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ABSTRACT

Previous research documents that executives manage earnings before the grant
date and before the exercise of employee stock options (Yermark,1977: Asyik 2005).
This study extends prior research by investigating whether the number of stock
option granted is associated with earnings management before the grant date and
whether the number of employee stock option exercised is associated with
earnings management before exercise  date. I collect data from listed firms in
Jakarta Sock Exchange that granted executive stock options from 1999 to 2005.
Consistent with previous study, the results show the number of employee stock
options grandted is positively related to descretionary accruals before the grant date,
suggesting that the more options a firm grants, the more likely executive manage
earnings downward to lower the option exercise price. In addition, the study also
shows that consistent with the hypothesis, the number of employee stock options
exercised is positively related to dicretionary accruals before the exercise date,
indicating that the more options executives excercise the more likely they manage
earnings upward before the excercise date to take advantage of a higher stock
price.

Keywords: Employee stock option plan, earnings   management, eksposure
and exercise

1. Pendahuluan

Latar
Belakang

Program opsi saham karyawan (employee stock option plan) yang disingkat
POSKA merupakan salah satu bentuk program kepemilikan saham oleh
karyawan perusahaan khususnya di level eksekutif melalui penerbitan opsi saham.
Program ini diputuskan dalam rapat umum pemegang saham/luar biasa. Rapat
memberikan mandat kepada manajer perusahaan untuk melaksanakan POSKA dengan
mengikuti peraturan Bapepam No. IX.D.4. Emiten yang akan melaksanakan POSKA
wajib memperhatikan  ketentuan yang terkait dengan sumber saham yang akan
digunakan dalam program tersebut. Dalam hal emiten atau perusahaan publik
bermaksud menerbitkan saham baru, maka harus terlebih dahulu memberikan hak
memesan efek terlebih dahulu atau hak beli saham (right) kepada para pemegang
saham yang ada. Namun demikian, untuk emiten yang mempunyai kriteria tertentu
dapat melakukan penambahan modal tanpa hak beli saham sebagaimana diatur
dalam peraturan Bapepam No. IX.D.4 tentang penambahan modal tanpa hak
memesan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada dengan kondisi sebagai
berikut.
1. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, penambahan modal tersebut sebanyak-

banyaknya 5% (lima per seratus) dari modal disetor.



2. Jika tujuan utama penambahan modal adalah untuk memperbaiki posisi keuangan
perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dengan persyaratan tertentu.

Beberapa emiten telah melaksanakan POSKA dengan menggunakan kondisi butir 1
dan tingkat keberhasilannya di Indonesia dipengaruhi oleh penggunaan tenaga
profesional dalam merancang/administrasi program opsi dan latar belakang dari
program tersebut (Bapepam 2002).

Di Indonesia POSKA diatur dalam PSAK nomor 53 yang berlaku efektif mulai 1
Oktober 1998. Opsi saham ditawarkan sebagai imbalan dan jasa dikompensasi, diukur
dan diakui sebesar nilai wajar instrumen ekuitas yang bersangkutan. Nilai wajar
instrumen ekuitas dapat diperhitungkan sebagai jasa karyawan sebesar jumlah
netonya, yaitu nilai wajar setelah dikurangi dengan jumlah yang  harus dibayar
karyawan pada saat instrumen ekuitas tersebut diberikan (IAI, 2007).

Dari sisi pelaksanaan atau implementasi, POSKA menyerap waktu yang relatif
panjang, sehingga pelaksanaan program tersebut dapat dipilah kedalam beberapa
tahapan aktivitas dan melibatkan para eksekutif perusahaan. Terdapat nilai ekonomik
berupa return ekspektasian (expected return) dalam setiap pilahan yang mendorong
eksekutif perusahaan berperilaku menyimpang dari tujuan POSKA. Perilaku
menyimpang dari tujuan yang digariskan disebut dengan perilaku oportunistik,1

karena eksekutif mengambil keuntungan melalui manajemen laba (earnings
management). Eksekutif perusahaan memiliki peluang dan   berinsentif untuk
melakukan manajemen laba pada setiap tahapan aktivitas yang ada dalam pelaksanaan
POSKA. Insentif tersebut memunculkan fenomena berikut, a)   para eksekutif
perusahaan akan mengambil keputusan untuk mensukseskan POSKA dengan
pertimbangan manfaat dan risiko, b) manfaat yang diinginkan akan diwujudkan dalam
return ekspektasian opsi saham dan menghindar dari risiko kerugian. Langkah yang
dilakukannya adalah mempengaruhi harga pasar saham perusahaan melalui
manajemen laba dengan cara menurunkan jumlah laba yang dilaporkan dan c)
mempengaruhi harga pasar saham melalui manajemen laba  dengan cara
meningkatkan jumlah laba yang dilaporkan menjelang eksekutif memiliki saham
perusahaan. Tujuannya adalah memaksimumkan nilai saham perusahaan yang
akan/telah dimiliki.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai (1) pengaruh
jumlah opsi yang diputuskan untuk dihibahkan pada manajemen laba yang dilakukan
oleh   para eksekutif perusahaan menjelang pengumuman program opsi saham
karyawan, (2) pengaruh jumlah opsi saham yang   dikonversi menjadi saham
perusahaan pada manajemen laba menjelang pengambilan hak atas saham perusahaan.

2. Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Gambaran Umum Program Opsi Saham Karyawan
Opsi saham merupakan hak beli saham dengan harga tertentu yang umumnya

diberikan kepada para eksekutif perusahaan karena jasanya mengoperasikan
perusahaan dalam jangka waktu tertentu (Machfoedz, 1999). POSKA merupakan

1
Godfrey et al, (1997) dalam Baridwan (2000) menyatakan bahwa manajemen laba

dipandang sebagai opportunistic behavior jika manajer memaksimumkan kepentingannya dalam
menghadapi biaya kompensasi kontrak, kontrak hutang dan biaya politis. Perspektif opportunistik juga
disebut ex-post karena pemilihan metode akuntansi dilakukan setelah faktanya diketahui.



suatu program yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para karyawan
khususnya para eksekutif untuk memiliki saham perusahaan melalui pemberian opsi
saham karena jasa-jasanya kepada perusahaan. Opsi saham yang dihibahkan kepada
para eksekutif perusahaan melalui POSKA mengandung potensi nilai yang sangat
ekonomis. Pada tahapan awal pelaksanaan POSKA yaitu pada saat diumumkan
sampai dengan saat menjelang dihibahkan kepada para eksekutif perusahaan potensi
nilai yang terkandung dalam opsi saham belum kelihatan walaupun dalam opsi saham
terkandung hak untuk membeli saham dengan harga tertentu. Opsi saham belum
memiliki nilai jika belum dihibahkan kepada para eksekutif perusahaan sesuai yang
diprogramkan. Potensi nilai ekonomis opsi saham akan mulai kelihatan setelah
dihibahkan. Secara psikologi sebagai pemegang opsi para eksekutif perusahaan ingin
supaya opsi saham yang dimilikinya memiliki nilai. Untuk mencapai maksud tersebut
mereka dapat melakukan dua hal yaitu,
a. Meningkatkan kinerja. Program kompensasi erat hubungannya dengan usaha

keras para eksekutif yang pada umumnya didasarkan pada dua pola pengukuran
yaitu laba bersih dan harga pasar saham perusahaan. Para eksekutif akan menjadi
lebih produktif jika perkiraan nilai kepemilikannya meningkat. Peningkatan nilai
inilah yang menjadikan eksekutif pemegang opsi saham sangat berkepentingan
dengan harga pasar saham perusahaan (Mehran,1995; Sanders,1999).

b. Melakukan manajemen laba. Yermark (1997) melakukan investigasi dan
menemukan bahwa CEO melakukan pengaturan informasi dan harga pasar saham
perusahaan mengalami peningkatan sebagai akibat adanya berita baik segera
setelah CEO menerima opsi saham. Asyik (2005) menginvestigasi perilaku
eksekutif disekitar hibah opsi saham dalam hubungannya dengan nilai intrinsik
opsi saham dan   menemukan bahwa para eksekutif perusahaan melakukan
manajemen laba dengan cara menurunkan jumlah laba yang dilaporkan menjelang
hibah opsi saham dan melakukan manajemen laba dengan cara meningkatkan
jumlah laba yang dilaporkan setelah hibah opsi saham 2.
Bagi perusahaan POSKA dipertimbangkan sebagai kompensasi yang mengambil

bentuk akrual jika terdapat persetujuan harga beli yang telah ditetapkan dalam
program. Jika tidak,  pengakuan dan pengukuran secara akuntansi dipusatkan pada
nilai pembelian saham yang disetujui. Nilai kompensasi dan jumlah nilai penyesuaian
dikredit dengan menambah modal lainnya. Akuntansi opsi saham mencakup, a)
pencatatan pengakuan opsi saham, b) pencatatan pengakuan biaya opsi saham dan c)
pencatatan pemberian atau pembatalan opsi saham (Wolk et al.,  2001). Menurut
PSAK no. 53, opsi saham yang ditawarkan kepada karyawan sebagai imbalan jasa dan
jasa karyawan, kompensasinya diukur dan diakui sebesar nilai wajar instrumen
ekuitas yang bersangkutan. Nilai wajar instrumen ekuitas yang dapat dihitung sebagai
jasa  karyawan adalah sebesar jumlah netonya, yaitu nilai  wajar setelah dikurangi
dengan jumlah yang harus dibayar oleh karyawan pada saat instrumen ekuitas tersebut
diberikan (IAI, 1998).

2.2. Manfaat Progam Opsi Saham
Kebijakan POSKA yang dijalankan perusahaan bersifat sangat kompleks.

Kompleksitas tersebut dapat digambarkan melalui manfaatnya bagi perusahaan
sebagai berikut.

2 Asyik (2005) menemukan bahwa nilai interinsik opsi saham merupakan nilai yang diperoleh
dari selisih harga pasar saham perusahaan setelah hibah dengan  harga pengambilan hak atas saham
perusahaan.



1. POSKA efektif digunakan untuk mempersempit konflik keagenan dan berdampak
pada peningkatan kinerja perusahaan. Kepemilikan saham oleh karyawan dalam
arti luas (employee owners) memberi kesan investasi keuangan (financial
investment), juga menumbuhkan perasaan (feeling) yang berhubungan dengan
kepuasan, komitmen serta kontrol kepada perusahaan (Quintero et al.,1997; Iqbal,
2000).

2. POSKA secara tidak langsung membuka peluang untuk memiliki hak kontrol
kepada perusahaan. POSKA memberikan jalan  kepada para eksekutif untuk
memiliki saham perusahaan. Setiap porsi opsi mempunyai nilai konversi sejumlah
saham tertentu yang dapat dikonversikan  dengan saham pada waktu yang telah
ditentukan. Kepemilikan saham oleh eksekutif perusahaan memberikan gambaran
adanya penghargaan terhadap hak suara yang dimiliki oleh para eksekutif
perusahaan dan dapat menentukan porsi kontrol (Carberry, 1996).

3. POSKA efektif untuk menurunkan kos keagenan. Kos keagenan dapat diturunkan
melalui pensejajaran kepentingan-kepentingan  para eksekutif perusahaan dengan
para pemegang saham melalui POSKA (Brenner et al., 2000). Program tersebut
telah digunakan secara luas dalam perencanaan insentif dan kompensasi terutama
pada perusahaan-perusahaan yang go publik (Chance et al., 2000). Namun,
pemisahan kepemilikan perusahaan dan   penguasaan aset telah sejak lama
dipandang sebagai potensi kesulitan pada   penciptaan kesejahteraan para
pemegang saham (Adam Smith, 1776) dalam Jensen dan Meckling (1976).

4. POSKA dapat meningkatkan nilai perusahaan. Informasi pelaksanaan POSKA
dalam suatu perusahaan merupakan bentuk informasi struktur kepemilikan di
samping informasi tentang laba akuntansi yang ditanggapi pasar. Kepemilikan
saham yang tinggi memiliki pengaruh positif pada kinerja perusahaan
(Mehran,1995; Sanders,1999). McColgan (2001) menyatakan bahwa struktur
kontrak kompensasi eksekutif menyajikan insentif untuk meningkatkan nilai
perusahaan dan juga dapat berpengaruh besar pada penyelarasan kepentingan
antara para pemegang saham dengan para eksekutif perusahaan. Iqbal (2000)
menemukan bahwa terjadi peningkatan harga  pasar saham yang sangat besar
dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja operasi untuk perusahaan-
perusahaann yang mengadopsi POSKA.

5. POSKA dapat digunakan untuk membuka hubungan dengan bank. Suatu jalan
yang unik di  mana perusahaan dapat menggunakan POSKA untuk meminjam
uang melalui penyampaian rencana opsi saham yang diprogramkan. Di dalam
transaksi sejenis ini, rencana mengambil suatu  pinjaman harus didukung oleh
suatu jaminan oleh perusahaan, dan menggunakan uang tersebut untuk membeli
saham pemilik maupun saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ketika
pembayaran pinjaman tiba, perusahaan memunggut kontribusi yang dapat
dikurangkan kepada para peserta program, sedang disisi yang lain bunga pinjaman
selalu dikurangkan pada pendapatan kena pajak perusahaan. (Carberry, 1996).

6. POSKA dapat digunakan untuk menyerap dana masyarakat. Pengungkapan yang
dilakukan manajemen dalam   hubungannya dengan pengadopsian POSKA
merupakan salah satu bentuk informasi yang bermanfaat (berita baik) yang
semestinya ditanggapi pasar. Respon tersebut akan meningkatkan harga pasar
saham perusahaan. Dalam kondisi harga pasar saham meningkat, perusahaan
dapat melakukan penerbitan saham baru. Core dan  Guay, (2000) menemukan
bahwa sebagian besar perusahaan menerapkan kompensasi berbasis saham ketika
muncul permasalahan keuangan dan kebutuhan akan modal.



Gambaran manfaat yang dapat diterima oleh perusahaan sangat besar dalam
hubungannya dengan pelaksanaan POSKA yang   berdampak pada peningkatan
kinerja. Namun disisi yang lain para eksekutif perusahaan memanfaatkan kesempatan
yang tersedia untuk mendapatkan manfaat ekonomis melalui manajemen laba dengan
cara menurunkan dan meningkatkan jumlah laba yang dilaporkan dengan harapan
harga pasar saham perusahaan mengalami penurunan maupun peningkatan (Yermark,
1997; Chauvin dan Shenoy, 2001; Baker et al., 2002; dan Asyik, 2005). Kondisi
tersebut memungkinkan mereka lakukan karena informasi laba digunakan oleh para
investor sebagai salah satu indikator penilaian perusahaan dalam hubungannya
dengan prediksi harga saham (Ball dan Brown,1968; Beaver, 1968).

2.3. Program Opsi Saham dan Manajemen Laba dalam Hubungan Keagenan
Sebagai suatu bentuk inovasi bisnis dan diaplikasi sebagai suatu kebijakan

dalam rangka menciptakan nilai perusahaan (firm values) dalam hubungan keagenan,
POSKA memberikan harapan. Alasannya adalah opsi saham maupun saham
perusahaan yang dimiliki oleh para eksekutif memberikan insentif kepada mereka
untuk menjalankan fungsi internal monitoring (Chen dan Steiner, 2000). Namun
dalam pelaksanaannya khususnya pada perusahaan publik, harga pasar saham
mendorong eksekutif berperilaku oportunistik melalui manajemen laba karena mereka
menyadari bahwa para  investor menggunakan informasi laba sebagai salah satu
indikator untuk menilai perusahaan dalam hubungannya dengan prediksi harga pasar
saham. Ball dan Brown (1968) membuktikan secara empiris bahwa informasi laba
perusahaan ternyata ditanggapi positif oleh para investor di New York Stock
Exchange.

Dalam menyukseskan POSKA, eksekutif perusahaan dihadapkan pada dua pilihan
yaitu menerima opsi saham dengan harga pengambilan hak atas saham perusahaan
yang menguntungkan atau sebaliknya merugikan. Realitas menunjukkan bahwa orang
mengharapkan keuntungan dan bukan kerugian. Oleh sebab itu para eksekutif
perusahaan akan menempatkan pilihannya pada pilihan yang pertama yaitu menerima
opsi saham dengan harga pengambilan hak atas saham perusahaan yang
menguntungkan. Untuk merealisasi harapan tersebut, para eksekutif perusahaan
mempengaruhi harga pasar saham melalui informasi dengan melaporkan kinerja
perusahaan yang menurun dari perioda sebelumnya. Bagi  pasar  modal, penurunan
kinerja perusahaan merupakan bentuk berita buruk dan sangat berpengaruh pada
jumlah permintaan dan penawaran terhadap saham perusahaan yang mengarah pada
kelebihan penawaran dibanding permintaan. Kondisi tersebut akan menurunkan harga
pasar saham perusahaan seperti yang diharapkan oleh para eksekutif perusahaan.

Manajemen laba  terjadi  ketika eksekutif perusahaan menggunakan kebijakan
dalam menyusun laporan keuangan dan  membentuk transaksi untuk mengubah
laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk memanipulasi besaran laba yang
dilaporkan kepada para pemegang saham dan mempengaruhi hasil perjanjian yang
tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan (Healy dan Wahlen, 1998).
Sugiri (2005) memandang bahwa salah satu motivasi manajemen laba adalah
mengelabui kinerja ekonomi yang sebenarnya, dan itu dapat terjadi karena terdapat
ketidaksimetrian informasi antara manajemen dan pemegang saham perusahaan.
Motivasi manajemen laba lainnya adalah mempengaruhi penghasilan (telah diatur
dalam kontrak) yang bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan.
Dengan asumsi bahwa manajemen memiliki kepentingan pribadi dan kompensasinya
didasarkan pada  laba akuntansi. Adanya hubungan antara manajemen laba dengan
pemilihan metoda akuntansi, maka manajemen laba dapat diartikan sebagai perilaku



manajer untuk bermain dengan komponen akrual diskresioner dalam menentukan
besarnya laba perusahaan.

POSKA menyerap waktu yang relatif panjang dan dalam  penelitian ini dibagi
menjadi  tiga tahapan aktivitas yaitu tahapan sebelum sampai dengan pengumuman
POSKA, tahap pengumuman POSKA sampai dengan hibah opsi saham, tahap hibah
opsi saham sampai dengan pengambilan hak atas saham atau tahap penguasaan saham
perusahaan. Ke tiga tahapan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar. 1 Manajemen Laba dan Program Opsi Saham

Pengumuman
Program Opsi

Saham

Hibah
Opsi Saham

Penguasaan
Saham

Perusahaan

M a n a j e m e n L a b a

Dalam realitasnya POSKA melibatkan negosiasi khususnya negosiasi yang terkait
dengan harga yang akan dibayar   oleh para pemegang opsi saham pada saat
pengambilan hak atas saham perusahaan dilakukan. Para eksekutif perusahaan ingin
mendapatkan saham tersebut dengan harga murah dan untuk mencapai tujuan tersebut
langkah yang diambilnya yaitu melaksanakan manajemen laba dengan melaporkan
laba akuntansi lebih rendah dibanding dengan yang semestinya (income decreasing)
menjelang hibah opsi saham (Chauvin dan Shenoy, 2001; Baker et al.,2002; Asyik,
2005).

2.4. Hipotesis Penelitian Berdasarkan Manajemen Laba Dan Teori Keagenan
Di Indonesia, keputusan harga atas saham perusahaan pada saat opsi saham

jatuh tempo atau pengambilan hak atas saham perusahaan oleh para pemegang opsi
saham pada awalnya ditentukan menjelang pengumuman POSKA. Investigasi
menunjukkan bahwa rata-rata harga pengambilan hak atas saham perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Jakarta didasarkan pada rata-rata harga pasar saham yang
terjadi (±  25  hari) sebelum pengumuman POSKA. Dengan mengetahui kondisi
tersebut, eksekutif yang memiliki sifat pengambil risiko (risk taker) akan melihat
prospek dalam pelaksanaan POSKA dan  memanfaatkan kesempatan yang tersedia
untuk memaksimumkan kepentingan mereka. Dorongan   ini yang menyebabkan
mereka berinsentif untuk mempengaruhi harga  pasar  saham perusahaan sebelum
tanggal pengumuman diputuskan melalui informasi laba untuk mendapatkan kontrak
harga pengambilan hak atas saham perusahaan yang relatif rendah. Asyik (2005)
menginvestigasi manajemen laba dalam pelaksanaan POSKA di Indonesia di event
hibah opsi saham. Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya melalui
investigasi fenomena manajemen laba menjelang pengumuman POSKA dengan
hipotesis penelitian sebagai berikut:
H1 : Jumlah opsi saham yang akan dihibahkan berpengaruh positif pada

manajemen laba menjelang pengumuman program opsi saham karyawan.



2.5. Program Opsi Saham dan Manajemen Laba dari sisi Teori Prospek.
Menurut Kim (1992) dan Brown et al. (2001) teori prospek (prospect theory)

dalam akuntansi dikembangkan oleh Kahneman dan Tversky (1979). Basis teori
tersebut adalah ilmu psikologi yang bekerja dengan beberapa asumsi sebagai berikut.
a. Individu-individu lebih terfokus pada prospek laba dan prospek rugi.
b. Teori prospek menggunakan nilai referensi (reference point) untuk menghitung

laba maupun rugi dan nilai referensi tersebut dapat berubah-ubah.
c. Individu-individu lebih menyukai risiko ketika berada dalam domain rugi dan

menghindari risiko dalam domain laba.
Teori prospek mempertimbangkan faktor hasil dan juga probabilitas, sehingga

nilai-nilai berasosiasi dengan hasil, serta bobot keputusan berasosiasi dengan
probabilitas. Hasilnya diwujudkan dalam bentuk deviasi positif (laba) atau negatif
(rugi) dari nilai referensi (neutral outcome) dengan nilai = 0 (nol). Faktor selanjutnya
yang mendapatkan perhatian dari teori prospek adalah perlakuan akibat dari
probabilitas ketidak pastian hasil yaitu nilai yang dihasilkan dari probabilitas
dikalikan dengan bobot keputusan, merupakan fungsi monotonis probabilitas namun
bukan suatu probabilitas. Fungsi nilai individu dalam teori prospek berbentuk S dan
fungsi nilai yang merupakan fungsi utilitas dengan garis cembung sebagai keuntungan
dan cekung sebagai kerugian. Fungsi bobot keputusan merupakan dampak peristiwa
dari suatu keputusan yang  bersifat menanggung risiko (gambling). Bagian kurve
fungsi nilai rugi lebih curam dibanding dengan kurve jika untung yang menunjukkan
bahwa individu membuat keputusan relatif lebih  berisiko apabila berada dalam
kondisi rugi dan membuat keputusan yang berhati-hati bila dalam kondisi untung.

Acuan untuk menentukan   pilihan dari berbagai prospek yang ada menjadi
penekanan dalam teori prospek. Penempatan referensi dan jalan keluar dari masalah
keputusan merupakan faktor penting dalam analisis perilaku pengambilan keputusan.
Teori prospek juga menyarankan agar setiap individu yang   terlibat dalam
pengambilan keputusan mengevaluasi hasil yang dicapai dalam bentuk deviasi dari
nilai pembanding (menggunakan nilai referensi) dengan kecekungan domain kerugian
dan kecembungan domain keuntungan.

Kualitas informasi keuangan di pasar sekuritas direspon berbeda oleh para pelaku
pasar. Berita buruk tentang laba suatu perusahaan akan  menyebabkan penurunan
harga pasar saham perusahaan yang bersangkutan lebih besar dibanding dengan
perubahan kenaikan harga pasar karena faktor berita baik. Dengan kata lain bahwa
pasar akan merespon secara berlebihan informasi buruk tentang kinerja suatu
perusahaan melalui penurunan harga pasar saham dibanding respon pasar terhadap
informasi baik (Hung dan Wang, 2005; Markovitch et al., 2005; Zhang, 2005).
Berdasarkan teori prospek, dapat dipastikan bahwa para eksekutif perusahaan yang
ingin meningkatkan nilai saham yang akan dimilikinya setelah pengambilan hak atas
saham perusahaan dipenuhi akan berpedoman pada posisi harga pasar saham
perusahaan. Apabila posisinya berada di bawah harga pengambilan  hak atas saham
perusahaan, maka para eksekutif perusahaan yang risk taker akan mengambil insentif
untuk melakukan manajemen laba dengan cara meningkatkan jumlah laba yang
dilaporkan. Harapannya adalah informasi laba tersebut direspon positif oleh pasar
melalui peningkatan harga pasar saham perusahaan. Para eksekutif perusahaan akan
merasa memiliki return ekspektasian pada tahapan menjelang pengambilan hak atas
saham perusahaan bila posisi harga pasar saham yang mereka miliki berada diatas
nilai referensi. Pada peristiwa ini para eksekutif perusahaan akan menempatkan harga
pengambilan hak atas saham yang telah disepakati menjelang pengumuman POSKA
sebagai nilai referensi.
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Manajemen laba ditinjau dari teori prospek dalam pelaksanaan POSKA dapat
dijelaskan sebagai berikut.

Gambar 2 Manajemen Laba dalam Teori Prospek

Manajemen Laba

Berita baik
(good news)

Tendensi kuat
memilih risiko

rendah

Nilai

0

Berita buruk
(bad news)

Tendensi kuat
memilih risiko

tinggi

Domain
rugi

Domain
untung

2.6. Hipotesis Penelitian Berdasarkan Teori Prospek
Tersedianya waktu yang relatif panjang memasuki perioda setelah

pengambilan opsi saham memberikan peluang kepada para eksekutif perusahaan
untuk meningkatkan kinerjanya dengan alasan kepemilikan. Kepemilikan saham oleh
para pelaksana perusahaan atau  pemilik pelaksana akan mensejajarkan
kepentingannya dengan kepentingan para pemegang saham atau outside equity holder
(Jensen dan Meckling, 1976). Mehran (1995) menegaskan bahwa kinerja perusahaan
berhubungan dengan persentase modal para eksekutif serta persentase kompensasinya
yang berbasis equitas. Di sisi yang lain, pada tahapan ini terdapat fenomena bahwa
para eksekutif perusahaan melakukan manajemen laba dengan motif meningkatkan
nilai kepemilikannya. Fenomena tersebut telah dibuktikan secara empiris oleh
Yermark (1997) dan Asyik (2005). Mereka menemukan bahwa CEO melakukan
pengaturan informasi dan harga pasar saham perusahaan meningkat sebagai akibat
adanya berita baik segera setelah CEO menerima opsi saham. Manajemen laba yang
dilakukan oleh para eksekutif perusahaan menjelang pengambilan hak atas saham
perusahaan dapat dijelaskan  melalui teori prospek (Kahneman dan Tversky, 1979).
Para pemegang opsi saham perusahaan tentu menginginkan agar saham perusahaan
yang akan menjadi miliknya melalui POSKA menguntungkan atau memiliki nilai
yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai kontraknya yang ditentukan sebelum
pengumuman POSKA dan bukan kerugian. Nilai kontrak tersebut akan mereka
tempatkan sebagai nilai referensi untuk menentukan besarnya ekspektasi keuntungan
pada saat mereka mengkonversikan jumlah opsi saham yang dimilikinya menjadi
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saham perusahaan. Untuk mendapatkan ekspektasi keuntungan saham tersebut
mereka mempengaruhi harga pasar saham perusahaan melalui manajemen laba yang
meningkatkan laba perusahaan menjelang opsi saham jatuh tempo, sehingga hipotesis
penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut.
H2 : Jumlah opsi yang dikonversi menjadi saham berpengaruh positif pada

manajemen laba menjelang dilakukannya pengambilan hak atas saham
perusahaan.

3. Metoda Penelitian

3.1 Data
Data jumlah opsi saham yang diputuskan untuk dihibahkan, tanggal

pengumuman, jumlah opsi saham yang dikonversi menjadi saham, tanggal opsi jatuh
tempo, laba usaha (net income), aliran kas operasi perusahaan (operating cash flow),
total aset, pendapatan, piutang (recevable) dan aktiva tetap diperoleh dari laporan
keuangan tahunan dan triwulanan yang diterbitkan perusahaan dari tahun 1999 sampai
dengan 2005. Selanjutnya berdasarkan sampling (purposive sampling), sampai dengan
31 Desember 2005 diperoleh 39 perusahaan yang telah mengambil keputusan dan
mengumumkan POSKA. Dari jumlah tersebut hanya 33 perusahaan yang para
eksekutifnya melakukan konversi opsi yang dimilikinya menjadi saham perusahaan.

3.2. Variabel Penelitian
Variabel dependen untuk hipotesis 1 dan2 (H1 dan H2) adalah akrual

diskresioner (AD). Variabel tersebut diestimasi dengan menggunakan model Dechow
et   al. (1995) dan model Jones modifikasian (modified Jone’s Model) yang
dikemukakan oleh Dechow et al. (1995). Akrual diskresioner merupakan proksi dari
manajemen laba yang dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut.

3.2.1. Mengestimasi nilai akrual total
Akrual total dihitung berdasarkan model Dechow et al., (1995) adalah sebagai

berikut.

AKT 
LababersihAliranKasOperasi

At1

(1)

Dalam persamaan di atas, AKT adalah akrual total, laba bersih yang dimasud adalah
laba bersih yang dicapai perusahaan yang berasal dari kegiatan rutin perusahaan,
aliran kas operasi merupakan kas yang dimiliki perusahaan yang berasal dari kegiatan
operasi dan At-1 adalah total aktiva tahun sebelumnya.
3.2.2. Mengestimasi nilai akrual non-diskresioner

Untuk mengestimasi akrual non-diskresioner penelitian ini menggunakan
Model Jones Modifikasian (Dechow et al., 1995) dengan model sebagai berikut.
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dalam persamaan di atas, AND adalah akrual non diskresioner, Ait-1 adalah total
aktiva, ΔREVit adalah perubahan pendapatan (revenue), ΔRECit adalah perubahan
piutang dagang, PPEit adalah aktiva tetap dan  adalah residual error.

3.2.3. Mengestimasi nilai akrual Diskresioner
Dari kedua model di atas maka nilai akrual diskresioner (AD) sebagai proksi

manajemen laba dapat diestimasi dengan menyelisihkan akrual total (AKT) dengan
akrual non-diskresioner (AND) sebagai berikut.

AD = AKT – AND atau

TA  
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Penelitian ini menggunakan data kwartalan untuk mengestimasi akrual

diskresioner karena peristiwa pengambilan keputusan dalam pelaksanaan opsi saham
mulai dari pengumuman opsi, pengambilan hak atas saham perusahaan dan penjualan
saham yang terjadinya pada tahun berjalan. Keterbatasan data yang tersedia (laporan
keuangan tahun buku  1998-2005) tidak  memungkinkan peneliti untuk melakukan
regresi (OLS) pada setiap perusahaan i karena tidak tersedianya data runtun waktu
(time series) untuk masing-masing perusahaan i yang memadai untuk memenuhi
syarat minimal penggunaan regresi (OLS). Sebagaimana yang telah dilakukan oleh
peneliti sebelumnya, penelitian ini menggunakan regresi untuk seluruh observasi
(Defond dan Jiambalvo, 1994; Cahan, 1992; Naim dan Hartono, 1996; Asyik, 2005).

Variabel independen untuk hipotesis 1 (H1) adalah jumlah opsi saham yang
diputuskan untuk dihibahkan kepada para eksekutif perusahaan. Jumlah tersebut
dalam jendela kejadian atau event window (t-0) diyakini mampu menjelaskan perilaku
manajemen   laba periode sebelumnya (t-1) yang dilakukan oleh para eksekutif
perusahaan dengan cara menurunkan jumlah laba yang dilaporkan. Variabel tersebut
diproksi dengan proporsi opsi saham (POSKA) dengan formula sebagai berikut.

POSKA 
JOS

JSB
(4)

Dalam model persamaan di atas, POSKA adalah proporsi opsi saham karyawan, JOS
adalah jumlah opsi saham yang diputuskan untuk dihibahkan dan JSB adalah jumlah
saham yang beredar pada awal tahun atau akhir perioda sebelumnya (t-1). Pemilihan
proksi ini didasarkan  pada pertimbangan bahwa rasio saham yang akan dilepaskan
perusahaan menarik minat para eksekutif perusahaan untuk memiliki saham
perusahaan. Koefisien variabel  proporsi opsi saham (POSKA) dalam penelitian ini
juga diharapkan positif.

Variabel independen untuk hipotesis 2 (H2) adalah jumlah opsi yang
dikonversi menjadi saham. Jumlah tersebut dalam jendela kejadian (event window)
yaitu periode peristiwa (t-0) diyakini mampu menjelaskan perilaku manajemen laba
(t-1) yang dilakukan oleh para eksekutif perusahaan. Alasan psikologi mendasari
keyakinan tersebut yaitu bahwa eksekutif perusahaan akan memiliki kepuasan bila
nilai kepemilikannya meningkat. Kepemilikan saham oleh karyawan dalam arti luas
memberi kesan suatu investasi keuangan dan kepemilikan akan memberikan perasaan
yang berhubungan dengan kepuasan, juga komitmen serta kontrol kepada perusahaan
(Quintero et al.,1997; Iqbal, 2000). Atas dasar keyakinan tersebut maka jumlah opsi



saham yang konversi menjadi saham pada saat dilakukannya pengambilan  hak atas
saham perusahaan ditempatkan sebagai variabel independen. Semakin besar jumlah
opsi yang dikonversi menjadi saham menjelang dilakukannya pengambilan hak atas
saham perusahaan, semakin besar  pula manajemen laba yang  dilakukan oleh para
eksekutif perusahaan. Variabel tersebut diproksi dengan jumlah opsi saham yang
dikonversi menjadi saham dalam jendela kejadian dideflasi dengan jumlah opsi saham
yang telah dihibahkan karena adanya pertimbangan normalitas residual. Proporsi opsi
yang dikonversi menjadi saham (POSKS) dapat dirumuskan sebagai berikut.

POSKS 
OSKS

JOSD
(5)

Dalam model persamaan di atas, POSKS adalah proporsi opsi saham yang dikonversi
menjadi saham, OSKS adalah jumlah opsi saham yang dikonversi menjadi saham dan
JOSD adalah jumlah opsi saham yang telah dihibahkan. Kedua variabel digunakan
untuk mengestimasi manajemen laba yang dilakukan para eksekutif perusahaan pada
tiap tahapan dalam pelaksanaan POSKA.

3.3. Model Analisis
Penelitian ini menggunakan model analisis regresi sederhana (simple

regression) karena variabel bebasnya (independen) hanya satu. Pemilihan model
tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini menganalisis
ketergantungan suatu variabel dependen melalui prediksi nilai rata-rata variabel
dependen dalam hubungannya dengan nilai rata-rata variabel independen yang telah
diketahui3. Spesifikasi model yang digunakan dapat dirumuskan seperti berikut ini.

3.3.1. Model untuk hipotesis 1 (H1)

AD id     POSKA  


(6)

Hasil perhitungan ADid dalam pengujian hipotesis 1 (H1) dikalikan dengan -1 (Ahmed
et al.,2002) agar terjadi keselarasan antara konsep dengan hasil (tidak menghasilkan
koefisien “negatif” atau bias setelah data diolah dengan SPSS) sehingga benar-benar
menggambarkan  hubungan yang searah (positif) antara proporsi opsi saham dengan
manajemen laba. Hubungan yang dimaksud yaitu semakin besar jumlah opsi saham
yang akan dihibahkan, semakin besar manajemen laba yang  ditunjukkan dengan
semakin besarnya akrual diskresioner. Hipotesis 1 akan terdukung bila 1 positif dan
secara statistis signifikan.

3.3.2. Model untuk hipotesis 2 (H2)

ADii    POSKS  


(7)

Hipotesis 2 akan terdukung bila  positif dan secara statistis signifikan.

3 Penggunaan data kuartalan dan alasan psikologis kenapa para eksekutif perusahaan
melakukan manajemen laba dalam pelaksanaan program opsi saham memberikan keyakinan peneliti
untuk tidak menggunakan variabel kontrol dalam penelitian ini.



4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Tabel berikut meringkas statistik deskriptif variabel-variabel penelitian untuk

perusahaan sampel secara keseluruan dalam rangka menguji perilaku eksekutif dalam
hubungannya dengan manajemen laba.

Tabel 1.
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel N Rata-Rata Deviasi Standar Minimum Maksimum
Menjelang Pengumuman

- Waktu 39 5,97 5,42 0,3 21,33
- Jumlah Opsi 39 186.181.875 392.688.130 897.073 2.389.167.311
- ADsb 39 0,034 0,084 -0,096 0,282

- POSKA 39 0,054 0,037 0,0012 0,225

Menjelang Konversi Saham
- Waktu 73 22,79 15,57 0,47 60

- Konversi Saham 73 33.240.869 51.915.274 4.000 250.000.000
- ADsb 73 0,0017 0,060 -0,179 0,173

- POSKS 73 0,262 0,279 0,0001 1,00
- INOS 80 1,48 2,10 -0,78 9,23

Keterangan:
Waktu = lamanya aktivitas hibah opsi, konversi dan penjualan saham. Jumlah opsi  = jumlah opsi
saham yang diputuskan. Konversi saham = jumlah opsi yang dikonversi menjadi saham. AD= Akrual
diskresioner menjelang keputusan, POSKA =  program opsi saham, POSKS= proporsi opsi yang
dikonversi menjadi saham. INOS = Intrinsik Opsi Saham.

Deskripsi variabel penelitian dikelompokkan menjadi dua   kelompok yaitu
kelompok menjelang pengumuman POSKA, kelompok menjelang pengambilan hak
atas saham perusahaan atau konversi opsi saham menjadi saham. Nilai rata-rata dan
deviasi standar digunakan untuk menentukan fluktuasi satuan variabel-variabel yang
diuji, data maksimum dan minimum menunjukkan kisar data yang normal untuk
menghindari biasnya hasil penelitian. Dari sisi penyerapan waktu, tahapan aktivitas
dalam pelaksanaan POSKA di Indonesia menunjukkan gambaran sebagai berikut.
a. Rata-rata waktu yang terserap dari saat pengumuman sampai dengan hibah opsi

saham adalah 5,97 bulan dengan nilai standar deviasi sebesar 5,43 bulan. Hibah
opsi saham yang paling cepat dilakukan   dalam 1 hari setelah diputuskan (0,03
bulan) dan hibah yang paling lama dilakukan dalam 21,33 bulan sejak diputuskan.

b. Rata-rata waktu yang terserap dari saat mulai dihibahkan sampai dengan opsi
dikonversi menjadi saham adalah 22,78 bulan dengan nilai standar deviasi sebesar
15,57 bulan. Konversi yang paling cepat dilakukan dalam 15 hari (0,47 bulan)
setelah hibah opsi dan konversi yang paling lama dilakukan dalam 60 bulan sejak
dihibahkan.
Dari sisi volume, setiap tahapan aktivitas pelaksanaan POSKA oleh perusahaan

yang listing di Bursa Efek Jakarta menunjukkan gambaran sebagai berikut.
a. Jumlah rata-rata opsi saham yang dihibahkan dari saat pengambilan keputusan

sampai dengan waktu hibah opsi saham adalah 186.181.875 dengan nilai standar



deviasi sebesar 392.688.130 opsi. Hibah opsi yang paling kecil dilakukan pada
jumlah 897.073 opsi dan hibah yang paling besar dilakukan pada jumlah
2.389.167.311 opsi.

b. Jumlah rata-rata opsi saham yang dikonversi menjadi saham adalah 33.240.869
opsi dengan nilai standar deviasi sebesar 51.915.274 opsi. Konversi yang paling
kecil dilakukan pada jumlah 4.000 opsi saham dan yang paling besar dilakukan
pada jumlah 250.000.000 opsi saham

Dari sisi manajemen laba, gambaran analisis menunjukkan kondisi sebagai berikut.
a. Nilai rata-rata akrual diskresioner (AD) menjelang keputusan dan pengumuman

POSKA sebesar 0,0337 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,084. Nilai tersebut
menunjukkan arah  positif. Arah tersebut konsisten dengan jumlah AD yang
dihitung dari perusahaan sampel menjelang pengumuman POSKA yaitu sebesar
1,3134. Nilai minimum AD adalah sebesar -0,096 dan nilai maksimum AD adalah
sebesar 0,28.

b. Nilai rata-rata akrual diskresioner (AD) menjelang pengambilan hak atas saham
perusahaan atau konversi opsi saham menjadi saham adalah sebesar 0,002 dengan
nilai standar deviasi sebesar 0,060. Nilai tersebut menunjukkan arah positif. Arah
tersebut konsisten dengan jumlah AD yang dihitung dari perusahaan sampel
menjelang dilakukannya pengambilan hak atas saham perusahaan yaitu sebesar
0,124. Nilai minimum AD adalah sebesar -0,179 dan nilai maksimum AD adalah
sebesar 0,173.

Dari sisi jumlah opsi saham, gambaran analisis menunjukkan kondisi sebagai berikut.
a. Nilai rata-rata proporsi opsi saham (POS) adalah sebesar 0,054 dengan nilai

standar deviasi sebesar 0,0368. Nilai tersebut dipergunakan untuk menguji
manajemen laba yang dilakukan   oleh para eksekutif perusahaan menjelang
keputusan dan pengumuman POSKA. Nilai minimum POS adalah sebesar 0,0012
dan nilai maksimum adalah sebesar 0,225.

b. Nilai rata-rata proporsi opsi yang dikonversi menjadi saham (POSKS) adalah
sebesar 0,26 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,28. Nilai tersebut digunakan
untuk menguji  manajemen laba yang dilakukan oleh para eksekutif perusahaan
menjelang dilakukannya pengambilan hak atas saham perusahaan. Nilai minimum
POSKS adalah sebesar 0,0001 dan nilai maksimum adalah sebesar 1,00.

4.2. Pengujian Asumsi
Tabel 2 menyajikan secara ringkas hasil pengujian asumsi klasik yang telah

dilakukan sebagai berikut.

Tabel. 2
UJI ASUMSI KLASIK

Linearitas Normalitas Autokorelasi Heteroskedastisitas
Hip Model / Variabel C2 C2 K.S SW 4-du dw Uji Uji Park

tabel Glejser
1 AD= α+βPOS+ε 8,39 55,76 0,200 0,032 2,46 2,42 9,647
2 AD= α+β POSKS+ε 3,29 90,53 0,010 0,060 2,35 1,83 0,979 -

Sumber, data diolah

4.2.1. Uji Linearitas
Uji linearitas dilakukan untuk melihat kesesuaian spesifikasi model yang

digunakan dalam penelitian yaitu apakah benar hubungan variabel yang diujikan
berbentuk linier? Penelitian ini menggunakan uji Lagrange Multiplier. Estimasi uji ini
dimaksudkan untuk memperoleh nilai c2 hitung (n x R2) sebagai berikut.



a. Model 1 menghasilkan nilai c2 hitung sebesar 8,39 < 55,76 (c2 tabel).
b. Model 2 menghasilkan nilai c2 hitung sebesar 3,29 < 90,53 (c2 tabel).
Kedua hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat permasalahan
linearitas pada ke dua model yang diujikan.

4.2.2. Uji Normalitas
Hasil uji normalitas untuk kedua model menunjukkan gambaran hasil sebagai

berikut.
a. Uji  normalitas untuk model 1 menunjukkan hasil bahwa residual berdistribusi

normal. Pernyataan ini didasarkan pada hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnof
yang menghasilkan nilai signifikansi untuk Standardized Residual di atas 0,1
(tidak signifikan).

b. Untuk model 2, pengujian menunjukkan hasil bahwa uji normalitas Kolmogorov-
Smirnof menghasilkan nilai Standardized Residual dibawah 0,1 yaitu 0,010
(signifikan) namun uji Shapiro-Wilk menghasilkan nilai standardized residual
diatas 0,05 (tidak signifikan).

Kedua hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat permasalahan normalitas
residual dalam model regresi yang dirumuskan untuk ke dua model.

4.2.3. Uji Heteroskedastisitas
Pengujian untuk semua kelompok sampel dalam model regresi menunjukkan

hasil bebas dari masalah heteroskedastisitas. Pernyataan ini didasarkan pada hasil uji
Glejser untuk model 1 dan model 2. Variabel independen untuk model 1 dan model 2
tidak direspon oleh nilai absolut residual.

4.2.4. Pengujian Autokorelasi
Pengujian untuk semua kelompok sampel dalam model regresi menunjukkan

hasil bebas dari masalah autokorelasi. Pernyataan ini didasarkan pada hasil uji yang
menujukkan bahwa nilai Durbin-Watson semuanya berada di antara batas atas (DU)
dengan 4 – DU sebagai berikut.

Tabel. 3 UJI AUTOKORELASI
Model du 4-du dw

AD= α+βPOS+ε 1,54 2,46 2,42
AD= α+β POSKS+ε 1,65 2,35 1,83
Sumber, data diolah
Kedua   hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat permasalahan yang
berhubungan dengan autokorelasi dalam model regresi yang diujikan.

4.3. Hasil Pengujian dan Pembahasan Hipotesis
4.3.1. Pengujian Hipotesis 1

Isu pertama yang diangkat dalam penelitian ini adalah jumlah opsi saham yang
akan dihibahkan berpengaruh positif pada manajemen laba menjelang pengumuman
POSKA. Hasil pengujian menunjukkan nilai-nilai sebagai berikut:

Tabel. 4 Hasil Uji Hipotesis 1
ADid = +  POSKA +  

Variabel Koefisien Nilai statistik t Nilai p

Intercept -0,023 -1,074 0,290



POSKA 1,055 3,181 0,0015

R2 (Ajusted R2)
F

0,215 (0,194)
10,120***

Keterangan:
POSKA = proporsi opsi saham karyawan, ADid = akrual diskresioner.
*** Secara statistis signifikan pada tingkat 0,01

** Secara statistis signifikan pada tingkat 0,05

Tabel 4 menyajikan hasil pengujian hipotesis 1. Hasil analisis menunjukkan
koefisien respon proporsi opsi saham karyawan (POSKA) adalah sebesar 1,055
dengan nilai t (t-value) sebesar 3,181 dan nilai p (p-value) sebesar 0,0015. Hasil
tersebut menggambarkan pengaruh jumlah opsi saham karyawan (POSKA) pada
manajemen laba  menjelang pengumuman POSKA secara statistis signifikan pada
tingkat keyakinan 95%.   Hasil tersebut konsisten dengan hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh Chauvin dan Shenoy (2001), Baker et al. (2002) dan Asyik (2005).

Analisis juga menghasilkan nilai R2 (adjusted R2) sebesar 0,215 (0,194).
Angka tersebut mengandung arti bahwa variasi dari manajemen laba yang dilakukan
oleh para eksekutif perusahaan dapat dijelaskan oleh variasi jumlah opsi saham yang
diumumkan yang diproksi dengan proporsi opsi saham (POSKA) sebesar 21,5%
(19,4%). Sisanya sebesar 78,5% (80,6%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang
tidak dimasukkan dalam model. Nilai R2 memiliki sifat semakin banyak jumlah
variabel independen nilai R2 yang dimiliki akan semakin besar.

4.3.2. Pengujian Hipotesis 2
Isu kedua yang diangkat dalam penelitian ini yaitu jumlah   opsi yang

dikonversi menjadi saham berpengaruh positif pada manajemen laba menjelang
pengambilan hak atas saham perusahaan. Di Bursa Efek Jakarta, harga pengambilan
hak atas saham perusahaan ditentukan pada saat pengumuman dan hibah
(pengambilan) opsi saham. Harga yang disepakati  pada saat itu merupakan produk
manajemen laba. Para eksekutif perusahaan melakukan manajemen laba dengan
melaporkan laba yang lebih rendah dari yang semestinya menjelang pengumuman dan
hibah untuk mendapatkan harga pasar saham yang rendah (Chauvin dan Shenoy,
2001; Baker et al., 2002). Pada tahapan setelah hibah, terdapat fenomena bahwa para
eksekutif perusahaan melakukan manajemen laba  dengan melaporkan jumlah laba
yang lebih tinggi dari yang semestinya dengan motif peningkatan nilai kepemilikan.
Hasil pengujian secara statistis menunjukkan nilai-nilai sebagai berikut.

Tabel 5.
Hasil Uji Hipotesis 2

ADii = + i POSKS +  
Variabel Koefisien Nilai statistik t Nilai p

Intercept -0,010 -1,072 0,1435
POSKS 0,045 1,822 0,0365

R2(adjusted R2)
F

0,045 (0,031)
3,321**

Keterangan:
POSKS = Proporsi opsi yang dikonversi dengan saham. ADii = akrual
diskresioner.



*** Secara statistis signifikan pada tingkat 0,01
** Secara statistis signifikan pada tingkat 0,05

Tabel 5 menyajikan hasil pengujian hipotesis 2. Hasil analisis menunjukkan
bahwa koefisien respon proporsi opsi saham yang dikonversi menjadi saham
(POSKS) sebesar 0,045 dengan nilai t (t-value) sebesar 1,822 dan nilai p (p-value)
sebesar 0,0365. Hasil tersebut menggambarkan pengaruh jumlah konversi opsi saham
menjadi saham perusahaan pada manajemen laba yang diproksi dengan akrual
diskresioner menjelang pengambilan hak atas saham perusahaan secara statistis
signifikan pada tingkat keyakinan 95%. Hasil yang dicapai  konsisten dengan hasil
penelitian yang telah dilakukan  oleh Yermark (1997) dan di Indonesia oleh Asyik
(2005) bahwa eksekutif melakukan manajemen laba dengan melaporkan jumlah laba
yang lebih tinggi dari yang semestinya setelah hibah opsi saham.

Hasil analisis juga menunjukkan besarnya nilai R2 (adjusted R2) yang
dihasilkan yaitu sebesar 0,045 (0,031). Nilai tersebut mengandung arti bahwa variasi
manajemen laba yang dilakukan oleh eksekutif perusahaan menjelang pengambilan
hak atas saham perusahaan dapat dijelaskan oleh variasi proporsi opsi yang dikonversi
menjadi saham sebesar 4,5% (3,1%). Sisanya 95,5% (96,9%) dijelaskan oleh variabel-
variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

5. Simpulan, Keterbatasan dan Riset Anjuran

5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis maka dapat dikemukakan beberapa

kesimpulan sebagai berikut:
a. Perusahaan yang mengadopsi POSKA dan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta

melakukan manajemen laba dengan cara   menurunkan jumlah laba yang
dilaporkan menjelang pengumuman POSKA, melakukan manajemen laba dengan
cara meningkatkan jumlah laba yang dilaporkan menjelang pengambilan hak atas
saham perusahaan.

b. Jumlah opsi saham yang diputuskan untuk dihibahkan mampu mendorong para
eksekutif perusahaan untuk melakukan manajemen laba dengan cara menurunkan
jumlah laba yang dilaporkan menjelang pengumuman POSKA.

c. Jumlah opsi saham yang  dikonversi menjadi saham mampu mendorong para
eksekutif perusahaan untuk melakukan manajemen laba dengan cara
meningkatkan jumlah laba yang dilaporkan menjelang dilakukannya pengambilan
hak atas saham perusahaan.

5.2. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang dapat diuraikan sebagai

berikut.
a. Data runtun waktu laporan keuangan perusahaan sampel hanya tersedia rata-rata

empat tahun, sehingga dalam menghitung akrual diskresioner model Jones
modifikasian digunakan data industri.

b. Jumlah perusahaan sampel yang mengadopsi POSKA serta eksekutifnya
melakukan penjualan saham relatif sedikit sehingga mempengaruhi jumlah
pengelompokan berdasarkan data industri.

c. Dalam menentukan nilai akrual diskresioner yang ditentukan berdasarkan nilai
residu dari OLS, model yang digunakan mungkin belum dapat digunakan untuk



menentukan besarnya akrual yang akurat sesuai tujuan. Dekomposisi mungkin
dibutuhkan untuk dapat menentukan akrual diskresioner akibat dari manajemen
laba dan yang diakibatkan karena perusahaan mengadopsi akuntansi konservatif.

5.3. Riset Anjuran
Riset ini merupakan riset explanatory yang berusaha menjelaskan fenomena

yang terjadi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Karena riset ini
merupakan mengembangkan riset  dalam bidang pelaksanaan POSKA di Indonesia
maka masih  terbuka pengembangan selanjutnya seperti, melakukan dekomposisi
akrual untuk dapat membedakan mana perusahaan yang melakukan manajemen laba
dan mana yang menggunakan akuntansi konservatif dalam menentukan akrual
diskresioner.
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