
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Manipulasi laporan keuangan terbesar yang pernah terjadi yaitu di tahun 

2002, melibatkan perusahaan besar yang terdaftar di New York Stock Exchange, 

seperti Enron, WorldCom, dan Tyco yang terdaftar di bursa efek New York, serta 

akuntan publik Arthur Anderson (Abdullah 2013).  Isu terkait dengan penyajian 

laporan keuangan juga terjadi di Indonesia, melibatkan satu institusi bank (BBKP) 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang menyajikan laba perusahaan lebih 

besar dari nilai sebenarnya di tahun 2016 (Banjarnahor 2018).  Dua tahun berselang, 

di tahun 2018, perusahaan penerbangan nasional (GIAA) yang juga terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia, melakukan revisi atas nilai pendapatan yang dilaporkan tidak 

sesuai dengan nilai sebenarnya di tahun 2017 (Fauzia dan Setiawan 2019). 

Manipulasi laba pada laporan keuangan terkait dengan praktek manajemen 

laba (earnings management), dimana perusahaan melakukan rekayasa terhadap 

laba yang disajikan pada laporan keuangannya, untuk tujuan dan alasan tertentu dan 

pencatatan tersebut dijalankan tanpa transaksi riil yang mendasarinya (Chen et al. 

2010). Praktek manajemen laba muncul karena adanya masalah keagenan, dimana 

terdapat perbedaan kepentingan antara pengelola (agent) dengan pemilik 

(principal) perusahaan (Jensen dan Meckling 1976). Selanjutnya bonus plan, debt 

covenant, political cost menjadi faktor penyebab praktek manajemen laba (Watt 

dan Zimmerman 1986). Faktor penyebab lainnya adalah lemahnya tata kelola 

perusahaan, paket kompensasi manajer, penurunan kualitas audit, kelemahan 

pengawasan oleh para analis keuangan, dan karena kondisi perekonomian yang 

melemah/krisis ekonomi (Dechow dan Dichev 2002). Praktek manajemen laba 

yang dijalankan oleh pengelola perusahaan berdampak langsung terhadap kualitas 

laba perusahaan yang tersaji di dalam laporan keuangan.  

Pada dasarnya laba perusahaan yang tersaji di dalam laporan keuangan 

terbentuk dari dua komponen yaitu nilai arus kas dan akrual (Dechow dan Dichev 

2002). Oleh karena di dalam proses akrual terdapat perbedaan waktu antara proses 

pengakuan dan pencatatan pendapatan/biaya secara akuntansi dengan riil 

penerimaan/pembayaran tunai atas pendapatan/biaya tersebut, maka perusahaan 

berpotensi memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan rekayasa laba.  Model 

akrual yang dibangun oleh Dechow dan Dichev (2002) merupakan salah satu model 

yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas laba perusahaan dengan 

menggunakan informasi keuangan yang tersaji pada laporan keuangan, dimana 

ukuran kualitas laba adalah kualitas akrual, yang ditunjukkan dengan nilai standar 

devisasi residuals dari hasil regresi model tersebut, dan kualitas laba dinilai lebih 

baik, apabila nilai standar deviasi residuals-nya lebih kecil. 

Makke (2016) membagi bank syariah berdasarkan tingkat kepatuhannya, 

dengan urutan sebagai berikut pertama stand-alone sharia bank yang beroperasi di 

negara yang telah secara penuh menjalankan prinsip keuangan syariah, selanjutnya 

independent sharia bank, institusi yang dimiliki bank konvensional, dan beroperasi 

secara mandiri, kemudian yang terkakhir sharia business windows, unit bisnis yang 

merupakan bagian di dalam organisasi bank konvensional.  Sedangkan kategori 

bank syariah menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2008 (OJK 2016),  terdiri 
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dari Bank Umum Syariah (BUS) termasuk di dalamnya  Unit Usaha Syariah (UUS) 

dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 

Dalam standar akuntansi syariah dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuannya, 

laporan keuangan disusun atas basis akrual, dimana pengaruh transaksi dan 

peristiwa lain diakui pada saat kejadian, dan bukan pada saat kas atau setara kas 

diterima atau dibayar (IAI 2016). Berbeda dengan bank konvensional, yang 

sepenuhnya menggunakan basis akrual, pencatatan transaksi di bank syariah 

berdasarkan pedoman akuntansi perbankan syariah, mengkombinasikan basis kas 

dan akrual, yang diselaraskan dengan akad transaksi yang mendasarinya (BI 2013).  

Untuk akad jual-beli (murabahah), jual beli dengan sistem pesanan (istisna, salam), 

sewa (ijarah) pengakuan dan pencatatan akuntansi menggunakan basis akrual, 

sedangkan pengakuan dan pencatatan akuntansi untuk akad kerja sama investasi 

bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) menggunakan basis kas (BI 2013).   

Meskipun dalam pencatatan akuntansi menggunakan basis kas, skema investasi 

bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) berpotensi menimbulkan masalah saat 

bank syariah menentukan laba untuk bagi hasil dari investasi tersebut, sehingga 

patut diduga dalam proses ini bank syariah dapat melakukan manipulasi laba 

(Atmeh dan Shattarat 2016). 

Disamping memperoleh dana dari pihak ketiga (DPK) seperti tabungan dan 

deposito, bank syariah menerima pendanaan berupa hutang (leverage) antara lain 

dari penjualan surat berharga (obligasi) kepada investor atau penerimaan pinjaman 

dari kreditur. Persyaratan tambahan atas kredit (debt covenant) biasanya disertakan 

di dalam perjanjian hutang oleh kreditur dan akan menjadi kewajiban pihak yang 

berhutang yang harus dilaksanakan. Menurut Valipour dan Moradbeygi (2011) 

perusahaan yang memiliki hutang yang lebih besar cenderung melakukan praktek 

manajemen laba,  karena untuk menghindari pelanggaran terhadap debt-covenant 

yang telah disepakati di dalam perjanjian kredit.  

 

 
Sumber: Diolah dari data BPS (2019) dan OJK (2019) 

Gambar 1  PDB, NPL, ROA 

 

Indikator perekonomian Indonesia secara makro dari tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2017 menunjukkan bahwa telah terjadi pelemahan perekonomian 

nasional, khususnya di periode tahun 2014-2016,  sebagaimana ditunjukkan pada 
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gambar 1,  tingkat pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia menurun dari 6.2% di 

tahun 2011 menjadi titik terendah sebesar 4.8% di tahun 2015 (BPS 2019). 

Disamping itu pada periode yang sama, terjadi pelemahan nilai tukar mata uang 

Rupiah terhadap US Dollar, dari Rp 8.773/USD di tahun 2011 menjadi Rp 

13.389/USD di tahun 2015, dan naiknya tingkat suku bunga dari 6% p.a. di tahun 

2011 menjadi 7.5% p.a. di tahun 2015 (BI 2019). Sedangkan indikator di sektor 

perbankan pada periode yang sama terjadi peningkatan rasio Non-Performing Loan 

(NPL) dari 2.52% di tahun 2011 menjadi 3.94% di tahun 2015, dan penurunan rasio 

laba terhadap aset (ROA) dari 1.79% di tahun 2011 menjadi 1.15% di tahun 2015 

(OJK 2019).  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul Analisis Kualitas 

Laba (Earnings Quality) Perbankan Syariah di Indonesia, dengan fokus 

pengamatan pada periode terjadinya pelemahan perekonomian Indonesia di tahun 

2014-2016, untuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). 
 

 

Perumusan Masalah 

Operasional bank syariah berbeda dengan bank konvensional, dimana untuk 

setiap transaksi yang dijalankan oleh bank syariah wajib mengacu kepada Fatwa 

Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI). Operasional 

bank syariah lebih mengedapankan etika bisnis Islam, dimana salah satunya adalah 

menjunjung kejujuran dalam setiap interaksi transaksi.   

Berbeda dengan bank konvensional, setiap jenis aset yang dikelola oleh bank 

syariah berlandaskan akad transaksi yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Jenis aset 

yang dikelola bank syariah umumnya berbasis transaksi jual beli (akad murabahah), 

sewa-menyewa (akad ijarah), pinjam meminjam (akad qardh) dan bagi hasil (akad 

mudharabah dan musyarakah).  Sedangkan di sisi hutang bank syariah menerima 

pendaaan dalam bentuk simpanan (akad wadi’ah dan mudharabah), penerimaan 

pinjaman dan penerbitan surat berharga (akad ijarah dan mudharabah). Untuk 

transaksi rekening administratif di bank syariah dibatasi oleh ketentuan hanya bisa 

dilakukan untuk tujuan tertentu antara lain berupa transaksi akseptasi atas letter of 

credit (LC), transaksi valuta asing forward.   

Pengakuan dan pencatatan atas pendapatan/biaya dari transaksi jual beli 

dengan akad murabahah dan sewa menyewa dengan akad ijarah mengguankan basis 

akrual. Dengan mengacu kepada ketentuan regulator, bank syariah dapat 

melakukan proses akrual secara rutin dan konsisten atas transaksi tersebut.  

Meskipun dalam pengakuan dan pencatatan akuntansi nya menggunakan basis kas, 

pembiayaan bagi hasil (akad mudharabah dan musyarakah), berpotensi dijadikan 

media dalam praktek manajemen laba, dimana bank syariah dapat melakukan 

intervensi untuk menyesuaikan kualitas aset investasi, yang berujung pada 

penyesuaian laba bagi hasil yang akan diakui dan dicatatkan pada laporan 

keuangan. 

Bagi perusahaan penambahan leverage (hutang) akan menambah arus kas 

perusahaan yang dapat dimaksimalkan untuk memperoleh laba yang ditetapkan 

oleh perusahaan. Pemberi pinjaman (investor/kreditor) tentu berkeinginan agar 

keberlangsungan usaha dari debitur nya dapat berjalan baik, sehingga dana yang 

disalurkan kepada debitur dapat dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Dalam rangka melakukan pemantauan terhadap aktivitas operasional dan 
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memastikan penggunaan dana pinjaman berjalan dengan baik, maka 

investor/kreditur umumnya memberikan persyaratan kredit (debt-covenant) terkait 

pencapaian kinerja keuangan, yang pelaporannya harus disampaikan berkala.  

Untuk pemenuhan persyaratan kredit ini, seringkali debitur melakukan intervensi 

dalam penetapan besaran laba, untuk menghindari pelanggaran terhadap debt-

covenant. 

Struktur organisasi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah 

(UUS) berbeda, dimana kemandirian BUS lebih besar karena terpisah secara 

institusi dari induk perusahaan pemegang sahamnya, sedangkan UUS dari sisi 

organisasi masih secara langsung di bawah kendali bank konvensional sebagai 

induknya (lampiran 1). Meskipun demikian, ketentuan baik dari DSN-MUI, Bank 

Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keungan (OJK) yang mengatur pengelolaan 

transaksi keuangan  tidak membedakan untuk kedua tipe bank syariah tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan permasalahan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan kualitas laba di Bank Umum Syariah (BUS) dan 

Unit Usaha Syariah (UUS) pada periode perlemahan perekonomian Indonesia 

tahun 2014 – 2016? 

2. Apakah pembiayaan investasi bagi hasil dan hutang (leverage) berpengaruh 

terhadap kualitas laba Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah 

(UUS) pada periode pelemahan perekonomian Indonesia tahun 2014 - 2016? 

3. Kebijakan apa yang harus direkomendasikan bagi para pemangku kepentingan 

sebagai respon dari hasil penelitian ini 
 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi perbedaan rata-rata kualitas laba Bank Umum Syariah (BUS) 

dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada periode perlemahan perekonomian tahun 

2014-2016.   

2. Menganalisis pengaruh dari pembiayaan investasi bagi hasil dan hutang 

(leverage) terhadap kualitas laba di Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha 

Syariah (UUS) pada periode pelemahan perekonomian tahun 2014-2016 

3. Merumuskan implikasi kebijakan/manajerial   
 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, 

sebagai berikut: 

1. Bagi industri, penelitian diharapkan dapat memberi gambaran mengenai 

kualitas laba secara umum dan menjadi bahan untuk perbaikan pengelolaan 

risiko, khususnya risiko operasional dan kepatuhan  

2. Bagi regulator, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

kepada regulator mengenai praktek manajemen laba yang berpotensi dilakukan 

oleh manajemen bank,  yang dapat digunakan untuk penyusunan peraturan dan 

ketentuan terkait 
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3. Bagi investor/pemegang saham, penelitian diharapkan dapat memberi  masukan 

untuk menentukan variabel-variabel dalam analisis keuangan untuk 

kepentingan investasi 

4. Bagi akademisi, diharapkan menjadi salah satu bahan literatur untuk penelitian 

selanjutnya  

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perbankan syariah yang dimaksud dalam penelitian ini terbatas kepada Bank 

Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) tidak termasuk Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

2. Penelitian menggunakan data sekunder dan tidak melakukan pengamatan 

lapangan secara langsung di lokasi BUS dan UUS 

3. Penelitian menggunakan data sampel yang diolah dari Laporan Keuangan 

Publikasi periode Desember 2008 sampai dengan Desember 2017 yang 

diperoleh dari website Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Kerangka Teoritis 

Bank Syariah 

Menurut UU No.21 tahun 2008 (OJK 2014) tentang perbankan syariah, 

definisi Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Unit Usaha Syariah 

(UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi 

sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan 

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan 

dalam penetepan fatwa di bidang syariah.  Sedangkan akad adalah kesepakatan 

tertulis antara Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan 

pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak 

sesuai dengan prinsip syariah.  

Transaksi di Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah terdiri dari 

simpanan, investasi dan pembiayaan.  Simpanan adalah dana yang dipercayakan 

oleh nasabah kepada BUS dan/atau UUS berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain 

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, bensuk simpanan antara lain adalah 

tabungan, deposito dan giro. Selanjutnya, investasi adalah dana yang dipercayakan 

oleh nasabah kepada BUS dan/atau UUS berdasarkan akad mudharabah atau akad 

lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, 

tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dan yang  terakhir 

adalah pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 

dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, 

sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa-beli dalam bentuk ijarah muntahiya 

bittamlik, jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna, pinjam 

http://www.ojk.go.id/



