi, sehingga merugikan banyak pihak. 

 

 

PMA merekayasa laba, mungkinkah? 
 

Kembali ke kasus PMA, mungkinkah 750 PMA nekat melakukan rekayasa laba (income 

minimization) untuk menghindari pajak kepada pemerintah Indonesia selama lima tahun terakhir? 

Jawabnya, sangat mungkin! Paling tidak, ada dua indikasi yang dapat memperkuat dugaan tersebut. 

Pertama, jumlah PMA yang tidak membayar pajak dalam lima terakhir karena melaporkan 

rugi terlalu banyak. Jumlah yang sangat banyak tersebut patut dicurigai karena dalam lima tahun 

terakhir kondisi perekonomian Indonesia dan dunia cenderung membaik. Nilai tukar rupiah, dolar 

 

Mungkinkah 750 PMA nekat melakukan rekayasa laba (income minimization) 

untuk menghindari pajak kepada pemerintah Indonesia selama lima tahun 

terakhir? Jawabnya, sangat mungkin! Paling tidak, ada dua indikasi yang 

dapat memperkuat dugaan itu. Pertama, jumlah PMA yang tidak membayar 

pajak karena melaporkan rugi terlalu banyak. Kedua, 750 PMA yang 

melaporkan rugi mencakup hampir di semua sektor industri. Jumlah yang 

sangat besar dan tersebar hampir di semua sektor industri tersebut 

terkesan sangat janggal....... 
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AS, Yen Jepang dan sejumlah matang uang asing lainnya relatif stabil dan cenderung menguat. 

Kondisi tersebut  seharusnya berpengaruh positif terhadap kinerja laba korporasi PMA. Sebagai 

pembanding, selama lima tahun terakhir kinerja laba perusahaan-perusahaan sektor rill nasional 

cenderung meningkat.  

Kedua, 750 PMA yang melaporkan rugi mencakup hampir di semua sektor industri. Jumlah 

yang sangat besar dan tersebar hampir di seluruh sektor industri tersebut terkesan sangat janggal. 

Masa, sih, ada sedemikian banyak perusahaan yang melaporkan rugi dalam lima tahun secara 

berturut-turut dan tersebar hampir di semua sektor industri? Rasanya, tidak mungkin! Sepertinya, 

ada konspirasi diantara korporasi PMA untuk menerapkan praktek akuntansi yang meminimalisasi 

pelaporan laba ke pemerintah Indonesia dengan menggunakan “kelemahan” regulasi akuntansi 

yang berlaku di Indonesia.  

Kalau benar begitu, bagaimana langkah Pemerintah Indonesia dan DPR di masa depan untuk 

mengatasinya? Apakah mau mendiamkan saja kasus ini karena takut akan mengganggu iklim 

investasi dan membuat investor hengkang seperti dikuatirkan banyak kalangan? Atau, justru 

melakukan investigasi mendalam untuk membuktikan kebenaran sinyalemen dari mantan Menkeu 

Jusuf Anwar? 

Menurut penulis, pemerintah dan DPR perlu segera membentuk tim auditor independen yang 

kompeten dan kredibel untuk melakukan audit investigatif atau audit forensik untuk membedah 

laporan keuangan dari 750 PMA yang tidak membayar pajak. Audit tersebut sangat penting 

dilakukan karena jika sinyalemen dari mantan Menkeu Jusuf Anwar terbukti benar, potensi 

kerugian negara dalam lima tahun terakhir bisa mencapai ratusan trilyun rupiah. Potensi kerugian 

tersebut harus ditagih oleh pemerintah dengan cara apapun, termasuk melalui jalur hukum.  

Mengapa demikian? Karena, kewajiban membayar pajak kepada negara merupakan tanggung 

jawab ekonomi dan legal yang harus dipatuhi setiap korporasi multinasional (PMA) yang 

beroperasi di negara-negara sedang berkembang (NSB). Konvensi PBB yang mengatur etika 

korporasi dan tertuang dalam “Global Compact” pada tahun 2000 pun mengatur kewajiban 

tersebut. Dikatakan bahwa korporasi multinasional yang secara sengaja terbukti tidak memenuhi 

kewajiban ekonomi, hukum dan sosialnya bisa dicabut izin operasinya dan dilarang beroperasi di 

NSB. Hingga saat ini, sudah ada sekitar 1.000 korporasi multinasional menandatangi dan 

menyatakan komitmennya untuk mengimplementasi dan menginternalisasi prinsip-prinsip dasar 

etika korporasi “Global Compact” dalam keputusan dan aktivitas bisnisnya, termasuk patuh dan 

jujur dalam membayar pajak kepada negara bersangkutan.  

Karena itu, pemerintah mestinya tidak perlu ragu atau kuatir untuk mengambil tindakan-

tindakan hukum dan lainnya jika hasil audit investigasi menyimpulkan bahwa 750 PMA memang  

melakukan rekayasa laba untuk menghindari pajak. Ini penting, selain untuk kepentingan 

perekonomian nasional dan harga diri bangsa, juga akan membikin jera korporasi PMA yang punya 

hobi melakukan “tipu-tipu” laporan keuangan atau laba agar tidak mengulangi perbuatannya di 

masa-masa mendatang.    

 

...ooooooooooo... 
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Artikel  10 

 

MENGAPA LABA DIMANIPULASI?*   
 

 

 

 

Dalam beberapa tahun terakhir, publik dibuat terbengong-bengong akibat terbongkarnya 

sejumlah skandal manipulasi laporan keuangan yang dilakukan sejumlah korporasi besar dunia 

maupun korporasi Indonesia. Publik, khususnya investor, kreditor dan pemerintah (pajak), merasa 

tertipu karena dalam pengambilan keputusan selama ini mereka percaya saja pada angka-angka 

keuangan yang disajikan korporasi karena menganggap kewajarannya telah diverifikasi oleh auditor 

independen. Tapi ternyata, angka-angka tersebut penuh tipu muslihat dan para auditor justru berada 

dibalik tipuan tersebut.   

Dalam banyak kasus, angka-angka keuangan yang paling banyak dimanipulasi adalah laba 

(earnings). Pertanyaannya, mengapa laba menjadi obyek yang dimanipulasi? Atau, mengapa 

manajemen doyan merekayasa (menaikan, menurunkan atau meratakan) pelaporan kinerja labanya? 

Tulisan ini berusaha untuk memberi jawaban atau penjelasan teoritisnya terhadap pertanyaan tersebut. 

 

 

Motif manipulasi 
 

Secara teoritis, jawaban atas pertanyaan tersebut adalah karena informasi laba dan komponen-

komponennya merupakan fokus utama dalam pelaporan keuangan dan paling banyak diperhatikan 

serta digunakan para pemakai. Para investor, kreditor dan lainnya menggunakan informasi itu untuk 

menilai prospek aliran kas, mengevaluasi kinerja manajemen, mengestimasi “earnings power” dan 

memprediksi laba masa depan. Informasi tersebut juga banyak digunakan para pemakai untuk menilai 

risiko dan mengkonfirmasi, mengubah atau merevisi prediksi atau penilian-penilaian yang telah 

dilakukan sebelumnya.  

Alasan yang lebih operasional diberikan Prof. Baruch Lev dari New York University. Dalam 

artikelnya “Corporate Earnings: Facts and Fiction” (Journal of Economic Perpectives, 2003), 

ilmuwan kenamaan akuntansi ini menyatakan bahwa laba sering jadi obyek misstatement dan 

fraudelent (kecurangan) sebelum didiseminasi ke pasar modal karena laba merupakan input utama 

dalam model-model valuasi investor dan dapat mempengaruhi harga-harga sekuritas, nilai kompensasi 

dan kekayaan para manajer korporasi. Laba juga digunakan direksi, komisaris dan para investor 

institusional untuk mengukur kinerja korporasi dan kualitas manajemen. Dalam perjanjian kontraktual 

dan pinjaman, pencapaian target-target profitabilitas oleh suatu korporasi juga menjadi basis penilaian.  

Menurut Lev, berbagai peran tersebut menciptakan beragam insentif bagi manajemen untuk 

melakukan manipulasi laba. Selanjutnya, dengan berkaca pada kasus-kasus skandal akuntansi 

korporasi di AS seperti dilakukan Enron, General Electric, Tyco, WorldCom dan Xerox, Lev 

menyebut ada tiga motif dibalik manajemen melakukan manipulasi laba.  

Motif pertama adalah dorongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (personal gains), 

terutama untuk meningkatkan nilai kompensasi eksekutif. Logikanya, jika nilai laba dinaikkan maka 

harga saham korporasi juga akan naik karena investor meresponsnya secara positif. Karena insentif 

kompensasi eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian kinerja laba, harga saham dan atau keduanya, 

maka dengan memanipulasi laba (income maximization) nilai kompensasi para manajer akan 

meningkat pesat karena mereka dianggap berhasil mengelola perusahaan. 

                                                 
* Majalah AUDITOR, (Edisi No. 29/V/2007) 
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Motif kedua adalah untuk mempertahankan kelanjutan dukungan investor dan  suplier atau 

pelanggan. Para manajer berasumsi bahwa dengan melaporkan nilai laba yang terus meningkat dari 

waktu ke waktu, para investor, suplier dan pelanggan akan meningkatkan dukungan mereka terhadap 

operasi perusahaan. Dukungan tersebut akan meningkatkan nilai investasi dan dana operasional 

perusahaan serta menghindarkan perusahaan dari risiko penurunan penjualan dan kerugian operasi jika 

melaporkan laba terus menurun. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motif ketiga adalah untuk meyakinkan pihak-pihak yang melakukan perjanjian kontraktual 

dengan perusahaan. Dengan memanipulasi angka-angka laba sedemikian rupa maka interest coverage 

ratio atau debt/equity ratio perusahaan akan terlihat bagus. Karena dinilai masih bagus maka 

perusahaan pun terhindar dari bahaya kebangkrutan atau ancaman litigasi.    

Untuk merealisir motif-motif tersebut, para manajer lalu menghalalkan  berbagai cara, baik yang 

etis maupun tidak etis, untuk memanipulasi laba. Menurut Lev, ada dua cara yang biasanya ditempuh 

para manajer korporasi untuk manipulasi labanya.  

Cara pertama adalah dengan menggunakan teknik-teknik akuntansi (accounting means), baik 

yang sesuai dengan generally accepted accounting principles (GAAP) maupun yang melanggar 

GAAP. Teknik ini dilakukan dengan merekayasa pencatatan akuntansi tanpa mempengaruhi cash 

flows dan dimensi-dimensi real seperti aktivitas investasi, manufaktur dan pemasaran.  

Misalnya, selama Juli-Agustus 2002, WorldCom mengakui bahwa selama dua tahun terakhir 

mereka sudah mencatat sekitar $ 7 milyar beban (expenses) sebagai pengeluaran modal (aset), 

sehingga menginflasi nilai laba dengan besaran yang sama. Contoh lain, Microsoft memperlakukan 

semua pengeluaran untuk pengembangan produk-produknya sebagai beban periodik sehingga laba 

yang dilaporkan lebih rendah (motifnya adalah untuk menghindari pajak dan political costs). Praktek 

ini memberi kesan Microsoft tidak pernah memiliki produk yang sukses. Padahal, kenyataannya tidak 

demikian karena banyak produk Microsoft sukses dan laris manis di pasaran dunia. Perusahaan ini 

akhirnya dikenakan sanksi oleh SEC atau Bapepam-nya AS pada Juni 2002.  

Cara kedua adalah dengan menggunakan teknik-teknik real (real means). Teknik ini dilakukan 

dengan mengubah level investasi atau aktivitas operasi, atau mengubah timing penjualan atau 

transaksi-transaksi lain. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi nilai laba yang dilaporkan. Misalnya, 

pada tahun 2001 korporasi farmasi Bristol-Myers secara tidak wajar melaporkan kenaikan penerimaan 

(revenues) sebesar  $ 1 milyar  karena menawarkan diskon harga yang besar kepada para grosirnya. 

Sementara itu, sejumlah korporasi lain melakukan manipulasi laba dengan merekayasa waktu 

penjualan aset-aset dan memotong  pengeluaran biaya R&D untuk mempengaruhi atau meningkatkan 

laba yang dilaporkan.   

 

 

Lebih banyak buntung daripada untung 
 

Apa untungnya bagi korporasi memanipulasi labanya? Fakta empiris menunjukkan bahwa 

keuntungan yang diraup memang besar. Dalam waktu beberapa tahun, manipulasi laba berhasil 

mengecoh para stakeholder dan berhasil mendongkrak kinerja laba dan nilai pasar saham perusahaan 

serta meningkatkan nilai kompensasi bagi para eksekutifnya.  

 

Apa untungnya bagi korporasi memanipulasi labanya? Fakta empiris 

menunjukkan keuntungan yang diraup memang besar. Dalam jangka pendek, 

manipulasi laba berhasil mengecoh para stakeholder, mendongkrak kinerja 

laba dan nilai pasar saham perusahaan, serta meningkatkan nilai kompensasi 

bagi eksekutifnya. Tapi, itu hanya sesaat. Cepat atau lambat kedoknya pasti 

terbongkar.  Buntungnya, bisa sangat dasyat..... 
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Tapi, itu hanya sesaat atau jangka pendek. Cepat atau lambat kedoknya pasti terbongkar 

sehingga buntungnya sangat dasyat. Sejumlah korporasi besar di AS dan sejumlah negara yang 

melakukan manipulasi laba secara membabi-buta, akhirnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. 

Korporasi-korporasi yang melakukan praktek manipulasi laba tapi masih bisa ditolerir, juga mendapat 

sanksi administratif yang berat dari otoritas pasar modal. Nilai pasar dan nilai fundamental korporasi-

korporasi tersebut juga menurun drastis. Sementara para auditor dan kantor akuntan publik (KAP) 

yang ber-kongkalikong dengan para eksekutif perusahaan juga harus menanggung akibatnya. Mereka 

dicabut ijin prakteknya dan banyak yang dipenjarakan. KAP ternama, seperti Arthur Andersen, 

dibubarkan dan tamat riwayatnya. 

Tidak hanya itu. Akibat tersingkapnya sejumlah mega skandal akuntansi korporasi, para pelaku 

pasar modal dan negara juga ikut menanggung social costs atau kerugian ekonomi yang luar biasa 

besarnya. Dalam kasus skandal akuntansi korporasi di AS selama 1999-2001, misalnya. Para investor 

di sektor teknologi menderita kerugian sekitar $ 7 trilyun akibat kolapsnya pasar teknologi sehingga 

menyebabkan profitabilitas dari sejumlah korporasi teknologi baru menurun drastis. Akibat skandal-

skandal tersebut, pasar modal dan perekonomian AS juga mengalami gonjang-ganjing serius dan 

berimbas pada negara-negara lain, termasuk Indonesia. 

 

 

Perlu dihindari  
 

Dari paparan di atas, jelaslah bahwa manipulasi laba dengan menggunakan teknik-teknik 

akuntansi maupun teknik-teknik real perlu dihindari para manajer korporasi karena praktek tersebut 

lebih banyak menimbulkan malapetaka dibanding untungnya. Praktek tersebut, selain mengakibatkan 

para stakeholder menanggung social costs yang besar, juga dapat mengakibatkan perekonomian 

negara terpuruk.  

Karena itu, upaya-upaya untuk mencegah terjadinya praktek manipulasi laba harus menjadi 

komitmen bersama dan menjadi agenda mendesak bagi pemerintah, Bapepam, Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI), pengusaha, korporasi, aparat penegak hukum, dan  lainnya. Hal ini penting karena 

praktek manajemen laba korporasi di Indonesia juga tergolong sangat tinggi.  

Hasil studi Leux, Nanda dan Wysocki (Journal of  Finance Economics, 2003) yang menguji 

perbedaan sistematik praktek manajemen laba di 31 negara selama 1990-1999 memberikan indikasi 

tersebut. Dilaporkan bahwa skor agregat manajemen laba dari 787 korporasi Indonesia adalah 18,3 dan 

termasuk dalam Cluster 3 sebagai negara yang memiliki tingkat manajemen laba tertinggi. Sementara 

korporasi AS termasuk dalam Cluster 1 sebagai negara yang memiliki tingkat manajemen laba yang 

paling rendah.  

Bukti empiris tersebut mengindikasikan bahwa tingkat praktek manipulasi laba pada korporasi 

Indonesia jauh lebih dasyat dibanding korporasi AS. Tapi, kenapa  kok tidak banyak kasus manipulasi 

laba korporasi Indonesia yang terungkap ke publik? Dan, jika ada yang terungkap, mengapa sanksi-

sanksi hukumnya justru sangat ringan? Apakah karena pemerintah, Bapepam dan institusi penegak 

hukum kita jauh lebih “manusiawi” dibanding AS?  

Entalah! Mungkin jawaban pastinya perlu kita tanyakan pada rumput yang sedang bergoyang....             

     

...ooooooooooo... 
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Artikel  11 
 

 

PERLUKAH MANAJEMEN MEMOLES  

LABA PERUSAHAAN?* 
 

 

 

 

Manajemen laba (ML) atau earnings management untuk kepentingan manajemen dan 

perusahaan sudah lama terindikasi terjadi dalam praktek korporasi. Praktek ini dilakukan dengan cara 

income maximization, income minimization, income smoothing, atau taking a bath. Konon, praktek itu 

tidak hanya terjadi di sejumlah negara maju, tapi juga di Indonesia. Diduga, dalam laporan keuangan 

triwulan, semester dan tahunan yang dilaporkan korporasi selama ini,  sejumlah besar korporasi telah 

‘memoles’ labanya sehingga tampak seperti meningkat dan menurun, atau tidak ada perubahan 

signifikan dibanding periode-periode sebelumnya.  

Namun, perlu-tidaknya manajemen memoles  labanya hingga saat ini masih menjadi pro-kontra di 

kalangan akademisi dan regulator. Pihak yang pro menyatakan bahwa selama manajemen 

melakukannya dengan cara-cara yang etis, yaitu menggunakan pilihan  metode-metode akuntansi yang 

diperkenankan oleh prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU), maka manajemen laba 

(ML) adalah suatu yang good dan berguna bagi korporasi dan pemegang saham.  

Tapi, pihak yang kontra justru berpendapat bahwa ML adalah suatu praktik yang buruk (bad) 

karena merugikan kepentingan banyak pihak. Misalnya, demi mendapat bonus yang tinggi, direksi 

melakukan income maximization periode sekarang dengan menggeser laba dari periode berikutnya ke 

periode sekarang. Cara ini, selain merugikan pemegang saham, juga menyesatkan stakeholders lainnya. 

Atau, untuk menghindari atau membayar pajak dengan jumlah yang minim, direksi melakukan income 

minimization dengan menggeser laba periode sekarang ke periode-periode berikutnya. Cara ini, meski 

menguntungkan perusahaan, tapi merugikan negara. Modus operansi ini diduga telah dilakukan 750 

PMA yang tidak membayar pajak ke negara kita selama lima tahun terakhir karena melaporkan rugi 

secara berturut-turut. Ini pernah disinyalir mantan Menkeu Jusuf Anwar pada Nopember 2005 silam. 

Dalam banyak kasus yang menimpa sejumlah korporasi besar dunia, terungkap bahwa manajemen 

melakukan ML dengan cara-cara yang tidak etis. Manajemen menipu stakeholders dengan mencatat dan 

melaporkan sejumlah pos penerimaan, penjualan, persediaan, harga pokok, biaya, atau lainnya secara 

fiktif dalam laporan keuangan sehingga laba yang dilaporkan tampak meningkat atau menurun drastis. 

Manajemen melakukan manipulasi itu dengan berkonspirasi dengan pihak-pihak luar, termasuk akuntan 

publik, agar tidak membocorkan rahasia perusahaan. Praktek yang tidak etis itu dilakukan Parmalat, 

Enron, WorldCom, Global Crossing, Tyco, Vivendi, Royal Ahold, HealthSouth, dan lainnya. Setelah 

kasusnya terungkap, stakeholders pun memberi hukuman berat. Sejumlah korporasi itu dipailitkan 

pengadilan.  

 

 

Manajemen perlu memoles laba 
 

Jika demikian, apakah manajemen sebaiknya tidak usah memoles pelaporan labanya? Jawabnya, 

tidak juga! Menurut penulis, manajemen tetap perlu memoles labanya asalkan dilakukan dengan cara-

cara yang etis. Mengapa? Karena, dengan memoles labanya, maka selain akan melindungi kepentingan 

                                                 
* Buletin  BUSINESS NEWS (kolom Ruang Akuntansi, 7 Agustus 2006, hlm.23)  
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manajemen (agent) dari perilaku oportunistik pemilik atau pemegang saham (principal), juga akan 

menguntungkan perusahaan dalam melakukan kontrak-kontrak efisien dengan para kreditor. Tindakan 

itu juga dapat memproteksi perusahaan dan kepentingan owners dari hal-hal negatif yang tidak terduga 

sebelumnya.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W.R. Scott (2003) berpendapat bahwa para manajer perlu melakukan earnings management 

karena tindakan itu dapat meningkatkan utilitas dan fleksibilitas manajer dalam menghadapi kontrak 

kompensasi yang kaku atau tidak sempurna dengan pemilik perusahaan. Juga, dalam melakukan kontrak 

kompensasi yang efisien dengan para karyawan atau tenaga kerja.  

Tindakan itu juga dapat: Pertama, mengurangi kemungkinan pelanggaran perjanjian kontrak 

hutang dengan kreditor. Misalnya, jika pada suatu saat perusahaan melaporkan laba negatif atau 

menurun, para kreditor bisa saja menghentikan pinjamannya, tidak memberi tambahan pinjaman, atau 

membiarkan modal kerja dan ekuitas perusahaan jatuh pada level terendah sehingga mereka bisa 

mengakuisisinya dengan nilai yang rendah. Untuk menghindarinya, manajer perlu melakukan ML  

dengan menaikkan laba sekarang dengan menggeser laba dari periode-periode berikutnya ke periode 

sekarang. 

Kedua, sebagai strategi untuk mengurangi risiko dan political costs. Bagi korporasi besar yang 

aktivitas bisnisnya menyentuh kepentingan banyak orang, industri-industri strategis seperti minyak, gas 

dan listrik, dan korporasi monopolistik, melaporkan laba yang terlalu tinggi atau rendah dapat 

menimbulkan sejumlah risiko dan cost politis yang serius. Karena itu, manajer perlu melakukan ML 

yang dapat meratakan pelaporan laba dari waktu ke waktu agar perusahaan bisa terhindar dari berbagai 

risiko (misalnya, jadi  target akuisisi) dan menanggung political costs yang tinggi.   

Ketiga, sebagai sarana untuk mengkomunikasikan informasi tentang kinerja dan prospek laba 

kepada investor. Karena ML dapat menampakkan inside information, maka pelaporan kinerja laba yang 

telah dipoles dapat meningkatkan informativeness laporan keuangan untuk pasar saham. Para investor 

yang rasional tentu akan menggunakan informasi itu untuk merevisi keyakinan mereka sebelumnya 

tentang persistensi dan prospek laba perusahaan pada periode-periode berikutnya. Persepsi dan apresiasi 

ini tentu akan berimplikasi positif bagi nilai pasar saham perusahaan. 

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen memang perlu memoles labanya 

sebelum disajikan ke publik karena tindakan itu dapat memproteksi kepentingan dari manajemen, 

perusahaan, pemegang saham, investor dan stakeholder lainnya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi, 

tindakan itu harus dilakukan sesuai dengan pilihan metode-metode akuntansi yang diperkenankan 

PABU dan tidak dilakukan secara agresif.  

Pilihan untuk menggunakan salah satu teknik ML juga harus dicermati dan disesuaikan dengan 

kondisi riil dan potensi risiko yang akan dihadapi perusahaan. Jika tidak dicermati secara baik, risiko 

dan implikasinya bagi manajemen, perusahaan dan pemegang saham bisa sangat serius.  

 

...ooooooooooo... 

 

Dapat disimpulkan bahwa manajemen memang perlu memoles labanya sebelum 

disajikan ke publik. Tindakan itu dapat memproteksi kepentingan manajemen, 

perusahaan, pemegang saham, investor dan stakeholder lainnya dari hal-hal 

yang tidak diinginkan. Tapi, tindakan itu harus dilakukan sesuai dengan pilihan 

metode-metode akuntansi yang diperkenankan PABU dan tidak dilakukan 

secara agresif...... 
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Artikel  12 

 

BONUS DAN SALAH KAPRAH  

INTERPRETASI RUGI PLN*  
 

 

 

 

Proses penyidikan kasus dugaan korupsi bonus direksi PLN oleh Kejagung telah memasuki 

tahap penetapan para pelaku korupsi. Namun, setelah mencermati logika atau alasan-alasan hukum yang 

mendasari Kejagung menjerat kasus tersebut sebagai kasus korupsi yang melanggar hukum, saya 

menjadi sangat prihatin.  

Karena, alasan hukum yang digunakan untuk mengkategorikan pemberian bonus (tantiem) 2003 

Rp4,3 miliar yang diterima jajaran komisaris dan direksi PLN pada September 2004 lalu sebagai 

perbuatan korupsi, adalah salah kaprah. Sebab, dalam interpretasi terhadap angka laba/rugi PLN 2003 

dan alasan penerimaan bonus sebagai perbuatan korupsi, Kejagung hanya menginterpretasikan makna 

laba atau rugi dan pemberian bonus secara harafiah atau sempit berdasarkan Undang-undang No. 1 

Tahun 1995  tentang Perseroan Terbatas. Tindakan Kejagung itu tidak hanya telah membuat jajaran 

komisaris dan direksi PLN serta Menneg BUMN kalang kabut, tapi juga telah menyesatkan opini 

publik. Mengapa? 

Keputusan Kejagung menetapkan kasus penerimaan bonus 2003 oleh jajaran komisaris dan 

direksi PLN sebagai perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara didasarkan pada pengaduan 

dari DPP Serikat Pekerja PLN 17 Maret 2004. Penerimaan bonus tersebut dinilai sebagai perbuatan 

yang melanggar hukum karena berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU No. 1/1995 tentang Perseroan 

Terbatas, bonus hanya dapat diberikan jika perseroan memperoleh laba. Padahal menurut logika 

Kejagung, PLN masih merugi pada 2003  dan 2002 sebesar minus Rp3,35 trilyun dan Rp6,05 triliun.  

Dalam makna yang sempit, yaitu laba atau rugi sebagai hasil penjualan atau penerimaan  

dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan korporasi pada suatu periode akuntansi, maka 

logika dan keputusan Kejagung tersebut tepat. Dari tren kinerja laba PLN pada Tabel 1, terlihat laba 

nominal PLN 2002 dan 2003 memang masih merugi. 

 

Tabel 1 

Perkembangan kinerja laba nominal dan laba kejutan (unexpected) 

PT PLN periode 2001-2004 
Tahun Laba/rugi Nominal 

(dalam miliar Rp)* 

Laba Kejutan 

(dalam miliar Rp)** 

Tingkat Pertumbuhan 

Laba (%)*** 

Keterangan 

2001       180,11  0 0 - 

2002 - 6.050,00 -6.230,11 -3459, 06   

2003 - 3.350,00   2.700,00       44,63   

2004       41,00  3.391,00     101, 22   
  *  Data laba nominal (laba bersih) diolah dari berbagai sumber 

  ** Laba kejutan = Laba/rugi nominal tahun sekarang (L/Rt.0) -  Laba/rugi nominal tahun lalu (L/Rt.-1) 

  *** Tingkat pertumbuhan laba kejutan (%) = (L/Rt.0 – L/Rt.-1) / L/Rt.1 x 100 % 

 
Namun dalam makna yang luas, yaitu laba atau rugi mencerminkan tingkat pertumbuhan dari 

angka-angka laba nominal, maka kinerja keuangan PLN 2003 tidaklah merugi. Secara akuntansi, untuk 

                                                 
* Harian BISNIS INDONESIA  (kolom OPINI, 31 Agustus 2005) 



 5 

menilai apakah kinerja keuangan suatu korporasi melaba atau merugi pada suatu periode adalah dengan 

melihat nilai laba kejutan dan tingkat pertumbuhannya. Laba kejutan (LK) dihitung dengan cara 

membandingkan laba/rugi nominal periode sekarang (L/Rt.0) dikurangi laba/rugi nominal periode 

sebelumnya (L/Rt.-1). Sementara tingkat pertumbuhan LK dihitung dengan cara membandingkan L/R t.0 

dikurangi L/Rt.-1 dibagi L/Rt.-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 memperlihatkan bahwa tren laba kejutan yang dicapai PLN selama 2002-2004 terus 

meningkat. Kinerja laba kejutan yang dicapai PLN tahun 2003 adalah Rp2,7 triliun atau meningkat 

44,63%. Tahun 2004,  kinerja laba kejutan PLN adalah Rp 3,391 trilyun atau naik 101,22%. Dengan 

demikian, kinerja laba PLN 2003 tidaklah merugi seperti diinterpretasikan DPP Serikat Pekerja PLN 

dan  Kejagung. Karena itu, keputusan Kejagung untuk menetapkan kasus bonus PLN sebagai perbuatan 

korupsi yang merugikan keuangan negara adalah salah kaprah. 

Harap dicatat bahwa tolok ukur laba kejutan banyak digunakan oleh para pemakai laporan 

keuangan seperti investor, kreditor, analis keuangan dan otoritas pasar modal untuk menilai tingkat 

pertumbuhan kinerja keuangan dan tingkat risiko return investasi atau kredit dari suatu korporasi dari 

waktu ke waktu. Ini didasarkan pada asumsi dasar akuntansi bahwa korporasi adalah suatu entitas yang 

going concern sehingga kinerjanya perlu dievaluasi secara periodik. Itu sebabnya, Bapepam misalnya, 

mewajibkan  semua korporasi emiten memublikasi laporan keuangan  tahunan paling sedikit dalam dua 

tahun terakhir. Tujuannya, agar pemakai laporan keuangan dapat menilai dan membandingkan tren 

tingkat pertumbuhan  kinerja keuangan suatu korporasi.  

 

 

Esensi pemberian bonus 
 

Dikaji dari perspektif teori motivasi dan teori kompensasi, esensi pemberian bonus adalah untuk 

mempertahankan para eksekutif agar tidak pindah ke perusahaan lain dan  untuk memotivasi mereka 

agar bekerja lebih giat meningkatkan kinerja perusahaan pada periode berikutnya. Karena itu, keputusan 

rapat umum pemegang saham (RUPS) PLN awal 2004 memberikan bonus kepada jajaran komisaris dan 

direksi PLN sebesar Rp 4,3 miliar dan kepada karyawan sebesar Rp270 miliar adalah logis.  

Demikian pula bila dikaji dari perspektif teori agensi (agency theory), yaitu pemilik (principal) 

perlu memberikan bonus kepada para manajernya (agents) jika mereka mampu mencapai target-target 

yang ditetapkan. Alhasil, pemberian bonus kepada komisaris dan direksi PLN adalah juga logis. 

Mengapa?  

Karena dalam hal pencapaian kinerja laba kejutan, komisaris dan direksi PLN berhasil mencapai 

target dan bahkan melampaui target yang ditetapkan pihak Menneg BUMN. Tabel 1 memperlihatkan 

bahwa kinerja laba kejutan PLN 2003 meningkat 44,66 % dan terus meningkat pada tahun berikutnya. 

 

Bisa disimpulkan bahwa kinerja laba PLN pada 2003 tidaklah merugi seperti 

dipersepsikan DPP Serikat Pekerja PLN dan Kejagung, tapi justru melaba secara 

signifikan. Maka, keputusan pemberian bonus oleh pemegang saham untuk 

para eksekutif dan karyawan PLN adalah suatu yang wajar.  Sangat aneh jika 

Kejagung menganggapnya sebagai perbuatan korupsi. Karena itu, Kejagung 

perlu segera menghentikan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi bonus 

PLN. Penghentian itu sangat penting untuk menjamin kepastian hukum bagi 

pemegang saham dan manajemen PLN. Tampaknya, konsep laba atau rugi serta 

tantiem dalam UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas perlu dikaji ulang 

agar tidak menimbulkan interpretasi yang ambigu.......  
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Dengan kata lain, pada 2003 dan 2004 manajemen PLN berhasil menekan kerugian PLN (potensi 

keuangan negara) sebesar 44,66% dan 101,22%. Prestasi ini boleh dibilang sangat luar biasa. Karena 

itu, sudah sewajarnya jika Menneg BUMN memberikan bonus kepada para eksekutif dan karyawan 

PLN yang telah bekerja keras selama 2003 untuk meningkatkan kinerja keuangan PLN.  

 

 

Tidak sebanding 

Harus pula diakui bahwa jumlah bonus yang diterima eksekutif dan karyawan PLN tidaklah 

sebanding dengan pencapaian laba kejutan yang mereka hasilkan untuk negara selama 2003. Namun, 

jumlahnya tidak sebanding tersebut telah berhasil memacu mereka bekerja lebih giat lagi selama 2004. 

Kerja keras tersebut telah membuahkan hasil yang fantastik yaitu peningkatan laba kejutan dari Rp2,7 

trilun (2003) menjadi Rp3,391 triliun (naik 101,22%). Dengan demikian, tujuan pemberian bonus untuk 

memotivasi dan meningkatkan kinerja korporasi (PLN) tercapai secara efektif. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan PLN pada 2003 tidaklah merugi 

seperti dipersepsikan DPP Serikat Pekerja PLN dan Kejagung, tapi justru melaba secara signifikan. 

Karena itu, keputusan pemberian bonus oleh pemegang saham kepada para eksekutif dan karyawan 

PLN adalah suatu yang wajar sehingga sangat aneh jika Kejagung menganggapnya sebagai perbuatan 

korupsi yang  melanggar hukum.  

Karena itu, Kejagung sebaiknya segera menghentikan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi 

bonus PLN. Penghentian tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi 

pemegang saham dan manajemen PLN. Tampaknya konsep laba atau rugi serta tantiem dalam UU No. 

1/1995 tentang Perseroan Terbatas juga perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan interpretasi yang 

ambigu dan salah kaprah.  

...ooooooooooo... 
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Artikel  13 

 

KOMPENSASI MANAJEMEN SAAT KRISIS KEUANGAN* 
 

 

 

 

Kelayakan sistem kompensasi untuk manajemen (SKM) saat ini menjadi salah satu  isu krusial 

yang dihadapi oleh banyak korporasi di Indonesia. Isu tersebut dikuatirkan dapat memicu konflik 

“prinsipal-agen” seiring dengan terjadinya krisis keuangan yang melilit perusahaan akibat akumulasi 

dari krisis nilai tukar rupiah dan kenaikan BBM.    

Dalam teori keuangan, SKM dipandang sebagai suatu kontrak agensi antara pemilik  (prinsipal) 

dengan para manajer (agen) yang diberi mandat mengelola perusahaan dengan mendasarkan 

kompensasi manajer pada satu atau lebih ukuran dari kinerja manajer dalam mengelola perusahaan 

(W.R. Scott, 2003). Prinsip dasar dalam kontrak tersebut adalah agents bekerja atas nama dan untuk 

kepentingan principal. SKM dimaksudkan untuk memikat dan mempertahankan, serta memotivasi para 

manajer untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan 

shareholder values atau nilai perusahaan.  

Secara umum, SKM didasarkan pada tiga ukuran, yaitu: 1) laba bersih periodik yang dihasilkan, 

2) nilai pasar saham perusahaan, atau 3) kombinasi dari poin 1 dan 2. Di negara-negara yang kondisi 

ekonomi dan politiknya relatif stabil, kebanyakan perusahaan menggunakan ukuran kinerja ketiga, yaitu 

kombinasi dari kinerja laba dan nilai harga saham sebagai basis kompensasi manajemen.  

Sementara di negara-negara yang kondisi ekonomi dan politiknya relatif tidak stabil, seperti 

Indonesia, para manajer lebih menyukai jika basis kompensasinya didasarkan pada ukuran kinerja laba 

bersih karena risikonya rendah. Alasannya, laba bersih mencerminkan kinerja manajemen yang 

sesungguhnya dan dapat dikendalikan manajer. Sementara kinerja nilai pasar saham lebih banyak 

dipengaruhi oleh persepsi subyektif para pelaku pasar sehingga berada di luar kontrol manajemen. 

Karena itu, sangat berisiko jika basis kompensasi manajemen didasarkan pada ukuran kinerja harga 

saham, atau kombinasi dari kinerja laba dan harga saham. 

Karena SKM didasarkan pada kinerja laba pada suatu periode, maka besaran nilai kompensasi 

untuk seorang manajer seharusnya juga berubah-ubah dari waktu ke waktu. Namun, yang umum terjadi 

di Indonesia tidak demikian. Pengalaman ketika terjadi krisis ekonomi selama 1998-2001 menunjukkan 

bahwa para eksekutif perusahaan tidak mau kalau besaran nilai kompensasi mereka lebih rendah dari 

periode sebelum krisis. Mereka beralasan bahwa krisis keuangan yang melilit perusahaan bukan 

disebabkan oleh melorotnya kinerja mereka, tapi disebabkan oleh krisis ekonomi yang berada di luar 

kontrol manajemen.  

Karena para manajer tidak mau basis kompensasinya disesuaikan dengan kondisi riil keuangan 

perusahaan, maka beban perusahaan semakin lama semakin besar. Para manajer level bawah dan 

karyawan juga ikut-ikutan tidak mau kalau besaran nilai kompensasi mereka disesuaikan dengan kondisi 

keuangan perusahaan. Mereka bahkan menuntut gaji dan upah mereka segera dinaikkan menyesuaikan 

dengan tingkat inflasi kenaikan harga-harga barang dan jasa di pasaran.  

Padahal, di sisi lain, kinerja keuangan perusahaan cenderung merugi dan kemampuan cash flows 

menurun drastis. Karena putus asa, sejumlah besar prinsipal akhirnya menutup perusahaannya sehingga 

                                                 
* Harian BISNIS INDONESIA (Kolom OPINI, 10 Oktober 2005, hlm. 7) 
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terjadilah pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Semua pihak yang berkepentingan 

dengan perusahaan (stakeholders) akhirnya sama-sama dirugikan dengan penutupan tersebut. 

 

 

Berkaca pada kinerja keuangan 
 

Lalu bagaimanakah solusinya? Sebaiknya, selama masa krisis keuangan seperti saat ini desain 

SKM  dan sistem kompensasi untuk karyawan (SKK) “berkaca” pada angka-angka laporan keuangan 

perusahaan, khususnya ketersediaan arus kas operasi dan laba/rugi bersih usaha (sebelum dikurangi 

biaya kompensasi untuk manajer dan karyawan). Namun, angka-angka tersebut haruslah kredibel. 

Artinya, angka-angka tersebut telah audit oleh auditor independen sehingga relevansi dan reliabilitasnya 

bisa dipercaya dan tidak digunakan manajer untuk “mengelabui” prinsipal dan karyawan. 

Jika nilai arus kas operasi dan laba mulai menurun sebagai akibat dari dampak krisis nilai tukar 

rupiah dan kenaikan BBM, maka sebaiknya besaran nilai kompensasi untuk manajer dan karyawan 

perlu disesuaikan dengan penurunan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya 

penurunan likuiditas perusahaan yang semakin parah yang dapat berakibat pada terganggunya operasi 

perusahaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara tersebut telah membudaya dalam praktek koprorasi di Jepang. Bahkan, ketika terjadi krisis 

ekonomi 1997-2000, seluruh anggota korporasi mulai dari komisaris, direksi hingga karyawan kecil 

secara sukarela memotong seperempat hingga setengah dari gaji dan upah bulanan mereka untuk 

“menghidupi” perusahaan. Pemegang saham pun rela mengembalikan dividen kas yang telah mereka 

terima sebelum krisis dan tidak menuntut pembagian dividen selama krisis. Hasilnya, kebanyakan 

perusahaan Jepang tetap survive selama masa krisis dan “bersinar” kembali setelah masa krisis berlalu.  

Kondisi tersebut justru bertolak belakang dengan yang terjadi pada kebanyakan korporasi di 

Indonesia. Pertanyaannya, apakah korporasi Indonesia perlu belajar dan meniru “budaya kebersamaan” 

dari korporasi Jepang?  

Jawabannya, ya! Itu adalah salah satu kunci sukses agar perusahaan tetap bertahan dan lolos dari 

masa-masa “paceklik” krisis keuangan. 

 

...ooooooooooo... 

 

 

Lalu, bagaimanakah solusinya? Sebaiknya, selama masa krisis keuangan desain 

SKM  dan sistem kompensasi untuk karyawan (SKK) “berkaca” pada angka-angka 

laporan keuangan, khususnya ketersediaan arus kas dan laba/rugi bersih usaha 

(sebelum dikurangi biaya kompensasi untuk manajer dan karyawan). Namun, 

angka-angka tersebut haruslah kredibel. Artinya, angka-angka tersebut telah 

audit auditor independen sehingga kehandalannya bisa dipercaya dan tidak 

digunakan manajer untuk “mengelabui” prinsipal dan karyawan....... 
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Artikel  14 

KINERJA LABA, BONUS MANAJEMEN DAN  

MANAJEMEN LABA* 

 
 
 
 

Selama Juli-Agustus 2005, sebagian besar perusahaan publik mengumumkan adanya 

peningkatan kinerja laba bersih semester pertama 2005 yang fantastis. Pengumuman itu mungkin telah 

membuat pemegang saham, kreditor dan stakeholders lainnya berdecak kagum dan memberikan 

acungan jempol kepada para direksi atau eksekutif dari perusahaan-perusahaan yang berkinerja bagus. 

Saat ini, para eksekutif dari perusahaan-perusahaan yang berkinerja bagus tentu sedang berharap-harap 

cemas menantikan keputusan pemberian bonus dari pemegang saham. 

Pertanyaannya, apakah ada korelasi antara peningkatan kinerja laba dengan bonus manajemen? 

Jawabnya, ada dan bahkan sangat erat! Dengan mengumumkan peningkatan laba yang fantastis, para 

eksekutif tentunya mengharapkan pemegang saham akan mengapresiasi kinerja mereka dan 

memberikan insentif atau bonus manajemen yang selayaknya. Paling tidak, apresiasi tersebut akan 

direalisasikan dalam keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan yang biasanya 

diselenggarakan pada semester pertama tahun berikutnya. 

Namun, permasalahan yang sering terjadi adalah untuk mendapatkan bonus manajemen, para 

eksekutif sering menghalalkan segala cara untuk menaikkan laba agar tampak fantastis di mata 

pemegang saham. Caranya, dengan melakukan manajemen laba (earnings management) dengan 

memanfaatkan metode-metode akuntansi yang diperkenankan oleh prinsip-prinsip akuntansi yang 

berterima umum (generally accepted accounting principles-GAAP). Bahkan dalam kasus-kasus 

ekstrim, seperti dalam skandal Enron, WorldCom, Bank Summa dan lainnya, para eksekutif nekat 

melakukan manipulasi angka-angka laporan keuangan, terutama laba-rugi, untuk meningkatkan kinerja 

labanya. Akibat fatalnya, tidak hanya para eksekutif yang dipecat dan dihukum oleh pengadilan. Tapi, 

perusahaan-perusahaan yang melakukan praktek kecurangan tersebut dilikuidasi.   

 

 

Manajemen laba 
 

Dari perspektif teori akuntansi keuangan, manajemen laba (ML) merupakan pilihan yang 

dilakukan seorang manajer terhadap kebijakan-kebijakan akuntansi yang diperkenankan sehingga dapat 

mencapai beberapa tujuan spesifiknya.  

Secara konseptual, ada dua motif utama yang mendorong para manajer melakukan ML. Pertama, 

motif oportunisitik (opportunistic behavior) untuk memaksimunkan utilitas mereka  dalam menghadapi 

kontrak kompensasi, kontrak hutang dan political costs. Kedua, motif antisipasi manajer dalam 

menghadapi atau melakukan kontrak yang efisien (efficient contracting), misalnya dalam kontrak 

kompensasi eksekutif dan kontrak hutang.  

Selain itu, motif lainnya adalah untuk memberikan fleksibilitas kepada para manajer untuk 

melindungi diri mereka dan juga perusahaan dalam menghadapi peristiwa atau keadaan-keadaan yang 

                                                 
* Buletin BUSINESS NEWS (No.7255, 31 Agustus 2005, hlm. 11) 
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tidak terantisipasi (political motives). Juga untuk mempengaruhi nilai pasar dan sebagai alat komunikasi 

dari pihak manajemen kepada investor. 

Ada dua cara yang biasanya digunakan para manajer untuk melakukan ML (Watts dan 

Zimmerman, 1986). Pertama, memilih prosedur-prosedur akuntansi yang diperkenankan GAAP agar 

dapat menggeser laba yang dilaporkan (reported earnings) dari periode-periode yang akan datang ke 

periode sekarang dengan tujuan untuk meningkatkan laba. Cara ini biasanya dilakukan para manajer 

yang memiliki bonus plans dan rasio hutang/ekuitas yang semakin besar.  

Kedua, memilih prosedur-prosedur akuntansi yang dapat menggeser laba yang dilaporkan pada 

periode sekarang ke periode-periode berikutnya. Cara ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan yang semakin besar size-nya sehingga memiliki sensitivitas politis yang semakin besar. 

Tujuannya, untuk menghindarkan perusahaan agar tidak dijadikan target akuisisi oleh korporasi lain 

yang memiliki power lebih besar atau dijadikan sebagai target pajak oleh pihak pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Berkenaan dengan motif ML untuk mendapatkan bonus manajemen, para manajer menggunakan 

cara pertama.  Cara ini biasanya digunakan bila parameter rencana bonus atau kompensasi manajemen 

untuk para eksekutif berbasiskan pada ukuran-ukuran laba akuntansi. Misalnya, laba operasi, laba bersih 

setelah pajak,  atau laba per lembar saham (earnings per share). Caranya adalah dengan: 1) melaporkan 

terlalu rendah taksiran kerugian piutang, 2) menurunkan taksiran atau kerugian yang terlalu agresif, 3) 

menunda pengeluaran untuk biaya riset dan pengembangan (R&D), iklan dan promosi, dan 4) 

mempercepat penjualan. Cara ini dianggap cukup etis karena diperkenaankan GAAP. 

Sementara cara yang tidak etis (tidak sesuai GAAP), namun sering dilakukan manajemen adalah: 

1) mempercepat pencatatan penjualan sebelum direalisasikan, 2) mencatat penjualan fiktif, 3) 

menentukan tanggal mundur faktur penjualan, dan 4) melaporkan persediaan terlalu tinggi dengan 

mencatat  persediaan fiktif. Tindakan-tindakan yang tidak etis tersebut dilarang Bapepam dan jika 

ditemukan ada indikasinya, korporasi yang melakukannya dapat dikenai sanksi hukum. 

 

 

Kontrol terhadap Manajemen Laba 
 

Meskipun manajemen laba (ML) yang dilakukan secara etis oleh para manajer (agents) 

diperbolehkan dalam praktek akuntansi, menurut hemat saya praktek tersebut harus tetap dikontrol dan 

diminimalisir oleh pemegang saham. Alasannya sebagai berikut: Pertama, kenaikan kinerja laba yang 

dilaporkan tersebut adalah kenaikan yang semu alias tidak real karena mengandung nilai laba dari 

periode-periode berikutnya.  

Kedua, motif utama untuk meningkatkan kinerja laba adalah karena didorong oleh perilaku 

oportunistik dari para manajer untuk mendapatkan bonus manajemen yang setinggi mungkin. Padahal, 

seperti telah dibahas dalam kolom Pemikiran Pengamat: “Agresivitas Publikasi Laba dan Implikasi 

Positif-Negatifnya” (Business News, 1/8/2005, hlm 19), publikasi kinerja laba yang meningkat dapat 

menimbulkan sejumlah implikasi negatif bagi perusahaan dan juga bagi para manajer sendiri.  

 

Dapat disimpulkan bahwa manajemen perlu memoles labanya sebelum 

disajikan ke publik karena tindakan itu dapat memproteksi kepentingan dari 

manajemen, perusahaan, pemegang saham, investor dan stakeholder lainnya 

dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi, tindakan itu harus dilakukan sesuai 

dengan pilihan metode-metode akuntansi yang diperkenankan PABU dan tidak 

dilakukan secara agresif...... 
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Ketiga, motif meningkatkan kinerja laba yang setinggi mungkin untuk mendapatkan bonus 

manajemen yang setinggi mungkin pula dapat mendorong manajer melakukan praktek-praktek bisnis 

yang tidak etis. Misalnya, menekan gaji dan upah karyawan serendah mungkin, melakukan “pemerasan” 

terhadap para konsumen dengan menetapkan harga jual produk/jasa yang tinggi, dan tidak 

mempedulikan tanggung jawab perusahaaan pada masyarakat dan lingkungan. Praktek-praktek yang 

tidak etis tersebut justru dapat menjadi bumerang bagi perusahaan di kemudian hari karena munculnya 

resistensi dari stakeholders.   

...ooooooooooo... 
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Artikel  15 

 

AGAR MANAJER TAK CURANG*  
 

 

 

 
Baru-baru ini, saya bersebelahan dengan seorang pengusaha dalam perjalanan Semarang-Yogya 

dengan menggunakan sebuah bus patas. Saya pun bertanya suka-dukanya menjadi seorang pengusaha. 

Dia pun bercerita bahwa problema terberatnya adalah memanajemeni para manajer. “Para manajer saya 

itu sulit dipercaya. Mereka sering berbohong sehingga banyak yang saya pecat. Ya, menjadi pengusaha 

itu banyak dukanya,” katanya berkeluh-kesah.  

Tanpa sadar, bus yang kami tumpangi telah tiba di Yogya sehingga kami pun berpisah. Meskipun 

sudah beberapa minggu berlalu, keluh kesah tersebut masih  terngiang-ngiang dalam benak  saya. Saya 

yakin, banyak pengusaha juga menghadapi problem yang sama. Tulisan ini membahas penyebab 

terjadinya konflik agensi dalam korporasi dan menawarkan solusi untuk mencegahnya.  

 

 

Penyebab konflik agensi 
 

Masalah konflik agensi dalam korporasi biasanya terjadi karena pemilik perusahaan (principal) -

karena sejumlah keterbatasan- tidak dapat berperan aktif dalam manajemen perusahaan. Dia   

mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan perusahaan kepada para manajer 

profesional (agents) untuk bekerja atas nama dan untuk kepentingannya. Delegasi otoritas ini 

menyebabkan para manajer memiliki insentif untuk membuat keputusan-keputusan strategik, taktikal 

dan operasional yang dapat menguntungkan mereka sendiri. Akibatnya, muncullah konflik agensi 

(agency conflict) yang sulit diselaraskan.  

Dalam agency theory, konflik agensi terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antara pemilik 

perusahaan dan para manajernya. Di satu sisi, pemilik menginginkan manajer bekerja keras untuk 

memaksimalkan utilitas pemilik. Namun, di sisi lain, manajer justru berusaha keras mengelabui 

prinsipal untuk memaksimumkan utilitas dirinya (Jensen dan Meckling, 1976). Ketidakseimbangan 

kepemilikan informasi dan perbedaan kepentingan antara pemilik dan para manajernya tersebut disebut 

information asymmetry.  

Menurut Scott (2003), masalah asimetris informasi ini muncul lantaran adanya moral hazard dan 

adverse selection para manajer. Moral hazard timbul akibat adanya pemisahan kepemilikan dan hak 

kontrol atas korporasi. Masalah ini muncul karena para manajer yang  melakukan transaksi bisnis atau 

transaksi potensial dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi tersebut, 

sementara prinsipal dan stakeholders lainnya tidak. Karena prinsipal tidak dapat mengobservasinya 

secara langsung, manajer memiliki sejumlah peluang untuk mendistorsi penyajian informasi tentang 

nilai, kinerja dan prospek perusahaan.  

Adverse selection terjadi karena satu pihak atau lebih yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis 

atau transaksi potensial memiliki keunggulan informasi  dibanding pihak-pihak lainnya. Dalam hal ini, 

para manajer yang diberi mandat untuk mengelola perusahaan mengetahui lebih banyak informasi 

tentang kondisi riil dan prospek perusahaan dibanding pemilik dan stakeholders lainnya. Dengan begitu,  

mereka memiliki banyak cara untuk mengeksploitasi informasi tersebut demi kepentingan mereka 
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sendiri. Misalnya, memoles informasi laba sesuai yang diinginkan sebelum disajikan kepada pemilik 

dan pemakai lainnya.   

Terjadinya moral hazard dan adverse selection bisa menimbulkan sejumlah implikasi serius bagi 

kinerja dan sustainabilitas perusahaan. Dua masalah tersebut dapat mendorong para manajer berperilaku 

malas dan tidak etis. Mereka dapat mengelabui pemilik dan stakeholders lainnya dalam pelaporan 

informasi tentang kinerja dan sumberdaya ekonomi perusahaan. Selain itu, mereka dapat pula 

membiaskan atau mendistorsi penyajian informasi tentang peluang investasi dan prospek perusahaan.  

 

 

Solusi agar manajer bekerja dengan benar  
 

Lantas, apa solusi untuk mencegah konflik agensi tersebut? Scott (2003) memberi sejumlah saran. 

Pertama, pemilik menolak untuk menggaji para manajernya yang diindikasikan nakal atau menggajinya 

lebih rendah. Risiko jika strategi ini dipilih, para manajer bisa saja mengundurkan diri dan pemilik harus 

siap terlibat aktif dalam pengelolaan perusahaan. Jika ini  terjadi, risiko susulannya cukup besar 

mengingat belum tentu pemilik memiliki keahlian khusus mengelola perusahaan. 

Cara kedua, pemilik memonitor langsung perilaku para manajernya untuk memastikan para  

manajernya bekerja keras untuk kepentingan pemilik dan tidak membohongi pemilik. Namun, 

monitoring yang ketat dan kaku justru dapat mengakibatkan para manajer berperilaku menghindari 

risiko dalam mengelola perusahaan. Mereka menjadi tidak berani mengambil keputusan-keputusan 

bisnis yang berisiko untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Mereka akan berusaha 

melakukan risk-sharing dengan pemilik dalam pengambilan keputusan investasi atau leverage yang 

berisiko tinggi. Ini tentu akan merugikan kepentingan pemilik dan masa depan perusahaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ketiga, pemilik melakukan monitoring secara tidak langsung. Hal ini memungkinkan para 

manajernya memiliki keleluasaan dalam mengambil keputusan dan melakukan tindakan-tindakan bisnis 

yang optimal. Misalnya, mengaitkan besaran tingkat kompensasi eksekutif (payoff) yang diterima 

manajer dengan besaran upaya (effort) dan kinerja manajerial (performance) yang dicapai mereka pada 

setiap periode. Namun, upaya monitoring secara tidak langsung ini tidak menjamin para manajer tidak 

akan berperilaku oportunis. Selain itu, juga bisa menyesatkan karena rendahnya kinerja manajerial dan 

kinerja keuangan perusahaan belum tentu diakibatkan oleh rendahnya effort manajer. Tapi, bisa saja 

diakibatkan oleh faktor-faktor lain di luar kontrol manajer.  

Keempat, pemilik menyewakan perusahaan kepada para manajernya dengan menyepakati suatu 

nilai tertentu. Dengan cara ini, pemilik tidak lagi peduli terhadap tindakan-tindakan para manajernya. 

Meskipun cara ini adalah solusi yang paling rendah risikonya, para manajer belum tentu akan 

menyetujuinya. Atau jika disetujui, mereka tentu saja akan menawarkan nilai penyewaan serendah 

mungkin atau lebih rendah dari nilai pasar. 

Kelima, pemilik menawarkan kepada para manajernya suatu hak opsi kepemilikan saham 

perusahaan sebagai suatu payoff atau kompensasi manajerial. Cara ini sering disebut employee stock 

option plan (ESOP). Cara ini dinilai sebagai solusi alternatif yang paling efisien untuk meminimalisasi 

 

Terjadinya moral hazard dan adverse selection bisa menimbulkan sejumlah 

implikasi serius bagi kinerja dan sustainabilitas perusahaan. Dua masalah 

tersebut dapat mendorong para manajer berperilaku malas dan tidak etis. Mereka 

dapat mengelabui pemilik dan stakeholders lainnya dalam pelaporan informasi 

tentang kinerja dan sumberdaya ekonomi perusahaan. Selain itu, mereka dapat 

pula membiaskan atau mendistorsi penyajian informasi tentang peluang investasi 

dan prospek perusahaan........  
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konflik agensi. Alasannya, para manajer yang diberi otoritas untuk mengelola perusahaan dan juga hak 

opsi saham tidak akan berperilaku oportunis karena perusahaan adalah miliknya juga. Mereka  

diharapkan memiliki insentif untuk bekerja keras meningkatkan nilai perusahaan karena peningkatan 

tersebut secara otomatis juga akan meningkatkan nilai sahamnya.  

 

 

Membikin kontrak kerja yang pas dan tepat 
 

Meskipun strategi dengan program ESOP bisa meredam konflik agensi, masalah informasi 

asimetris akibat moral hazard manajer sulit dihindari prinsipal. Karena itu, diperlukan suatu kontrak 

kerja yang efisien (efficient contract) antara prinsipal dan manajernya dengan memperhatikan bentuk 

organisasi dan lingkungannya.  

Menurut Scott (2003), karena sifat dari suatu kontrak sangat tergantung pada suatu ukuran yang 

dapat diobservasi oleh dua pihak atau lebih, pemilihan suatu kontrak yang optimal hanya dapat 

dilakukan jika ada ukuran-ukuran kinerja yang dapat diobervasi secara bersama oleh prinsipal dan 

manajer. Ukuran-ukuran itu adalah: 

   Jika usaha dan kinerja manajer dapat diobervasi prinsipal, maka kontrak berbasis fixed salary akan 

lebih optimal jika prinsipalnya adalah risk-neutral alias tidak mau menanggung risiko. Di sini, 

upaya (effort) manajer  merupakan ukuran kinerja. 

   Jika effort manajer tidak dapat diobservasi secara langsung atau tidak langsung tapi payoff-nya dapat 

diobservasi pemilik, maka kontrak yang optimal  adalah memberi manajer suatu opsi saham sebagai 

bentuk payoff. Kontrak ini akan memotivasi para manajer bekerja keras dan juga akan membebani 

risiko tambahan kepada  mereka. Di sini, payoff merupakan ukuran kinerja. Dalam praktek bisnis, 

payoff sering dinyatakan dalam ukuran laba bersih (net income) yang dilaporkan karena laba bersih 

merupakan proksi dari ukuran kinerja manajer dalam mengelola perusahaan. 

   Jika, baik effort maupun  payoff  manajer tidak dapat diobeservasi, maka prinsipal dapat melakukan 

kontrak optimal dengan menyewakan perusahaan kepada para manajer pada suatu rental fee yang 

tetap. Di sini, tidak ada ukuran kinerja yang dijadikan basis kontrak antara dua belah pihak.   

Selain melakukan kontrak optimal, pemilik bisa juga mewajibkan para manajer menerapkan 

corporate governance (CG) dan prinsip-prinsip dasarnya (transparancy, accountibility, responsibility 

dan fairness) dalam pengelolaan perusahaan. Penerapan CG mengharuskan manajer membentuk suatu 

komisaris independen yang bertugas memonitor perilaku manajer dan kinerja manajer, serta membentuk 

komite audit  yang bertugas untuk menginvestigasi  dan memonitor manajemen dalam mengelola 

perusahaan.  

Selain itu, manajer juga perlu menunjuk auditor independen untuk mengaudit kewajaran laporan 

keuangan. Penerapan CG secara konsekuen akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, 

responsibilitas dan kejujuran manajer dalam mengelola perusahaan dan penyajian informasi kepada 

pemilik dan stakeholders perusahaan.  

 

...ooooooooooo... 
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ESCALATION COMMITMENT  DAN 

REKONSILIALIASI PARADIGMA 
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Artikel   16 

ESCALATION COMMITMENT DALAM  

KEPUTUSAN BISNIS*  
 

 

 

 

Pada awal tahun anggaran 2006 ini, pebisnis, direksi atau CEO korporasi, manajer proyek, dan 

investor diperkirakan telah dan akan mengambil keputusan-keputusan bisnis atau investasi yang nekat. 

Yaitu, mereka akan terus mempertahankan atau melanjutkan proyek-proyek bisnis yang sudah terbukti 

kurang memberikan feedback atau gains positif  pada tahun sebelumnya. Dalam kalkulasi bisnis yang  

rasional, proyek-proyek yang merugi tersebut seharusnya tidak dilanjutkan lagi. Konon, keputusan yang 

tampak irasional itu sering dilakukan para pelaku bisnis kita selama ini. 

Dalam teori pengambilan keputusan manajerial, keputusan yang nekat itu disebut escalation 

commitment. Max H. Bazerman (1994) mengartikannya sebagai komitmen para manajer atau individu-

individu untuk terus melanjutkan dan memperluas komitmen awalnya terhadap suatu proyek bisnis atau 

investasi yang tidak menguntungkan atau memberi feedback negatif, walaupun keputusan itu dapat 

mengakibatkan risiko atau kerugian yang lebih besar lagi di kemudian hari. 

Berkenaan dengan perilaku escalation commitment tersebut, ada dua pertanyaan yang patut 

diajukan. Pertama, mengapa pelaku bisnis berperilaku seperti itu? Apa faktor pemicunya? Kedua, 

bagimana mencegah atau mereduksi perilaku irasional tersebut agar tidak merugikan perusahaan?  

 

 

Faktor pemicu dan solusi pencegahan 
 

Berkenaan dengan faktor pemicunya, ada dua paradigma yang dapat menjelaskannya. Paradigma 

pertama adalah unilateral escalation. Paradigma ini menjelaskan bahwa sumber kekuatan yang 

mengakibatkan para manajer atau individu melakukan escalation commitment berasal dari dalam diri 

para individu pelaku bisnis itu sendiri.  

Paradigma kedua adalah competitive escalation. Paradigma ini menjelaskan bahwa ada kekuatan-

kekuatan kompetitif eksternal yang mendorong pebisnis melakukan escalation commitment. Pebisnis 

merasa tidak ada yang salah dengan keputusan awal yang telah mereka ambil karena keputusan itu akan 

menguntungkan korporasi di masa depan. Selain itu, korporasi juga dinilai sudah terlalu banyak 

berinvestasi dalam suatu proyek yang belum menguntungkan sehingga akan rugi besar jika proyek 

tersebut tidak dilanjutkan.  

Menurut Bazerman (1994), ada empat bias pendorong terjadinya perilaku escalation commitment. 

Pertama, perceptual biases. Bias ini terjadi karena seorang manajer tetap komitmen pada keputusan 

awalnya meskipun kinerja aktual dari suatu proyek di bawah target. Manajer itu cenderung 

memperhatikan sisi-sisi positif dari suatu proyek ketimbang sisi negatifnya.  

Kedua, judgmental biases. Bias ini terjadi karena seorang manajer harus menyaring sejumlah 

informasi untuk digunakan dalam pembuatan keputusan sekarang dan berikutnya. Pertimbangan 

keputusan berikutnya biasanya dipengaruhi oleh keputusan dan informasi sebelumnya. Karena itu, 

kerugian pada proyek investasi awal secara sistematis akan mendistorsi judgement keputusan sekarang 

untuk melanjutkan proyek awal yang belum memberikan gains.  
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Ketiga, impression management yaitu para manajer akan tetap komitmen melanjutkan suatu 

proyek yang tidak menguntungkan karena takut jika dihentikan maka investor, pemilik, klien dan publik 

akan menilai penghentian itu sebagai suatu indikasi kesalahan manajemen dalam membuat keputusan 

awal dan juga sebagai indikasi kegagalan manajemen dalam melaksanakan proyek tersebut. Dengan 

kata lain, bias ini terjadi karena para manajer berusaha untuk menyelamatkan mukanya (save face).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keempat, competitive  irrationality. Bias ini terjadi karena dua pihak atau dua manajer diminta 

melaksanakan dua proyek bisnis yang sejenis. Masing-masing pihak akan berusaha terus menyelesaikan 

proyeknya meskipun hasil sementaranya menunjukkan rugi dan tidak patut dilanjutkan. Dengan kata 

lain, bias ini terjadi karena adanya persaingan tidak sehat antar manajer yang merasa malu dan gagal 

jika tidak melanjutnya proyeknya karena manajer lain dalam perusahaan yang sama berhasil atau terus 

melanjutkan proyek bisnis/investasinya. 

Faktor-faktor pemicu perilaku escalation commitment tersebut mungkin bisa dirujuk untuk 

menjelaskan kasus kredit macet yang melilit bank-bank BUMN dalam dua tahun terakhir. Dalam kasus 

Bank Mandiri dan Bank BNI, misalnya. Perusahaan-perusahaan debitor yang sudah tidak mampu lagi 

membayar hutangnya malah diberi tambahan kredit oleh pihak direksi bank. Akibatnya, ketika diaudit 

BPK, keputusan itu langsung diopinikan sebagai perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara. 

Padahal, mungkin tujuan direksi bank BUMN memberi tambahan kredit itu adalah untuk 

menyelamatkan debitor, sekaligus menyelematkan banknya dari kerugian yang lebih besar lagi di 

kemudian hari. Akibatnya, para mantan direksi Bank Mandiri (ECW Neloe dkk.) ditahan Kejagung. 

Maka, solusi untuk mencegah perilaku escalation commitment adalah pelaku bisnis perlu 

menyadari bahwa pengorbanan sumberdaya-sumberdaya ekonomi untuk membiayai suatu proyek yang 

tidak memberi feedback seperti diharapkan adalah “sunk costs.” Artinya, semua pengorbanan tersebut 

adalah historical costs yang tidak dapat diperoleh kembali dan tidak relevan lagi dipertimbangkan 

dalam pengambilan keputusan bisnis/investasi berikutnya.  

Perusahaan juga perlu secara terus-menerus menilai kembali rasionalitas dari komitmen-

komitmen masa depan dari para manajernya. Para manajer atau individu juga perlu belajar untuk 

mengidentifikasi dan menyadari kegagalan-kegagalan awal mereka. Mereka perlu berpikir dan 

bertindak secara rasional dan ekonomis dalam pertimbangan pengambilan keputusan untuk melanjutkan 

atau menghentikan suatu proyek yang belum atau sudah memberi feedback ekonomi yang negatif.    

Selain itu, sejumlah hasil studi empiris menunjukkan bahwa problem tidak tercapainya tujuan 

suatu proyek sehingga mendorong perilaku escalation commitment manajer adalah karena lemahnya 

perencanaan, monitoring, pengendalian, estimasi, analisis serta desain perusahaan. Karena itu, 

perusahaan perlu memiliki sistem perencanaan dan pengendalian, serta struktur hirarhis tujuan dan sub 

tujuan, serta strategi dan sasaran yang jelas.  

Kewajiban bagi para manajer untuk membuat dan menyajikan laporan perkembangan kinerja 

(progress report) suatu proyek secara terus menerus juga merupakan solusi untuk mengurangi perilaku 

escalation commitment.  

...ooooooooooo... 

 

Maka, solusi untuk mencegah perilaku escalation commitment adalah pelaku 

bisnis perlu menyadari bahwa pengorbanan sumberdaya-sumberdaya ekonomi 

untuk membiayai suatu proyek yang tidak memberi feedback positif seperti 

diharapkan adalah “sunk costs.” Artinya, semua pengorbanan tersebut adalah 

historical costs yang tidak dapat diperoleh kembali sehingga tidak relevan lagi 

dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan bisnis/investasi berikutnya......  
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Artikel  17 

 

ESCALATION COMMITMENT DALAM KEPUTUSAN BISNIS: 

IRASIONAL ATAU RASIONAL?*  
 

 

 

 

Secara teoritis, escalation commitment adalah komitmen seorang individu atau manajer untuk 

terus melanjutkan suatu keputusan bisnis atau proyek yang sudah tidak menguntungkan karena berharap 

komitmen itu nantinya akan berhasil memberi feedback positif bagi individu bersangkutan atau bagi 

korporasi, meskipun realisasinya belum tentu demikian (Max Bazerman, 1994).  

Dalam praktek bisnis, escalation commitment sering dilakukan para pelaku bisnis kita. Misalnya, 

direksi bank-bank BUMN sering memberi tambahan kredit lagi kepada sejumlah debitur korporasi, 

padahal debitur itu belum melunasi kewajiban mereka sebelumnya. Para investor saham justru sering 

memborong saham-saham perusahaan yang melaporkan laba menurun atau merugi pada periode 

publikasi laporan keuangan. Mereka juga memborong saham-saham dari korporasi yang mengumumkan 

tidak membagi dividen atau membagi dividen tapi prosentasenya menurun. Dalam prediksi efficient 

market hypothesis  dan dividend signaling, investor seharusnya melepas saham-saham itu.  

Pertanyaannya, apakah escalation commitment merupakan perilaku yang rasional atau irasional? 

Untuk menjawab pertanyaan ini, ada dua perspektif yang saling kontradiktif.  

Perspektif pertama menyatakan bahwa escalation commitment adalah suatu perilaku yang 

irasional. Literatur teori pengambilan keputusan umumnya berpandangan demikian. Menurut perspektif 

ini, para manajer yang rasional tentu tidak akan berperilaku demikian karena probabilitas suatu proyek 

yang sudah nyata-nyata memberi feedback negatif untuk berhasil di kemudian hari sangat kecil. Jika 

dipaksakan, risikonya akan sangat besar. Karena itu, untuk mencegah perilaku escalation commitment 

(disebut deescalation commitment), para individu yang melakukannya harus segera disadarkan, 

dikontrol secara ketat melalui mekanisme sistem korporasi, dan bila perlu disingkirkan. Perspektif ini 

menyarankan agar para manajer harus hati-hati dalam mengambil keputusan investasi yang berisiko 

tinggi dan perlu menghindari keputusan atau proyek bisnis yang sudah memberi feedback negatif.         

Perspektif kedua, yang dimotori para ilmuwan psikologi keperilakuan, menyatakan bahwa 

escalation commitment adalah suatu perilaku yang rasional. Artinya, para manajer yang melakukan 

escalation commitment adalah pribadi-pribadi yang rasional karena tindakan mereka sudah pasti 

didasarkan pada pertimbangan yang cermat. Meski dalam jangka pendek tampak irasional, namun 

dalam jangka panjang tindakan mereka akan menghasilkan return atau gains yang tinggi bagi korporasi.  

Misalnya, keputusan untuk terus melanjutnya proyek riset dan pengembangan (R&D), 

pengembangan merek, dan inovasi produk yang belum memberi feedback ekonomi yang positif. Meski 

pada tahun-tahun awal keputusan tersebut akan memboroskan dana perusahaan dalam jumlah yang 

besar, namun pada akhirnya komitmen tersebut akan menghasilkan intangible assets yang akan 

meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan.  

Contoh lainnya, keputusan direksi suatu bank BUMN mengucurkan tambahan kredit kepada 

debitor yang belum mampu menyelesaikan proyek bisnisnya, padahal pinjaman sebelumnya belum 

dilunaskan. Keputusan yang sering dicurigai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai perbuatan 

KKN itu, biasanya sudah didasarkan pada pertimbangan untuk menyelamatkan debitor dari 
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kebangkrutan dan untuk menyelamatkan bank dari risiko kerugian yang lebih besar jika debitor 

bangkrut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demikian pula, keputusan investor untuk memborong saham-saham emiten yang mengumumkan 

tidak membagi dividen atau menurun dibanding periode sebelumnya, padahal emiten tersebut 

membukukan laba menaik. Meski teori signaling menganggap keputusan itu irasional alias anomali. 

Tapi teori behavioral finance justru menganggap sebaliknya. Alasannya, investor justru menilai emiten 

yang tidak membagi dividen akan memiliki cadangan kas operasi yang likuid sehingga akan mampu 

beroperasi secara lebih baik dan memiliki peluang bertumbuh yang lebih besar pada periode berikutnya.     

Jika demikian, lalu perspektif manakah yang benar? Menurut saya, keduanya benar. Perspektif 

pertama bisa saja betul jika motif para manajer melakukan escalation commitment adalah karena:  1) 

mereka hanya memperhatikan sisi positif dari suatu proyek ketimbang sisi negatifnya; 2) mereka mau 

menyelamatkan “mukanya” karena takut akan dinilai gagal oleh prinsipal atau publik;  3) adanya 

perasaan malu akibat adanya competitive  irrationality antar manajer yang sama-sama mengerjakan 

proyek-proyek yang sejenis; atau 4) bias-bias individual yang bersifat subyektif.  

Namun, jika bukan karena motif-motif tersebut tapi lebih didasarkan pada naluri bisnis dan visi 

bisnis  jangka panjang, perspektif kedualah yang benar. Banyak contoh empiris menunjukkan bahwa 

para business man besar dunia yang sukses membesarkan bisnisnya karena mereka sering melakukan 

escalation commitment atas ide-ide baru dan keputusan-keputusan bisnis yang oleh bawahan dan banyak 

pakar dianggap irasional. Sejumlah majalah bisnis sering menurunkan profil para business man sukses 

Indonesia yang menjadi besar karena mereka sering melakukan escalation commitment terhadap ide-ide 

baru dan proyek-proyek bisnis yang oleh banyak pihak dicibir bakal gagal di kemudian hari.  

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa para individu manajer yang melakukan escalation 

commitment sebenarnya adalah para risk seeker yang rasional dan brilian. Namun  sayang, hal ini belum 

banyak dipahami oleh para auditor dari kantor akuntan publik, BPK dan KPK, dan juga aparat penegak 

hukum kita. Perspektif auditing konvensional yang menjadi pegangan auditor dan perspektif hukum 

yang menjadi pegangan aparat penegak hukum justru menganggap escalation commitment adalah 

perilaku yang irasional dan melanggar hukum. Akibatnya, dalam banyak kasus yang menimpa korporasi 

BUMN, sejumlah direksi yang coba-coba melakukan escalation commitment untuk tujuan membesarkan 

perusahaan dalam jangka panjang, justru dituduh melakukan KKN dan akhirnya dijebloskan ke penjara.    

Karena itu, pemahaman yang komprehensif untuk memastikan apakah escalation commitment 

yang dilakukan seorang manajer rasional atau irasional menjadi agenda mendesak bagi para auditor dan 

aparat penegak hukum kita di masa depan.  Hal ini penting agar mereka tidak salah kaprah lagi dalam 

memberi opini audit maupun dalam menghukum para petinggi BUMN karena melakukan escalation 

commitment dalam pengambilan keputusan bisnis.  

...ooooooooooo... 

 

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa para individu manajer yang 

melakukan escalation commitment sebenarnya adalah para risk seeker yang 

rasional dan brilian.  Sayang, hal ini belum dipahami para auditor dari BPK dan 

KPK, dan juga aparat penegak hukum kita. Perspektif auditing konvensional yang 

menjadi pegangan auditor dan perspektif yuridis yang menjadi pegangan aparat 

penegak hukum justru menganggap escalation commitment sebagai perilaku 

irasional dan melanggar hukum. Akibatnya, dalam banyak kasus yang menimpa 

korporasi BUMN, sejumlah direksi yang coba-coba melakukan escalation 

commitment untuk tujuan membesarkan perusahaan dalam jangka panjang, justru 

dituduh melakukan KKN dan dijebloskan ke dalam penjara.......    
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Artikel  18 

 

REKONSILIASI PARADIGMA AUDITING DAN MANAJERIAL* 

 

 

 

 

Menjelang akhir tahun fiskal 31 Desember 2005, berkembang kecemasan di kalangan direksi 

bank-bank BUMN tentang nasib mereka di tahun 2006 nanti nanti. Penyebabnya adalah karena  mulai 

Januari hingga April 2006 nanti, para auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengaudit 

dan memberi interpretasi secara sepihak terhadap kewajaran laporan keuangan dan kinerja operasional 

bank-bank BUMN, termasuk kewajaran dari keputusan-keputusan manajerial direksi yang bersifat 

strategis dan taktis. Pengalaman pahit yang menimpa sejumlah mantan direksi Bank Mandiri (BM) pada 

tahun 2005 yang hingga saat ini masih mendekam di ruang tahanan Kejaksaan Agung (Kejagung) 

karena kasus kredit macet membuat mereka cemas  jangan-jangan mereka akan mengalami nasib yang 

sama di tahun 2006.  

Kecemasan para direksi bank BUMN memang beralasan. Dalam kasus kredit macet BM, BPK 

melaporkan para mantan direksi BM (ECW Neloe dan kawan-kawan) ke Kejagung karena diduga telah 

melakukan perbuatan melawan hukum  berupa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi sehingga merugikan negara sedikitnya Rp 160 miliar. Keputusan manajerial yang diambil 

para mantan direksi BM dinilai salah oleh BPK dan dianggap sebagai perbuatan korupsi yang 

merugikan keuangan negara. 

Apakah benar opini dan interpretasi itu? Tampaknya, tidak! Tampaknya, interpretasi tersebut 

salah kaprah dan perlu segera diluruskan BPK agar tidak memakan banyak korban lagi yang tidak 

berdosa di tahun 2006. Mengapa demikian?  

 

 

Konservatisma standar auditing  
 

Menelusuri kembali proses awal mencuatnya kasus kredit macet BM, rasanya sangat mungkin 

opini BPK mengandung kekeliruan yang serius. Seperti diketahui, keputusan untuk menetapkan para 

mantan direksi BM sebagai tersangka korupsi dilakukan Kejagung setelah mendapat pengaduan dari 

BPK akhir April 2005.  

Berdasarkan hasil audit, BPK menemukan adanya sejumlah “kejanggalan” dalam kasus kredit 

macet BM. Yaitu, sejumlah korporasi (debitor) yang sudah tidak mampu membayar cicilan kredit dan 

bunga dari pinjaman sebelumnya malah diberi tambahan kredit oleh direksi BM. Tindakan ini diindikasi 

BPK sebagai perbuatan kolusi dan korupsi (PKK) yang melawan hukum. 

Benarkah tindakan tersebut merupakan suatu PKK? Menurut penulis, belum tentu!  Mengapa?  

Karena, tolok ukur yang digunakan BPK untuk menilai kelayakan keputusan direksi BM adalah tolok 

ukur atau paradigma auditing yang mengasumsikan bahwa semua keputusan dan praktek manajerial 

harus dilakukan secara wajar dan dapat dievaluasi secara periodik. Sementara di pihak lain, direksi BM 

dalam memutuskan mengabulkan atau menolak suatu permohonan tambahan kredit menggunakan 

paradigma manajerial. Paradigma ini mempertimbangkan kondisi riil, prospek bisnis dan untung-rugi 

bagi debitur dan bank sendiri dalam jangka menengah dan jangka panjang.   

                                                 
* Harian BISNIS INDONESIA  (Kolom Opini, 23 Desember 2005, hlm. 7) 
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Karena  dimensi dan kewajaran keputusan manajerial dievaluasi dengan tolok ukur  auditing yang 

dimensinya adalah operasional dan jangka pendek, maka tidaklah heran jika hasil audit BPK 

mengindikasikan adanya “kejanggalan” dalam kredit macet BM. Namun, indikasi tersebut belum tentu 

benar. Mengapa demikian? 

Dikaji dari motivasi pemberian kredit, patut diduga bahwa motif utama direksi BM nekat 

mengucurkan lagi tambahan kredit kepada debitur “bermasalah” adalah karena  debitur mengajukan 

berbagai alasan. Misalnya: 1) dengan jumlah dana pinjaman sebelumnya, debitur belum dapat 

menyelesaikan pembangunan proyeknya; 2) terjadi pembengkakkan biaya proyek sehingga dibutuhkan 

dana tambahan untuk menyelesaikannya; atau 3) proyek-proyek yang telah diselesaikan belum dapat 

menghasilkan return investasi (ROI) sehingga dibutuhkan dana tambahan untuk biaya operasionalnya. 

 Dilema yang dihadapi direksi BM adalah, jika tidak mengabulkan permohonan tersebut, maka 

proyek debitur terancam gagal. Jika gagal, debitur pasti bangkrut dan tidak mampu mengembalikan 

pinjamannya. Karena para debitur memberi alasan-alasan logis dan meyakinkan  bahwa proyek yang 

sedang berjalan memiliki prospek yang cerah, maka direksi BM menyetujui permohonan mereka.  

Dari perspektif auditing, keputusan tersebut mungkin dinilai tidak wajar dan patut dicurigai 

sebagai PKK. Namun dari perspektif manajerial, keputusan tersebut adalah wajar. Alasannya, karena 

motif utamanya adalah untuk menolong korporasi  bermasalah agar tetap beroperasi dan sekaligus untuk 

menyelamatkan banknya dari potensi kerugian yang lebih besar. Dengan menyetujui permohonan 

debitur, direksi BM tentunya berharap debitur akan mampu menyelesaikan proyeknya dan 

menghasilkan ROI yang tinggi sehingga mampu mengembalikan kewajibannya.  

Dalam bisnis perbankan, keputusan yang berisiko tinggi tersebut sudah lumrah. Keputusan 

tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu PKK, tapi merupakan suatu risiko manajemen 

korporasi. 

 

 

Rekonsiliasi paradigma  
 

Lalu, bagaimana solusi untuk mencegah agar salah opini tersebut tidak terjadi lagi di tahun 2006? 

Jawabannya, perlu rekonsiliasi paradigma auditing dan manajerial. Artinya, dalam mengaudit dan 

mengevaluasi kewajaran suatu keputusan manajerial, auditor BPK tidak hanya mengandalkan norma-

norma dari paradigma auditing yang sifatnya adalah operasional dan jangka pendek, tapi juga 

mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar dalam paradigma manajerial yang sifatnya adalah stratejik dan  

jangka panjang.   

Rekonsiliasi tersebut mendesak untuk segera diupayakan BPK. Hal ini penting untuk 

menghilangkan rasa takut di kalangan direksi bank BUMN yang dalam beberapa bulan terakhir sangat 

hati-hati dan cenderung risk averse dalam menjalankan fungsi intermediasi perbankan. Semoga! 

...ooooooooooo... 

 

 

Lalu, bagaimana solusi untuk mencegah agar salah opini tersebut tidak terjadi 

lagi? Jawabannya, perlu rekonsiliasi paradigma auditing dan manajerial. Artinya, 

dalam mengaudit dan mengevaluasi kewajaran suatu keputusan manajerial, 

auditor BPK tidak hanya mengandalkan norma-norma dari paradigma auditing 

yang sifatnya operasional dan jangka pendek. Tapi, juga mempertimbangkan 

prinsip-prinsip dasar dalam paradigma manajerial yang sifatnya adalah stratejik 

dan  jangka panjang. Rekonsiliasi tersebut mendesak untuk diupayakan BPK 
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Artikel 19 

 
MENYOAL PARADIGMA AUDITING BPK  

DI BANK BUMN* 
 

 

 

 

Bank-bank milik negara (BUMN) kembali menjadi sorotan. Kredit macet yang oleh para direksi bank 

dipandang sebagai risiko laten dari manajemen BUMN, tapi dipandang Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) sebagai kerugian negara. Beda pendapat yang tajam ini mempengaruhi jalannya bank-bank 
BUMN di masa datang. Bahkan, bisa dibilang bank-bank BUMN akan mengalami penurunan kinerja 
yang tajam karena para bankirnya sulit mengucurkan kredit dan trauma dituduh merugikan negara. 

 

 Lihat saja dalam kasus kredit macet yang membelit bank-bank plat merah (Bank Mandiri, Bank 

BNI dan Bank BRI), auditor BPK menemukan adanya sejumlah ‘kejanggalan’, yaitu perusahaan-

perusahaan (debitur) yang sudah tidak mampu mengembalikan cicilan kredit dan bunga dari pinjaman 

mereka sebelumnya malah diberi tambahan kredit lagi oleh pihak bank.  

Pada kasus kredit macet Bank Mandiri (BM), “kejanggalan” tersebut cukup mencolok. Hal ini 

mengakibatkan auditor BPK memberikan opini audit bahwa ada indikasi perbuatan kolusi dan korupsi 

(PKK) yang melanggar hukum yang dilakukan oleh para direksi BM. Buntutnya, pada akhir Mei 2005 

Kejaksaan Agung (Kejagung)  telah menjadikan para direksi BM sebagai tersangka korupsi dan digiring 

ke “hotel prodeo” ruang tahanan Kejagung. Mereka pun telah dicopot dari jabatannya oleh RUPS Bank 

Mandiri. Saat ini para mantan direksi BM sedang menjalani proses persidangan di pengadilan sebagai 

tersangka pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 160 miliar.  

Meskipun kasus tersebut telah banyak dibahas media massa, namun pertanyaan yang masih 

relevan untuk diajukan adalah: Apa penyebab utama yang mendorong para direksi bank-bank plat 

merah melakukan keputusan yang “irasional” tersebut? Apakah benar keputusan direksi meluluskan 

permohonan tambahan kredit dari debitur bermasalah merupakan suatu perbuatan kolusi dan korupsi 

(PKK) yang melanggar hukum seperti diindikasikan dalam opini audit BPK? Tulisan ini bermaksud 

membedah persoalan kredit macet perbankan, khususnya dalam kasus keputusan “irasional” direksi 

bank-bank BUMN meluluskan permohonan tambahan kredit dari para debitur bermasalah, dari 

perspektif teori escalation commitment. Dikaji dari perspektif teori ini, bisa jadi opini audit BPK adalah 

prematur dan  salah kaprah.  

 

 

Perbedaan paradigma 
 

Menurut penulis, opini audit BPK yang menyatakan bahwa ada indikasi PKK yang dilakukan para 

direksi bank-bank BUMN hanya karena para direksi menyetujui permohonan tambahan kredit dari 

perusahaan-perusahaan (debitur) yang sedang bermasalah dengan kredit sebelumnya adalah prematur 

dan mengandung salah kaprah yang serius. Dikatakan prematur dan salah kaprah karena paradigma atau 

tolok ukur yang digunakan auditor BPK untuk mengevaluasi dan menilai kelayakan keputusan direksi 

                                                 
* Majalah BANK & MANAJEMEN (Edisi  No. 88, Maret-April 2006, hlm. 25-29) 
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bank-bank plat merah adalah paradigma auditing keuangan. Paradigma ini mengasumsikan bahwa 

semua keputusan manajerial atau investasi harus dilakukan manajemen secara rasional.  

Sementara di pihak lain, dalam pertimbangan keputusan untuk mengabulkan atau menolak suatu 

permohonan tambahan kredit dari debitur yang sedang bermasalah, para direksi bank-bank BUMN 

mengkajinya dari perspektif manajerial atau investasi secara komprehensif, yaitu mempertimbangkan 

kondisi riil, prospek dan untung-rugi bagi debitur dan bank sendiri dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang.   

Dari perspektif auditing, keputusan direksi bank-bank BUMN menyetujui permintaaan tambahan 

kredit  dari para debitur bermasalah  memang  tidak wajar dan patut dicurigai sebagai suatu PKK. 

Karena itu, opini audit BPK yang menyatakan bahwa ada indikasi PKK yang melanggar hukum yang 

dilakukan para direksi bank BUMN, khususnya pada BM, dapat diterima dan benar secara hukum.  

Namun dari perspektif pertimbangan manajerial, bisa jadi keputusan direksi bank-bank BUMN 

tersebut adalah wajar dan rasional. Mengapa?  

Karena motif utamanya adalah untuk menolong korporasi (debitur) agar tetap beroperasi dan 

sekaligus untuk menyelematkan bank BUMN dari kerugian yang lebih besar apabila debitur bangkrut 

dan tidak bisa melunasi kewajibannya. Dengan menyetujui tambahan kredit, para direksi bank BUMN 

tentunya berharap para debitur akan mampu menyelesaikan proyeknya dan menghasilkan return on 

investment (ROI) yang tinggi sehingga mereka mampu mengembalikan pinjaman plus bunganya kepada 

bank. Dengan demikian, keputusan direksi bank-bank BUMN mengabulkan permohonan tambahan 

kredit dari debitur bermasalah merupakan suatu keputusan yang rasional. Keputusan tersebut  tidak 

dapat dikategorikan sebagai suatu PKK.  

Berdasarkan logika manajerial tersebut, bisa jadi opini audit BPK mengandung salah kaprah yang  

serius. Mengapa? Karena opini tersebut hanya didasarkan pada norma-norma dan standar auditing 

keuangan yang konvensional. Konvensional karena dalam mengevaluasi kewajaran suatu keputusan dan 

tindakan manajerial, BPK hanya mengevaluasinya dari perspektif waktu jangka pendek secara periodik 

(enam bulan atau setahun) dan mengasumsikan bahwa semua keputusan dan tindakan manajerial harus 

didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi yang normal dan rasional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan kata lain, paradigma  auditing mengasumsikan bahwa para direksi bank BUMN adalah 

para eksekutif yang risk neutral atau risk averse, bukan risk seeking di dalam pengambilan keputusan 

investasi.  Padahal, esensi, dimensi dan efektivitas dari keputusan atau tindakan manajerial dari direksi 

adalah jangka panjang sehingga untuk mengevaluasi dan mengukurnya  tidak bisa hanya mengandalkan 

logika-logika auditing.  

Dalam perspektif teori agensi (agency theory), khususnya kontrak agensi antara principal 

(pemilik) dengan agents (manajemen), para direksi bank-bank BUMN diberi mandat oleh pemegang 

saham (pemerintah) untuk mengambil keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan manajerial yang 

 

Menurut saya, opini audit BPK yang menyatakan bahwa ada indikasi 
perbuatan kolusi dan korupsi (PKK) yang dilakukan direksi bank-bank BUMN 
hanya karena mereka menyetujui permohonan tambahan kredit dari 
perusahaan-perusahaan debitur yang sedang bermasalah dengan kredit 
sebelumnya adalah prematur dan mengandung salah kaprah yang serius. 
Dikatakan prematur dan salah kaprah karena tolok ukur yang digunakan 
auditor BPK untuk mengevaluasi dan menilai kelayakan keputusan direksi 
bank-bank plat merah adalah dari paradigma auditing keuangan. Paradigma 
ini mengasumsikan bahwa semua keputusan manajerial atau investasi harus 
dilakukan manajemen secara rasional.  
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strategis dan taktis (baca: keputusan risk seeking) untuk meningkatkan nilai perusahaan dan nilai ekuitas 

pemegang saham (shareholders value) dalam jangka panjang. Karena itu, logika dan efektivitas dari 

keputusan-keputusan manajerial tidak bisa hanya dievaluasi dengan menggunakan norma-norma, 

prinsip-prinsip atau standar-standar auditing tapi juga harus menggunakan logika-logika atau norma-

norma dari keputusan manajerial atau investasi.  

 

 

Escalation Commitment  
 

Patut diduga bahwa motif utama yang mendasari para direksi bank-bank BUMN nekat 

mengabulkan permohonan tambahan kredit dari para debitur bermasalah adalah karena para debitur 

mengajukan alasan-alasan logis berikut ini: 1) Dengan jumlah pinjaman sebelumnya, mereka belum 

dapat menyelesaikan pembangunan atau pengembangan proyek; 2) terjadi pembengkakan dalam biaya 

proyek sehingga dibutuhkan dana tambahan untuk melanjutkannya; atau 3) proyek-proyek yang telah 

diselesaikan belum dapat menghasilkan ROI sehingga dibutuhkan dana tambahan untuk biaya 

operasinya. Jika bank tidak mengucurkan tambahan kredit, maka proyek-proyek investasi tersebut 

terancam gagal. Jika gagal, perusahaan akan terancam bangkrut dan tidak dapat mengembalikan 

pinjamannya. Karena pihak debitur memberikan alasan-alasan yang logis dan meyakinkan pada pihak  

direksi bank  bahwa proyek yang sedang berjalan memiliki prospek yang cerah, maka pihak direksi 

bank menyetujui permohonan mereka.  

Dalam perspektif teori pertimbangan keputusan manajerial, keputusan yang tampak irasional 

tersebut disebut escalation commitment. Esensi dari teori escalation commitment adalah komitmen dari 

seorang manajer atau individu-individu untuk tetap melanjutkan keputusan awalnya atau suatu proyek 

yang sudah terbukti memberikan feedback negatif karena meyakini bahwa keputusan awal atau  proyek 

yang sedang berjalan tersebut akan memberikan feedback yang positif atau menguntungkan di waktu 

mendatang.  

Secara teoritis, escalation commitment terhadap keputusan awal tersebut dipengaruhi oleh banyak 

faktor (Max Bazerman, “Jugmental in Managerial Decision Making”, Third Edition, 1994). Faktor-

faktor tersebut antara lain: 1) Harapan dari para manajer bahwa keputusan awal atau proyek yang telah 

dirintis akan memberikan feedback atau keuntungan yang besar di kemudian hari jika terus dilanjutkan; 

2) adanya bias manajer yang merasa rugi jika tidak melanjutkan suatu proyek yang belum 

menguntungkan karena mereka telah mengorbankan waktu dan aset-aset ekonomik yang cukup banyak 

untuk berinvestasi pada proyek tersebut; dan 3) ketakutan dari para manajer akan dinilai gagal oleh 

pemegang saham jika mereka menghentikan suatu proyek atau tidak melanjutkan komitmen awalnya. 

Penghentian tersebut mengindikasikan adanya kesalahan manajemen  dalam membuat keputusan awal.  

Dalam kasus “kejanggalan” kredit macet yang membelit bank-bank plat merah, faktor-faktor 

tersebut diduga turut mempengaruhi pertimbangan keputusan direksi bank-bank BUMN mengabulkan 

permohonan tambahan kredit dari debitur bermasalah. Dari perspektif keputusan manajerial atau 

investasi, keputusan tersebut tidaklah salah. Mengapa? 

Sebagai agent yang diberi mandat oleh pemegang saham (principal) untuk mengelola dan 

mengambil keputusan-keputusan stratejik dan taktikal untuk meningkatkan nilai korporasi dan nilai 

pemegang saham, keputusan direksi bank-bank BUMN mengabulkan proposal tambahan kredit dari 

para debitur bermasalah bukanlah suatu indikasi PKK seperti diopinikan BPK. Keputusan “irasional” 

tersebut seharusnya dinilai dari perspektif risiko keputusan manajerial sehingga kesimpulan untuk 

mengindikasikan apakah para direksi bank BUMN telah melakukan atau tidak melakukan suatu PKK 

seharusnya juga dikaji dari perspektif tersebut, bukan hanya dari perspektif auditing dan tindak hukum 

pidana korupsi seperti yang sekarang dikenakan kepada para mantan direksi BM dan  BNI. 
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Solusi komprehensif 
 

Karena saat ini proses hukum terhadap sejumlah kasus “kejanggalan” kredit macet pada bank-

bank BUMN sedang ditangani pihak Kejagung dan pengadilan, maka solusi komprehensif yang perlu 

dilakukan Kejagung dan pengadilan adalah  melakukan audit investigatif (investigative audit). Audit ini 

dimaksudkan untuk membuktikan apakah benar para direksi bank-bank BUMN telah melakukan suatu 

PKK seperti diindikasikan dalam opini audit BPK. Paling sedikit, ada dua langkah yang dapat ditempuh. 

Pertama, menginvestigasi apakah perusahaan-perusahaan (debitur) yang menerima tambahan 

kredit masih beroperasi atau sudah bangkrut. Dan, apakah proyek-proyek yang didanai dengan kredit 

tambahan memang benar-benar ada atau hanya fiktif. Dari pemberitaan media-massa terlihat bahwa 

perusahaan-perusahaan yang menerima tambahan kredit masih beroperasi dan proyek-proyek yang 

dibiayai tersebut memang benar-benar ada secara fisik. Para pemiliknya juga masih menyatakan 

komitmen untuk mengembalikan pinjaman bank bila proyek-proyeknya telah mulai menghasilkan return 

investasi. Dari realitas tersebut, opini audit BPK bahwa para direksi bank-bank BUMN terindikasi 

melakukan suatu PKK adalah prematur dan mungkin salah kaprah. 

Langkah kedua adalah menginvestigasi motif–motif dibalik keputusan direksi bank-bank BUMN 

mengabulkan permohonan tambahan kredit dari debitur bermasalah dari perspektif keputusan 

manajerial/investasi. Dengan menginvestigasi motif-motif manajerialnya, Kejagung dan pengadilan 

dapat memetakan dan membedakan yang mana pertimbangan-pertimbangan manajerial yang logis dan 

tidak logis. Pertimbangan yang logis, misalnya, adalah untuk menolong debitur “bermasalah” agar tetap 

survive dan sekaligus untuk menyelamatkan bank dari potensi kerugian yang besar. Sementara 

pertimbangan yang tidak logis, misalnya, adalah untuk mendapatkan komisi. Pihak debitur yang 

menerima tambahan kredit juga perlu diinvestigasi untuk mengkonfirmasi alasan-alasan manajerial yang 

dinyatakan para direksi bank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan memetakan pertimbangan atau alasan-alasan manajerial dan mendapatkan konfirmasi dari 

pihak debitur, maka Kejagung dapat memilah mana keputusan-keputusan manajerial direksi bank yang 

logis yang merupakan risiko keputusan manajerial dan mana keputusan-keputusan manajerial yang tidak 

logis yang didorong oleh motif pribadi untuk memperkaya diri. Jika merupakan suatu risiko keputusan 

manajerial, maka  keputusan para direksi bank-bank BUMN mengabulkan permohonan tambahan kredit 

kepada debitur bermasalah bukanlah suatu PKK.  

Karena itu, sanksi untuk risiko keputusan manajerial tersebut adalah sanksi adminitratif, bukan 

sanksi hukum pidana tindak korupsi. Sanksi administratif diberikan oleh pemegang saham (pemerintah 

selaku pemegang saham mayoritas), misalnya dicopot dari jabatan direksi. Namun jika ditemukan ada 

indikasi PKK dalam sejumlah keputusan manajerial, maka para direksi bank-bank BUMN dapat 

Harmonisasi antara paradigma auditing dan paradigma keputusan manajerial 
menjadi agenda mendesak yang perlu diupayakan BPK, pemerintah dan semua 
pihak yang terkait. Jika paradigma auditing BPK tidak segera direformasi, para 
direksi bank-bank BUMN tentu akan berpikir “seribu kali” untuk mengucurkan 
tambahan kredit kepada para debitur yang belum menyelesaikan proyek-
proyeknya atau proyek-proyek yang ditelah diselesaikan belum menghasilkan 
ROI. Dalam setiap pertimbangan keputusan manajerial, para direksi bank 
BUMN tentu akan cenderung memilih keputusan investasi yang rendah atau 
tidak ada risiko politisnya (risk averse managers) dan menghindari keputusan 
investasi yang memiliki risiko politis yang tinggi. Ini patut disayangkan...... 
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diproses secara hukum dengan menggunakan pasal-pasal hukum pidana tindak korupsi yang merugikan 

keuangan negara.   

 

 

Harmonisasi perspektif  
 

Pelajaran berharga yang dapat dipetik dari kasus kontroversial opini audit BPK tentang 

kejanggalan dalam sejumlah kasus kredit macet bank-bank BUMN adalah perlu adanya harmonisasi 

antara paradigma auditing dari BPK dan lembaga-lembaga audit lainnya dengan paradigma 

pertimbangan keputusan manajerial dari direksi korporasi (bank-bank BUMN) yang diaudit. Dari kasus 

opini audit BPK, tampak bahwa ketidakharmonisan  tersebut demikian kental karena norma-norma dan 

nilai-nilai (values) dari paradigma auditing yang perspektifnya adalah jangka pendek digunakan untuk 

menilai kewajaran dari keputusan-keputusan manajerial/investasi korporasi yang dimensi waktu dan 

implikasinya adalah jangka panjang. Akibatnya, pihak direksi korporasi (bank-bank BUMN) yang 

diopinikan kalang kabut dan merasa difitnah karena mereka merasa tidak melakukan indikasi PKK 

seperti diopinikan dalam hasil audit.  

Karena setiap opini audit dari BPK dan lembaga-lembaga audit lainnya memiliki sejumlah 

implikasi hukum yang serius, maka dampak negatifnya bagi pihak-pihak yang diopinikan bisa sangat 

fatal. Pihak-pihak yang diopinikan bisa kehilangan jabatan, kepercayaan, nama baik  dan menanggung 

beban rasa malu yang luar biasa dalam kehidupan bermasyarakat. Padahal, belum tentu mereka berbuat 

sedemikian jauh seperti apa yang diopinikan.  

Karena itu, harmonisasi paradigma auditing dengan paradigma keputusan manajerial menjadi 

agenda mendesak yang perlu diupayakan BPK, pemerintah dan semua pihak yang terkait. Jika 

paradigma auditing BPK tidak segera direformasi, maka para direksi bank-bank BUMN tentu akan 

berpikir “seribu kali” untuk mengucurkan tambahan kredit kepada para debitur yang belum dapat 

menyelesaikan proyek-proyeknya atau proyek-proyek yang ditelah diselesaikan belum dapat 

menghasilkan ROI. Dalam setiap pertimbangan keputusan manajerial, para direksi bank BUMN tentu 

akan cenderung memilih keputusan investasi yang rendah atau tidak ada risiko politisnya (atau menjadi 

risk averse managers). Mereka pasti juga akan menghindari keputusan investasi yang memiliki risiko 

politis yang tinggi. Ini patut disayangkan. 

Konon, dampak negatif pasca BPK memberi opini audit terhadap kasus kredit macet BM bagi 

bank-bank BUMN sangat luar biasa. Yaitu, sejumlah debitur potensial enggan mengajukan kredit, 

terjadi migrasi debitur, deposan, dan mitra bisnis ke bank-bank swasta, dan para direksi bank BUMN 

cenderung menghindari keputusan kredit yang berisiko tinggi. Akibatnya, seperti tercermin dalam 

laporan Bank Indonesia (BI) bulan Juni – Oktober  2005, peran intermediasi dan kinerja keuangan bank-

bank BUMN menurun drastis dalam lima bulan terakhir. 

Semoga rekonsiliasi dan harmonisasi antara paradigma auditing dan paradigma keputusan 

manajerial segera diupayakan pihak-pihak terkait sehingga penurunan kinerja perbankan (bank-bank 

BUMN) tidak berlanjut terus di waktu-waktu mendatang.  

 

...ooooooooooo... 
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Artikel  20 
 

STRATEGI MENGATROL NILAI PASAR SAHAM  

PERUSAHAAN* 
 

 

 

 

Pada bulan Desember ini, perusahaan-perusahaan publik (emiten) sedang bekerja keras 

merampungkan penyusunan laporan keuangan tahunan 2005 dan selanjutnya laporan tersebut akan 

diaudit oleh auditor independen untuk mendapat sertifikasi opini audit kewajarannya. Sesuai ketentuan 

Bapepam Nomor SE-02/PM/2002, laporan keuangan auditan tersebut harus disajikan kepada publik 

melalui media massa nasional selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya. 

Dari perspektif teori pasar efisien (efficient market theory) dan teori signaling, penyusunan item-

item laporan keuangan dan pengungkapannya kepada publik diekspektasi membawa sinyal tertentu ke 

pasar modal. Sinyal tersebut mempengaruhi persepsi dan perilaku investor dalam pengambilan 

keputusan investasi. Sejumlah studi empiris memberi konfirmasi bahwa investor merespons publikasi 

laporan keuangan pada periode peristiwa publikasi. Respons tersebut tercermin dari kenaikan atau 

penurunan harga-harga sekuritas dan volume perdagangan saham emiten. 

Dengan demikian, kualitas pengungkapan (disclosure) laporan keuangan dapat berpengaruh 

secara signifikan terhadap nilai pasar saham emiten. Tulisan ini mengusulkan pengungkapan aset tidak 

berwujud (ATB) dan percepatan waktu publikasi laporan keuangan sebagai suatu strategi yang dapat 

ditempuh korporasi untuk meningkatkan nilai pasar sahamnya.  Mengapa demikian? 

Karena, pengungkapan informasi ATB dan kecepatan waktu publikasi laporan keuangan dapat 

mempengaruhi persepsi dan apresiasi investor terhadap harga saham emiten. Investor diperkirakan akan 

mengapresiasi secara positif terhadap saham-saham emiten yang mengungkapkan ATB dan 

memublikasi laporan keuangan lebih awal. Sebaliknya, investor akan mengapresiasi secara negatif 

terhadap saham-saham emiten yang tidak mengungkapkan ATB dan memublikasi laporan keuangan 

pada batas akhir tanggal pelaporan yang diwajibkan.  

Ada beberapa alasan yang mendasari prediksi tersebut. Pertama, pengungkapan ATB. Dari 

perspektif teori signaling, pengungkapan informasi ATB seperti goodwill, patent, brand, human capital, 

pengembangan software, iklan dan promosi, riset dan pengembangan, dan aktivitas tanggung jawab 

sosial dalam pelaporan keuangan dapat mempengaruhi nilai pasar saham emiten. Hal ini disebabkan 

emiten yang melaporkan ATB dinilai memiliki peluang bertumbuh (growth opportunity) dan nilai 

intrinsik yang lebih besar di masa depan dibanding emiten lain yang tidak memilikinya (Maines et al., 

2003). Sejumlah hasil studi empiris memperkuat prediksi tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* Harian BISNIS INDONESIA (Segmen Bursa & Uang, 30 Desember 2005) 

 

Untuk mengatrol nilai saham perusahaan, emiten perlu melaporkan  semua 

informasi ATB dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Selain itu, 

emiten juga perlu mempercepat waktu publikasi dan pengungkapan informasi 

laporan keuangan ke publik...... 



 29 

Kedua, waktu publikasi laporan keuangan. Dari perspektif teori signaling, emiten yang 

memublikasi laporan keuangan lebih awal diekspektasi membawa sinyal positif ke pasar saham bahwa 

laporan keuangan yang disajikan berisi informasi good news yang relevan untuk keputusan investor. 

Investor diprediksi akan mengapresiasinya secara positif. Sebaliknya, investor akan cenderung kurang 

mengapresiasi saham-saham emiten yang memublikasi laporan keuangan pada batas akhir tanggal 

pelaporan atau terlambat karena laporan tersebut dinilai berisi sejumlah informasi bad news.  

 

 

Strategi pengungkapan 
 

Karena itu, untuk mengatrol nilai pasar saham, emiten perlu mencatat semua informasi ATB 

dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Selain itu, emiten juga perlu mempercepat waktu 

publikasi dan pengungkapan informasi laporan keuangan ke publik.  

Terkait dengan pencatatan dan pengungkapan ATB, emiten disarankan untuk mencatat dan 

mengungkapkan informasi ATB secara rinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Bila perlu, 

informasi tersebut disertakan dalam press release kinerja keuangan dan proyeksi laba yang biasanya 

dilakukan direksi menjelang publikasi laporan keuangan. Upaya tersebut penting karena  PSAK No. 19 

(2004) yang mengatur tentang Aktiva Tidak Berwujud cenderung konservatif dalam perlakuan 

akuntansi terhadap pengeluaran investesi yang membentuk ATB.  

Selama ini item-item ATB, selain goodwill, paten, hak cipta dan franchise, seperti  pengeluaran 

investasi untuk aktivitas R&D, tanggung jawab sosial, mendapatkan dan mempertahankan pelanggan, 

memperluas pangsa pasar, akuisisi dan pengembangan sumberdaya manusia, dan lainnya, cenderung 

diperlakukan sebagai pengeluaran beban (expense) pada periode terjadinya. Padahal, item-item tersebut 

memiliki potensi untuk memberi manfaat eknomis di masa depan. Akibatnya, nilai aset dan laba yang 

dilaporkan pada periode sekarang dinyatakan terlalu rendah (undervalued). Sementara pada periode-

periode berikutnya ketika item-item ATB yang tidak diakui tersebut mulai memberi manfaat ekonomis, 

nilainya dinyatakan terlalu tinggi (overvalued). Ini tentu menyesatkan para pemakai laporan keuangan 

dan berimplikasi serius bagi manajemen. 

Berkenaan dengan percepatan waktu publikasi, emiten perlu memublikasi laporan keuangan lebih 

awal dari batas akhir pelaporan yang diwajibkan Bapepam. Misalnya, pada bulan Januari, Pebruari atau 

awal Maret. Konsekuensinya, emiten harus mengeluarkan biaya audit yang lebih besar untuk memacu 

auditor mempercepat proses penyelesaian auditnya. Publikasi yang lebih awal tersebut akan diapresiasi 

investor karena emiten dinilai memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan prinsip-prinsip good 

corporate governance (GCG) secara konsekuen. 

Secara empiris, penggunaan dua strategi tersebut memang dapat meningkatkan nilai pasar saham 

emiten. Namun harap dicatat, manajemen jangan coba-coba menggunakan dua stategi tersebut sebagai 

ajang untuk melakukan rekayasa laba (earnings management) untuk membohongi para pemakai, 

khususnya investor, untuk kepentingan manajemen atau perusahaan.  

Jika ketahuan, riwayat perusahaan bisa tamat karena investor dan otoritas pasar modal akan 

memberikan ganjaran yang berat. Mega skandal akuntansi yang mengakibatkan korporasi besar dunia 

kolaps, seperti dialami Enron, WorldCom, Global Crossing, Vivendi, Royal Ahold, HealthSouth dan 

Parmalat, merupakan contoh buruk yang tidak perlu ditiru oleh korporasi Indonesia. Semoga! 

  

...ooooooooooo... 
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Artikel  21 

PENGUNGKAPAN INTANGIBLE ASSET  DAN  

APRESIASI  STAKEHOLDER* 

 

 

 

 
Pada akhir Januari hingga akhir Maret 2006, perusahaan-perusahaan publik akan memublikasi 

laporan keuangan 2005 kepada publik. Salah satu isu krusial yang selama ini diabaikan manajemen 

adalah berkaitan dengan pelaporan dan pengungkapan informasi aset tidak berwujud (ATB) atau  

intangible asset dalam pelaporan keuangan.  

Selama ini, hanya goodwill, paten, hak cipta dan franchise yang diakui sebagai ATB dan 

dilaporkan dalam neraca. Sementara itu, pengeluaran investasi lainnya yang juga membentuk ATB 

cenderung diperlakukan sebagai pengeluaran beban (expense) periodik dan disajikan dalam laporan 

laba-rugi. Misalnya, biaya untuk Litbang (R&D), membangun merek, tanggung jawab sosial, 

mendapatkan dan mempertahankan pelanggan,  memperluas pangsa pasar, dan lainnya dalam rangka 

meningkatkan citra perusahaan.  

Padahal, item-item tersebut memiliki potensi memberi manfaat eknomis bagi perusahaan di masa 

mendatang. Akibatnya, nilai aset dan laba yang dilaporkan periode sekarang dinyatakan terlalu rendah 

(undervalued). Sementara pada periode berikutnya ketika item-item ATB yang tidak diakui tersebut 

mulai memberi manfaat ekonomis, nilai aset dan labanya akan dinyatakan terlalu tinggi (overvalued).  

Pelaporan nilai yang undervalued dan overvalued tersebut tentu menyesatkan bagi para pemakai 

eksternal laporan keuangan seperti investor, kreditor, pelanggan, pemerintah dan lainnya. Selain itu, 

juga bisa berdampak negatif bagi direksi dan perusahaan. Mengapa? 

Karena, di satu sisi, pelaporan nilai aset dan laba yang undervalued dapat memicu apresiasi 

negatif stakeholders dalam menilai kinerja perusahaan. Apresiasi negatif tersebut dapat berdampak 

buruk bagi nilai pasar dan nilai fundamental perusahaan, serta kelangsungan relasi bisnis perusahaan. 

Jika nilai pasar menurun dan kelangsungan relasi bisnis terganggu, perusahaan terancam bangkrut. Bagi 

para direksi, pelaporan nilai yang undervalued tersebut bisa berdampak buruk terhadap kontrak 

kompensasi mereka. Selain tidak mendapat bonus manajemen, direksi bisa saja dipecat pemegang 

saham karena dianggap tidak becus mengelola perusahaan. Memang, keuntungan dengan melaporkan 

nilai laba yang undervalued adalah perusahaan bisa terhindar dari kewajiban membayar pajak atau 

membayar pajak dengan nilai yang lebih rendah. Para karyawan mungkin juga tidak akan tega menuntut 

kenaikan gaji dan upah. Namun, sudah tentu risikonya sangat tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* Majalah SWA Sembada (No. 01/XXII/12-25 Januari 2006, hlm. 20) 

 

Mengapa perusahaan perlu melaporkan semua informasi ATB baik dalam 

laporan keuangan maupun dalam siaran persnya? Jawabannya, bisa dijelaskan 

dari teori signaling. Yaitu, pelaporan dan pengungkapan informasi ATB seperti 

goodwill, patent, brand, human capital, pengembangan software, iklan dan 

promosi, R&D, pengembangan sistem dan teknologi, tanggung jawab sosial, dan 

aktivitas lainnnya dalam rangka membangun reputasi perusahaan dapat 

mempengaruhi persepsi dan apresiasi stakeholders terhadap potensi value of 

the firm di masa depan..... 
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Di sisi lain, pelaporan nilai aset dan laba yang overvalued dapat memicu apresiasi positif 

stakeholders sehingga berdampak positif bagi nilai pasar dan kelangsungan relasi bisnis perusahaan 

dengan stakeholders eksternal. Selain itu, juga bisa berdampak positif bagi kontrak kompensasi dan 

kelangsungan direksi memimpin perusahaan. Namun, dampak negatifnya adalah perusahaan harus 

membayar pajak dalam jumlah yang lebih besar, karyawan  menuntut kenaikan gaji/upah, pemegang 

saham menuntut dividen kas yang meningkat, dan perusahaan bisa jadi target akuisisi pihak lain. 

Padahal, nilai aset dan laba yang dilaporkan meningkat itu adalah nilai yang semu, karena mengandung 

transfer values dari periode-periode sebelumnya. 

 

 

Strategi pengungkapan 
 

Jika demikian, lalu apa yang semestinya dilakukan direksi korporasi dalam penyusunan dan 

pelaporan keuangan? Ya, direksi perlu mencatat dan mengungkapkan semua informasi ATB dalam 

laporan keuangan, khususnya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Bila perlu, informasi tersebut 

disertakan dalam press release tentang kinerja keuangan dan proyeksi laba yang biasanya dilakukan 

direksi menjelang publikasi laporan keuangan tahunan.  

Upaya tersebut penting karena Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 19 (IAI, 2002) yang 

mengatur tentang Aktiva Tidak Berwujud (ATB) cenderung konservatif dalam perlakuan akuntansi 

terhadap pengeluaran investesi untuk membentuk ATB. Akibatnya, selama ini  korporasi cenderung 

mengambil jalan pintas dengan langsung membebankan semua pengeluaran untuk membangun atau 

membentuk ATB (selain goodwill, paten, hak cipta  dan franchise) sebagai beban periodik. 

Pertanyaannya, mengapa direksi perlu melaporkan semua informasi ATB baik dalam laporan 

keuangan maupun dalam siaran pers kepada publik? Jawabannya bisa dijelaskan dari teori signaling. 

Dari perspektif teori signaling, pelaporan dan pengungkapan informasi ATB seperti goodwill, patent, 

brand, human capital, pengembangan software, iklan dan promosi, R&D, pengembangan sistem dan 

teknologi, tanggung jawab sosial, dan aktivitas lainnya dalam rangka membangun reputasi perusahaan 

dapat mempengaruhi persepsi dan apresiasi stakeholders terhadap potensi value of the firm di masa 

depan.  

Bagi korporasi publik, pelaporan ATB membawa sinyal ke pasar modal bahwa perusahaan 

memiliki growth opportunity yang besar di masa depan sehingga layak jadi fokus investasi. Nilai pasar 

dari korporasi yang melaporkan ATB diekspektasi akan meningkat secara berkelanjutan. Bagi korporasi 

privat, pelaporan ATB juga membawa signal dan akan diapresiasi stakeholder. Korporasi yang memiliki 

ATB dinilai memiliki komitmen kuat untuk membesarkan perusahaan, serta memiliki  peluang 

bertumbuh dan investment opportunity set yang besar di masa depan (Lev, 2001).  

Sejumlah hasil studi empiris  juga memperkuat prediksi teori signaling. Dilaporkan bahwa 

pelaporan ATB dapat meningkatkan relevansi nilai informasi keuangan untuk pasar saham. Dalam 

bukunya Strategy MAPS (2004), Kaplan dan Norton mengungkapkan bahwa lebih dari 80% nilai pasar 

ekuitas korporasi digerakkan oleh intangible asset-nya. Karena itu, disarankan agar manajer korporat 

melakukan upaya-upaya konkret untuk meningkatkan nilai ATB.   

Saran Kaplan dan Norton tersebut hendaknya ditindaklanjuti para direksi (CEO) kita. Caranya 

adalah dengan melakukan inovasi baru secara berkelanjutan untuk melahirkan sejumlah intangible asset 

dan mengungkapkannya secara sukarela dalam financial reporting agar diketahui stakeholders. Cara ini 

merupakan strategi jitu untuk mendongkrak kinerja laba, relevansi nilai laporan keuangan, dan nilai 

perusahaan secara berkesinambungan.  

Jadi, tunggu apalagi. Segera manfaatkan momentum pelaporan keuangan 2005 ini untuk 

mendatangkan hoki! 

...ooooooooooo... 
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Artikel  22 

 
KENIKMATAN TERSEMBUNYI INTANGIBLE ASSET *  

 

 

 

 
Pada akhir Desember 2006 hingga awal Januari 2007, perusahaan publik akan menyusun laporan 

keuangan 2006. Selanjutnya, laporan tersebut diaudit auditor independen dan disajikan kepada publik. 

Mumpung masa-masa itu belum berlangsung, kali ini saya ingin mengingatkan suatu hal krusial yang  

sering diabaikan manajemen perusahaan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Persoalan 

penting itu adalah menyangkut pelaporan informasi intangible assets atau aset-aset tidak berwujud 

(ATB) tertentu.  

Meskipun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 19 (SAK, 1994) sudah mengaturnya,   

pelaporan atau pengungkapan atas informasi ATB dalam laporan keuangan masih sangat terbatas. Saya 

memiliki catatan menarik. Dari hasil analisis laporan keuangan 1995-2004 yang dipublikasikan 921 

emiten manufaktur yang tercatat di BEJ, hanya 225 emiten (24,4%) yang melaporkan adanya informasi 

ATB. Itupun, perlakuan akuntansinya cenderung konservatif. Selebihnya (75,6%) tidak atau enggan 

melaporkannya. Padahal, sesuai karakteristik industrinya, aktivitas bisnis perusahaan manufaktur sarat 

dengan penciptaan ATB yang menghasilkan  nilai ekonomis di masa depan. 

Mengapa perusahaan enggan melaporkan ATB? Sejumlah literatur akuntansi memberikan 

penjelasan. Penyebab utamanya justru terletak pada ketidakpastian yang melekat pada item-item ATB 

sendiri. Misalnya, ketidakpastian tentang manfaat ekonomisnya di masa depan, hak kontrol terhadap 

manfaat ekonomis tersebut, serta ketidakpastian ukuran nilai ekonominya. Pendek kata, prinsip-prinsip 

akuntansi konvensional memandang intangible assets sulit diakui sebagai aset karena memiliki 

sejumlah ketidakpastian tadi.  

 

 

Dampaknya merugikan banyak pihak 
 

Gejala tersebut sebenarnya tidak lepas dari definisi PSAK No. 19 (SAK, 1994) tentang ATB.  

Kitab suci para akuntan itu mendefinisikan ATB sebagai aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan 

tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan manfaat ekonomis di 

masa depan. PSAK juga mensyaratkan bahwa ATB  yang bisa diakui dalam pembukuan hanya berupa 

sumber daya atau pengeluaran investasi yang membentuk suatu sumberdaya, yang dapat dikendalikan 

perusahaan dan memiliki potensi menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan. 

Rupanya selama ini perusahaan terjebab pada definisi itu sehingga hanya mengakui ATB sebatas 

pengeluaran investasi untuk membentuk goodwill, paten, hak cipta, lisensi dan franchise. Sementara itu, 

perusahaan mencatat pengeluaran investasi untuk desain sistem dan implementasi proses baru, 

pengembangan software, riset dan pengembangan, iklan dan membangun loyalitas pelanggan, akuisisi 

dan pengembangan sumberdaya manusia, memperluas pangsa pasar, tanggung jawab sosial dan 

lingkungan, membangun merek, dan lainnya, sebagai pengeluaran beban (expense) dan langsung 

dilaporkan dalam laporan laba-rugi pada periode terjadinya.  

Bagi saya, perlakuan seperti itu keliru dan menyesatkan. Dikaji dari kriteria pengakuan 

(recognition) suatu item ke dalam laporan keuangan, item-item yang tidak diakui tersebut sebenarnya 
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juga memenuhi kriteria “definisi” sebagai aset. Soalnya, perusahaan dapat mengendalikan item-item 

tersebut dan item-item tersebut memiliki potensi menghasilkan manfaat ekonomis bagi perusahaan di 

masa depan. Item-item tersebut juga dapat diukur dan diverifikasi nilainya serta memiliki relevansi nilai 

untuk para stakeholder.  

Dampak perlakuan akuntansi yang keliru tersebut cukup serius. Pada periode ketika pengeluaran 

investasi untuk membiayai item-item ATB tersebut terjadi, pelaporan nilai aset, nilai buku ekuitas dan 

kinerja laba bersih dalam laporan keuangan terlalu rendah (undervalued). Sementara pada periode-

periode berikutnya, ketika item-item ATB yang tidak diakui tersebut mulai memberi manfaat-manfaat 

ekonomis –berupa peningkatan pangsa pasar, return on investment (ROI), return on assets (ROA) dan 

net profit margin (NPM)-, pelaporan nilai aset, nilai buku ekuitas dan kinerja laba korporasi cenderung 

akan dinyatakan terlalu tinggi (overvalued). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pelaporan nilai yang tidak menggambarkan kinerja korporasi yang sesungguhnya tersebut tentu 

menyesatkan dan merugikan para pemakai laporan keuangan. Sekedar contoh, pelaporan nilai yang 

undervalued dapat mendorong investor menjual sahamnya. Bisa saja jajaran direksi perusahaan tidak 

mendapat insentif manajemen atau bahkan dipecat pemegang saham karena dianggap tidak becus 

mengelola perusahaan.  

Sementara itu, pelaporan nilai yang overvalued dapat mengakibatkan korporasi menjadi target 

akuisisi, target pajak dan target litigasi oleh pihak-pihak tertentu. Pemegang saham juga akan meminta 

kenaikan dividen karena perusahaan dinilai memiliki likuiditas dan kinerja keuangan yang bagus.  

    

 

Pengungkapan bisa secara sukarela 
 

Itu sebabnya, korporasi perlu melaporkan dan mengungkapkan semua informasi ATB dalam 

laporan keuangan, khususnya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Mengingat masih ada kendala 

akibat perbedaan persepsi antara direksi korporasi dan auditor indepeden dalam hal pengakuan dan 

perlakuan akuntansi terhadap item-item ATB, perusahaan dapat menggunakan strategi pengungkapan 

sukarela (voluntary disclosure) terhadap item-item ATB saat menyusun press release tentang kinerja 

keuangan dan proyeksi laba yang biasanya dilakukan direksi menjelang publikasi laporan keuangan 

tahunan. Informasi tersebut juga dapat diungkapkan melalui  prospektus atau annual report.  

Apa untungnya bagi korporasi? Banyak! Salah satunya, nilai pasar perusahaan dapat terdongkrak 

seketika. Dari perspektif teori signaling, pelaporan atau pengungkapan informasi ATB membawa 

sinyal-sinyal positif  (good news) ke pasar saham dan dapat mempengaruhi persepsi dan apresiasi 

investor terhadap prospek nilai dan kinerja korporasi di masa depan. Pelaporan itu mengindikasikan 

bahwa korporasi memiliki peluang bertumbuh, future economic benefits dan investment opportunity set 

yang lebih besar dibanding korporasi lain yang tidak melaporkannya (Maines dkk., 2003).  

 

Dari perspektif teori signaling, pelaporan atau pengungkapan informasi 
ATB membawa sinyal  good news ke pasar saham dan dapat 
mempengaruhi persepsi dan apresiasi investor terhadap prospek nilai 
dan kinerja korporasi di masa depan. Pelaporan itu mengindikasikan 
bahwa korporasi memiliki peluang bertumbuh, future economic benefits 
dan investment opportunity set yang lebih besar dibanding korporasi 

lain yang tidak melaporkannya.... 
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Hasil riset saya (2006) membuktikan bahwa relevansi nilai laporan keuangan untuk pasar saham 

selama 1995-2004 dari emiten manufaktur BEJ yang melaporkan ATB berkisar 2,5-40,3% (16,4%), 

sementara relevansi nilai dari emiten manufaktur yang tidak melaporkan ATB hanya berkisar 1,6-9,9% 

(4,9%). Perbedaan apresiasi investor terhadap relevansi nilai laporan keuangan dari dua kelompok 

sampel emiten sangat signifikan (pada level 1%).  

Keuntungan lainnya, emiten yang melaporkan ATB dan besaran nilainya meningkat dari tahun ke 

tahun umumnya jadi target investasi para pemodal. Para kreditor juga akan berlomba-lomba 

menawarkan pinjaman lunak jika perusahaan ingin melakukan ekspansi bisnis. Sementara para 

stakeholder lainnya menilai bahwa korporasi yang peduli, melaporkan dan mengungkapkan informasi 

ATB secara sukarela memiliki komitmen kuat untuk menumbuh-kembangkan korporasi di masa depan 

sehingga perlu “disayangi” (Lev, 2001).  

Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa keberanian para manajer atau direksi korporasi untuk 

melaporkan atau mengungkap semua informasi ATB dalam pelaporan keuangan dapat membawa 

kenikmatan atau hoki bagi korporasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hoki tersebut bisa 

dalam wujud peningkatan nilai pasar saham perusahaan, kenaikan price-earnings ratio (PER), ROI, 

ROA, return on equity (ROE) dan NPM, peningkatan relevansi nilai laporan keuangan, dan masih 

banyak lagi. Perusahaan pelapor ATB juga juga akan dianggap sebagai “anak manis” karena melakukan 

full disclosure terhadap ‘hidden information’ yang selama ini tersembunyi dan menjadi pemicu 

terjadinya information asymmetry antara manajer korporasi dengan para stakeholder. 

Tentu saja Bapepam, auditor independen, dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) perlu memberi  

fleksibilitas bagi para manajer dalam perlakuan akuntansi maupun pengungkapan terhadap informasi 

ATB. Tanpa sokongan itu, para manajer korporasi ibarat katak dalam tempurung karena terbelenggu 

oleh prinsip-prinsip akuntansi konvensional yang kaku dan konservatif.  

  

...ooooooooooo... 

 



 1 

Artikel 23 

INTANGIBLE ASSET  SEBAGAI PENCIPTA NILAI* 
 

 

 

 
Sajian Utama SWA edisi 30 November-10 Desember 2006 menampilkan SWA 100 Value 

Creator 2006, yaitu pemeringkatan 100 perusahaan publik pencipta nilai menggunakan pendekatan 

economic value added (EVA). Yang menarik untuk diberi catatan kritis adalah kritik Dr. Sidharta 

Utama tentang kehandalan EVA sebagai basis penilaian. Menurutnya, EVA yang diukur SWA100 

hanya merujuk pada data laporan keuangan perusahaan publik dan tidak langsung mengorek data 

ke internal perusahaan. Padahal, perhitungan EVA versi penciptanya, Stern & Stewart, mengkritik 

banyaknya kelemahan dalam laporan keuangan. Misalnya, pengeluaran untuk riset yang oleh 

standar akuntansi konvensional dimasukkan dalam pos biaya, tapi oleh Stern & Stewart diakui 

sebagai investasi tidak berwujud yang dikapitalisasi sebagai aset.  

Saya menilai kritikan itu ada benarnya. Dari Perhitungan SWA100 memang terlihat 

komponen terpenting pencipta nilai perusahaan di masa depan, yaitu aset tidak berwujud 

(intangible asset), tidak dimasukkan dalam formula EVA. Meski dilakukan penyesuaian terhadap 

riset dan pengembangan, biaya iklan dan promosi, amortisasi dan depresiasi, namun perhitungan 

EVA lebih terfokus pada angka-angka keuangan konvensional seperti laba bersih, biaya modal, 

ROA dan invested capital. Padahal, sejumlah pakar akuntansi dan keuangan sudah mengkritik 

bahwa angka-angka itu sudah tidak memadai lagi untuk digunakan sebagai basis perhitungan EVA 

(Chew, 2001). Karena itu, bisa jadi pemeringkatan SWA100 Value Creator 2006 kurang akurat dan 

tidak mencerminkan realitas kinerja perusahaan yang sesungguhnya.  

Mengapa aset tidak berwujud (ATB) perlu dipertimbangkan dalam perhitungan EVA suatu 

perusahaan? Alasannya, ATB ibarat suatu “black box” yang dapat menjelaskan mengapa suatu 

perusahaan sukses atau gagal bertahan dalam jangka panjang. ATB dianggap sebagai “mesin” 

pencipta nilai tambah ekonomi (economic value creator) yang ampuh bagi perusahaan-perusahaan 

yang berorientasi pada pertumbuhan dan kesinambungan jangka panjang.  

Sejumlah hasil riset mendukung argumentasi itu. Menurut hasil telaah Bergamini dan 

Zambon (2005), ATB menjelaskan lebih dari 62% nilai ekonomi suatu aktivitas bisnis, sementara 

aset-aset berwujud (tangible assets) hanya menjelaskan kurang dari 38%. Dalam bukunya Strategy 

MAPS (2004), Kaplan dan Norton mengungkapkan bahwa lebih dari 80% nilai pasar ekuitas 

korporasi digerakkan oleh intangible assets-nya. 

Tidak hanya itu! Sejumlah hasil studi melaporkan bahwa relevansi nilai ATB untuk pasar 

saham jauh lebih besar dibanding aset-aset ekonomi lainnya. Misalnya, Lev dan Zarowin (1999) 

dan Core dkk (2003) melaporkan bahwa relevansi nilai laporan keuangan korporasi Amerika 

Serikat (AS) yang menyertakan informasi ATB atau yang intangible-intensive tidak menurun dari 

waktu ke waktu dan jauh lebih besar dibanding laporan keuangan korporasi yang tidak 

menyertakan ATB atau yang bukan intangible-intensive.   

Di Indonesia, hasil studi saya (2006) terhadap laporan keuangan emiten manufaktur periode 

1995-2005 juga memberi konklusi serupa. Dilaporkan bahwa relevansi nilai laporan keuangan dari 

225 emiten yang melaporkan ATB dalam neracanya berkisar 2,5%-40,3% (16,4%). Sementara 

relevansi nilai laporan keuangan dari 696 emiten yang tidak melaporkan ATB hanya berkisar 

1,6%-9,9% (4,9%). Secara agregat, reaksi investor terhadap laporan keuangan yang menyertakan 
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ATB (tercermin dari nilai abnormal return) adalah positif dan secara signifikan lebih besar 

dibanding laporan keuangan yang tidak memiliki informasi ATB.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Yang menarik, dari daftar nama emiten pelapor ATB dalam lima tahun terakhir,  tercatat 

nama PT Unilever Indonesia Tbk., PT HM Sampoerna Tbk., PT Merk Indonesia Tbk., PT Gudang 

Garam Tbk., PT Astra Otoparts Tbk., dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Enam nama itu 

tercatat sebagai Best of the Best  Pencetak EVA Positif Periode 2001-2006 versi SWA100. Selain 

enam nama itu, juga terdaftar nama PT Astra International Tbk. (ASII),  PT Kalbe Farma Tbk. 

(KLBF), dan PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA). ASII dan KLBF tercatat dalam 10 Besar 

Value Creator 2006 untuk kategori 50 Perusahaan Publik Beraset di atas Rp 1 Triliun. Sementara 

DVLA dan MERK tercatat dalam 10 Besar Value Creator 2006 untuk kategori 50 Perusahaan 

Publik Beraset di bawah Rp 1 Triliun.    

Dari paparan tersebut, sepantasnyalah SWA memasukkan ATB dalam perhitungan EVA pada 

tahun-tahun berikutnya. Masalahnya, data ATB yang komplet sulit diperoleh dari laporan keuangan 

yang dipublikasi. Kalau pun ada, itu hanya terbatas pada ATB konvensional seperti goodwill, 

patent, hak cipta, franchise atau lisensi. Sementara data ATB yang lain, seperti pengeluaran untuk 

biaya riset dan pengembangan, iklan dan promosi, membangun merek, tanggung jawab sosial-

lingkungan, inovasi produk dan jasa, memperluas pangsa pasar, meningkatkan loyalitas pelanggan, 

pengembangan software dan lainnya, pasti tidak bakal ditemukan dalam laporan keuangan yang 

dipublikasi.  

Karena itu, SWA bersama MarkPlus dan Program Maksi UI yang membidani SWA100 

memang harus mengorek data ATB langsung ke “laci” internal perusahaan. Jika berhasil, hal itu 

adalah suatu prestasi yang luar biasa sebab manfaatnya pasti sangat besar. Mengapa begitu?  

Pertama, SWA akan dapat mengungkap “misteri” mengapa suatu perusahaan publik 

meningkat atau menurun nilai pasar dan nilai fundamentalnya dari waktu ke waktu; dan mengapa 

EVA (konvensional)  suatu perusahaan publik meningkat atau jeblok dari tahun ke tahun.  

Kedua, dengan tersingkapnya “misteri” dibalik kesuksesan atau kegagalan suatu perusahaan 

publik bertumbuh dalam jangka panjang, maka akan memacu perusahaan-perusahaan umumnya 

beralih ke “budaya” praktek akuntansi yang lebih progresif (fair value) dalam pencatatan terhadap 

pengeluaran-pengeluaran investasi yang menghasilkan ATB. Selama ini, kebanyakan perusahaan 

Indonesia menganut prinsip konservatisma dalam pencatatan akuntansinya. Prinsip ini cenderung 

memperlambat pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan biaya sehingga laba yang 

dilaporkan cenderung terlalu rendah. Itu sebabnya, perusahaan cenderung mencatat semua 

pengeluaran investasi penghasil ATB sebagai beban periodik, bukan sebagai aset yang dikapitalisir. 

 

...ooooooooooo... 

 

 

Dari paparan tersebut, sepantasnyalah SWA memasukkan ATB dalam 

perhitungan EVA pada tahun-tahun berikutnya. Masalahnya, data ATB yang 

komplet sulit diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasi. Kalau pun 

ada, itu hanya terbatas pada ATB konvensional seperti goodwill, patent, hak 

cipta, franchise atau lisensi. Karena itu, SWA bersama MarkPlus dan Program 

Maksi UI yang membidani SWA100 memang harus mengorek data ATB 

langsung ke “laci” internal perusahaan. Jika berhasil, hal itu adalah suatu 

prestasi yang luar biasa sebab manfaatnya pasti sangat besar...... 
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Artikel 24 

MENJADI  PERUSAHAAN SOSIAL, APA UNTUNGNYA?* 

 

 

 

 
Pada Lebaran yang lalu, ada fenomena menarik yang patut disimak. Sejumlah perusahaan 

rame-rame menjadi “perusahaan sosial” dengan menyediakan fasilitas mudik gratis kepada para 

pemudik yang menjadi stakeholders-nya. Misalnya, perusahaan Jamu Sido Muncul yang 

memelopori “budaya mudik gratis” Lebaran sejak 1990, tahun ini kembali melaksanakan tradisinya 

untuk para penjual jamu gendong dan warungan  yang tinggal di Jakarta dan Bandung. Pada tahun 

ini, budaya mudik gratis tersebut juga mulai ditiru bank BRI dan BNI serta sejumlah perusahaan 

lainnya yang menyediakan fasilitas mudik gratis kepada para karyawan, nasabah atau 

pelanggannya.  

Apa motifnya? Mengapa perusahaan-perusahaan tersebut secara sukarela menjadi 

“perusahaan sosial” dengan menyediakan fasilitas mudik gratis kepada para stakeholder-nya?   

Dalam wawancara dengan harian Kompas dua minggu sebelum Lebaran 2005, Irwan Hidayat 

(Dirut Jamu Sido Muncul) menyatakan bahwa motif utamanya adalah sebagai bagian dari 

komunikasi perusahaan dan juga sebagai ungkapan terima kasih kepada stakeholders-nya yang 

telah berjasa membesarkan perusahaan. Sementara perusaha-perusahaan lain menyatakan bahwa 

tindakan mereka merupakan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan 

(corporate social responsibility) dan sebagai strategi investasi jangka panjang. 

Motif atau alasan-alasan yang diungkapkan tersebut memang cukup logis. Tapi, bukankah 

pemberian fasilitas mudik gratis tersebut menguras persediaan kas dan energi perusahaan dalam 

jumlah yang cukup besar? Bukankah tindakan tersebut justru melanggar prinsip-prinsip dasar 

bisnis konvensional yang menyatakan jika ingin bisnis berkembang pesat, korporasi perlu mengejar 

keuntungan yang sebesar-besarnya  dan mengabaikan tanggung jawab sosial karena hal tersebut 

merupakan tanggung jawab pemerintah dan individu-individu yang bersangkutan (lihat 

argumentasi Milton Friedman, 1962 & 1975)? Apa untungnya bagi perusahaan dengan menjadikan 

dirinya sebagai “perusahaan sosial”?  

 

 

Untungnya menjadi “perusahaan sosial” 
 

Dalam jangka pendek, kesediaan dan komitmen perusahaan untuk menjadi “perusahaan 

sosial” memang akan menguras kas dan energi perusahaan dalam jumlah yang cukup besar. Juga, 

tampak melanggar prinsip-prinsip dasar bisnis karena akan mengurangi laba perusahaan dan 

dividen kas untuk pemegang saham. Namun, dalam jangka panjang, kesediaan dan komitmen 

perusahaan untuk melestarikan “budaya mudik gratis” dapat mendatangkan keuntungan yang 

berlipat ganda secara berkelanjutan bagi perusahaan. Mengapa demikian? 

Pertama, dari perspektif teori motivasi dan teori stakeholder, tanggung jawab sosial 

perusahaan secara berkelanjutan akan semakin meningkatkan rasa ikut memiliki (sense of 

belonging) dan komitmen karyawan terhadap perusahaan karena mereka merasa diperhatikan dan 

dihargai perusahaan. Meningkatnya “budaya ikut memiliki” dan komitmen tersebut secara otomatis 

akan meningkatkan etos kerja, efisiensi, produktivitas dan efektivitas karyawan dalam 
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melaksanakan setiap  tugas dan tanggung jawabnya. Mereka pun akan melakukan upaya-upaya 

ekstra yang melampaui tugas dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan kinerja perusahaan 

melampaui target yang ditetapkan manajemen (extra performance).  

Selain itu, tanggung jawab sosial tersebut juga akan semakin meningkatkan rasa ikut   

memiliki, komitmen dan loyalitas dari pengecer, penjual, pelanggan atau konsumen (nasabah) 

terhadap setiap produk/jasa yang dihasilkan atau ditawarkan perusahaan karena mereka pun merasa 

diperhatikan dan dihargai perusahaan. Singkatnya,  tanggung jawab sosial secara berkelanjutan 

akan semakin mempererat ikatan batin atau emosional antara perusahaan dengan stakeholders-nya. 

Tindakan-tindakaan sosial tersebut juga akan meningkatkan reputasi baik (goodwill) perusahaan di 

mata calon investor, kreditor, pelanggan, konsumen atau pelaku pasar potensial. Reputasi yang 

baik pada akhirnya akan membawa sejumlah implikasi ekonomi bagi perusahaan berupa 

peningkatan intangible asset dan tangible asset secara terus menerus.   

Kedua, dari perspektif teori efficient market hypothesis (EMH) dan nilai perusahaan (value of 

the firm), kepedulian perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial secara berkelanjutan 

akan mendapat respon positif dari para investor pasar modal terhadap nilai pasar ekuitas 

perusahaan. Pelaku pasar menilai bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki kepedualian sosial 

secara berkelanjutan memiliki reputasi bagus dan peluang bertumbuh atau investment opportunity 

set lebih baik dibanding perusahaan-perusahaan lain yang tidak memilikinya.  

Perusahaan-perusahaan tersebut juga diekspektasi memiliki intangible assets masa depan 

yang lebih prospektif dibanding perusahaan-perusahaan yang tidak memilikinya sehingga layak 

dijadikan obyek investasi. Dalam bukunya “Strategy MAPS” (2004), Kaplan dan Norton, penulis 

buku laris “Balance Scorecard” (1996), menyatakan bahwa lebih dari 80 persen nilai pasar ekuitas 

perusahaan digerakkan oleh intangible asset. Kaplan dan Norton menyarankan agar korporasi 

melakukan upaya-upaya konkret untuk meningkatkan intangible asset-nya.     

Implikasi positif dari concern perusahaan melakukan tanggung jawab sosial secara 

berkelanjutan terhadap kinerja keuangan perusahaan juga sangat luar biasa. Sejumlah riset empiris, 

baik yang dilakukan di negara-negara Amerika, Eropa, Asia, Australia maupun di Indonesia 

sendiri, melaporkan bahwa ada korelasi positif antara rating tanggung jawab sosial perusahaan 

dengan profitabilitas dan nilai perusahaan. Misalnya, dalam bentuk peningkatan net profit margin 

(NPM), return on investment (ROI) atau return on equity (ROE), dan price-earning ratio (PER). 

Artinya, semakin tinggi atau rendah peringkat tanggung jawab sosial dari suatu perusahaan maka 

semakin tinggi atau rendah pula tingkat profitabilitas dan nilai perusahaan tersebut. 

Dari uraian di atas, menjadi jelas bahwa kesediaan dan komitmen perusahaan untuk menjadi 

“perusahaan sosial” secara berkelanjutan akan meningkatkan reputasi atau citra perusahaan. 

Meningkatnya reputasi perusahaan akan mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda dalam 

jangka panjang dalam wujud peningkatan pangsa pasar, profitabilitas dan nilai perusahaan.  

Semoga uraian dalam tulisan ini semakin meneguhkan perusahaan-perusahaan yang telah 

melaksanakan tanggung jawab sosial untuk terus melanjutkan misinya (baca: memberikan fasilitas 

mudik gratis) di tahun-tahun mendatang dengan intensitas yang semakin luas dan berkualitas. Dan, 

semoga perusahaan-perusahaan lain yang belum memiliki kepedulian yang sama mulai terbuka 

hatinya untuk menjadi “perusahaan sosial” dengan melakukan tindakan-tindakan sosial kepada 

stakeholders-nya. Semoga! 

...ooooooooooo... 
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