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INFORMASI RESPONDEN 

KERAHASIAAN JAWABAN DIJAMIN 

Berilah tanda silang (X) pada angka yang anda pilih 

1. Asal Universitas 

      a. Unika Soegijapranata Semarang 

      b. Universitas Diponegoro 

                  c. Universitas Sultan Agung 

 

2. Sudah mengambil mata kuliah Teori Akuntansi 

      a. Sudah                             b. Belum 

 

3. Angkatan 

i. 2003/2004                               c.   2005/2006         e. 

2007/2008 

ii. 2004/2005                                d.  2006/2007 

 

4. Jenis Kelamin 

a. Pria                                                b. Wanita 

 

                 5. Sudah mengambil mata kuliah Teori Akuntansi 
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    a. Sudah                                               b. Belum 

 
 
 
 
Manajemen Laba 
 
Misalkan anda adalah eksekutif muda dari sebuah perusahaan manufaktur yang 
telah go public. Setiap akhir tahun, perusahaan anda akan ditutup selama dua 
minggu untuk pemeliharaan (Maintenance) secara efektif atas peralatan 
perusahaan. Biaya maintenance ini sanggat besar dan perusahaan selalu 
mencatatnya sebagai normal operating expense dengan alasan biaya tersebut 
terjadi setiap tahun. 
 
 
Karena krisis ekonomi, keuntungan perusahaan anda tahun ini lebih rendah 
dibandingkan target  keuantungan yang telah diumumkan sebelumnya. 
Dikawatirkan  bahwa kegagalan dalam mencapai target keuantungan  ini akan 
menyeabkan  turunnya  harga pasar saham dan peringkat obligasi perusahaan. 
  
Tahun ini untuk mencapai target keuntungan, perusahaan berencana menunda 
seluruh maintenance di bulan Desember hingga bulan Maret tahun depan. Biaya 
maintenance akan tetap sama, tetapi laba tahun ini akan meningkat karena tidak 
ada biaya yang terjadi selama bulan Desember. 
 
Apakah anda mendukung atau menentang usul untuk menunda maintenance 
(pemeliharaan) sampai tahun berikutnya?. 
 
 
Sangat 
tidak 
mendukung 
penundaan. 

  Netral   Sangat 
mendukung 
penundaan. 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
Jelaskan secara singkat jawaban anda : 
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 Misstate Sangat 

tidak 
setuju 

  Netral   Sangat 
setuju 

1 Perusahaan harus 
mengungkapkan 
berbagai resiko yang 
dihadapinya di dalam 
laporan keuangan, 
meskipun dapat 
membuat perusahaan 
semakin sulit bertahan. 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Saya tidak akan 
mengungkapkan 
informasi di dalam 
laporan keuangan jika 
saya pikir informasi 
tersebut akan digunakan 
oleh perusahaan lain 
untuk menyerang 
perusahaan saya. 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Gaji dan benefit untuk 
manajemen adalah 
informasi rahasia 
sehingga tidak 
seharusnya 
diinformasikan kepada 
publik. 

1 2 3 4  1 2 

4 Saya akan dengan 
sengaja membuat 
kesalahan dalam laporan 
keuangan jika hal itu 
diperlukan untuk 
mencegah kebangkrutan 
perusahaan dan menjaga 
keamanan pekerjaan 
karyawan saya. 

1 2 3 4   2 

 
 
 
 

 - 85 - 



 

 
 
 
 
 
 Disclosure Sangat 

tidak 
setuju 

  Netral   Sangat 
setuju 

5 Pengungkapan 
laporan keuangan 
yang lebih lengkap 
dibutuhkan untuk 
mencapai  
“kewajaran 
(fairness)” dalam 
bursa saham dan 
obligasi. 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Anggaran operasi 
(operating budget) 
dan target 
keuntungan untuk 
tahun yang akan 
datang seharusnya 
tidak diungkapkan 
dalam laporan 
keuangan. 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Pengurangan biaya 
yang sifatnya 
diskresioner 
(besarnya 
tergantung pada 
kebijakan 
manajemen 
perusahaan seperti 
maintenance dan 
advertising) diakhir 
tahun, harus 
dilaporkan dalam 
laporan keuangan. 

1 2 3 4 5 6 7 
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 Cost-Benefit Sangat 

tidak 
setuju 

  Netral   Sangat 
setuju 

8. Perusahaan Go publik di 
Indonesia sangat dibebani 
keharusan  untuk mengikuti 
prinsip akuntansi. 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Perusahaan Go publik di 
Indonesia sangat dibebani 
keharusan  untuk mengikuti 
prinsip 
akuntansi.mempublikasikan 
laporan keuangan yang 
lengkap. 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Standar akuntansi yang  
berlaku sekarang 
mendorong perusahaan 
untuk menyajikan 
informasi yang lebih 
banyak dari pada yang 
dibutuhkan oleh investor. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 Responsibility Sangat 

tidak 
setuju 

  Netral   Sangat 
setuju 

11 Manajemen 
perusahaan memiliki 
tanggung jawab yang 
lebih besar kepada 
pemegang saham 
dibandingkan kepada 
karyawan perusahaan. 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Yang bertanggung 
jawab untuk menjaga 
kepentingan investor 
adalah independent 
auditor, bukan 
manager perusahaan. 

1 2 3 4 5 6 7 
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