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ABSTRAK 
 

PENGARUH ASIMETRI INFORMASI DAN UKURAN 
PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA 

(Penelitian pada Perusahaan di Sektor Industri Food and Beverages yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009 - 2011) 

 
 Manajemen laba sebagai suatu fenomena dipengaruhi oleh berbagai 
macam faktor yang menjadi pendorong timbulnya fenomena tersebut. Asimetri 
informasi dan ukuran perusahaan diyakini dapat mempengaruhi manajemen laba. 
Beberapa penelitian mengenai pengaruh asimetri informasi dan ukuran 
perusahaan terhadap manajemen laba telah dilakukan. Namun, hasil yang 
diperoleh masih menunjukkan ketidakkonsistenan terutama ukuran perusahaan.  

Dalam penelitian ini, manajemen laba diukur dengan menggunakan model 
Friedlan untuk menghitung discretionary accruals. Asimetri informasi diukur 
dengan menggunakan bid-ask spread dan ukuran perusahaan diukur dengan 
menggunakan total aktiva. Populasi penelitian ini terdiri dari 18 perusahaan food 
and beverages dan periode pengamatan mulai tahun 2009 – 2011. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan pemilihan sampel 
dengan menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan hasil purposive 
sampling diperoleh 14 perusahaan di sektor industri food and beverages yang 
memenuhi kriteria sampel. Metode analisis yang digunakan adalah metode 
analisis linier berganda untuk menguji pengaruh asimetri informasi dan ukuran 
perusahaan terhadap manajemen laba. 

Analisis statistik yang digunakan, yaitu (1) pengujian asumsi klasik, yang 
terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji 
autokorelasi, (2) pengujian hipotesis, yang terdiri dari uji koefisien determinasi 
(R2), uji hipotesis secara parsial (t-test), dan uji hipotesis secara simultan (F-test). 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan metode analisis linier 
berganda dalam penelitian ini, maka didapat kesimpulan secara parsial bahwa 
asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba, 
sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
manajemen laba. Serta pengujian secara simultan didapat kesimpulan bahwa 
asimetri informasi dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap manajemen laba pada perusahaan di sektor industri food and beverages 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 -2011. 

 
Kata kunci : Manajemen laba, discretionary accruals, asimetri informasi, ukuran 

perusahaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi 

keuangan kepada pihak-pihak di luar korporasi. Dalam suatu laporan keuangan 

perusahaan, laba merupakan salah satu informasi potensial yang sangat penting 

baik untuk pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Namun, 

informasi laba tidak selamanya akurat. Informasi laba sebagai bagian dari laporan 

keuangan, sering menjadi target rekayasa melalui tindakan oportunitis manajemen 

untuk memaksimumkan kepuasannya dan dapat merugikan pemegang saham atau 

investor. Tindakan oportunitis tersebut dilakukan dengan cara memilih kebijakan 

akuntansi tertentu, sehingga laba perusahaan dapat diatur, dinaikkan atau 

diturunkan sesuai dengan keinginannya. Laba yang dihasilkan perusahaan dari 

kegiatan usahanya merupakan salah satu ukuran kinerja perusahaan yang sering 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, dimana laba tersebut diukur 

dengan dasar akrual.  

Dalam penyusunan laporan keuangan, dasar akrual dipilih karena secara 

umum memberikan indikasi lebih baik tentang kinerja ekonomi perusahaan 

daripada informasi yang dihasilkan dari penerimaan dan pengeluaran kas terkini. 

Namun, disisi lain penggunaan dasar akrual dapat memberikan keleluasaan 

kepada pihak manajemen dalam memilih metode akuntansi selama tidak 

menyimpang dari Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Pilihan metode 



akuntansi yang sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu dikenal 

dengan sebutan manajemen laba atau earnings management (Rahmawati,dkk).  

Badruzaman (2010) mendefinisikan manajemen laba adalah suatu cara 

yang ditempuh manajemen dalam mengelola perusahaan melalui pemilihan 

kebijakan akuntansi tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan laba bersih dan 

nilai perusahaan sesuai dengan harapan manajemen. Manajemen laba diduga 

muncul dan dilakukan oleh manajer atau para penyusun laporan keuangan dalam 

proses pelaporan keuangan suatu perusahaan karena mereka mengharapkan suatu 

manfaat dari tindakan tersebut. 

Manajemen laba sebagai suatu fenomena dipengaruhi oleh berbagai 

macam faktor yang menjadi pendorong timbulnya fenomena tersebut. Masalah 

agensi (Agency Theory) telah menarik perhatian yang sangat besar dari para 

peneliti di bidang akuntansi keuangan (Fuad, 2005). Masalah agensi timbul karena 

adanya konflik kepentingan antara shareholders dan manajer, karena tidak 

bertemunya utilitas yang maksimal antara  mereka. Sebagai agent, manajer secara 

moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik 

(principal), namun disisi lain manajer juga mempunyai kepentingan 

memaksimumkan kesejahteraan mereka. Sehingga ada kemungkinan besar agent 

tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik principal. 

Tindakan earnings management telah memunculkan beberapa kasus 

skandal pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui antara lain Enron, Merck, 

World Com, dan perusahaan lain khususnya di Amerika Serikat. Beberapa kasus 

yang terjadi di Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk juga 



melibatkan pelaporan keuangan (financial reporting) yang berawal dari terdeteksi 

adanya manipulasi (Arief dan Bambang, 2007). 

Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia, seperti PT Kimia Farma Tbk. 

PT Kimia Farma adalah suatu produsen obat-obatan milik pemerintah di 

Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma 

melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 miliar, dan laporan tersebut di 

audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Bapepam 

menyebutkan terdapat kesalahan penyajian dalam laporan keuangan PT Kimia 

Farma, adapun dampak kesalahan tersebut mengakibatkan overstated laba pada 

laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar Rp 32,7 miliar. 

(Siaran Pers Bapepam, 27 Desember 2002). 

Kasus manipulasi laporan keuangan juga pernah terjadi pada PT Kereta 

Api Indonesia. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT Kereta 

Api Indonesia (KAI) tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keutungan 

sebesar Rp, 6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan 

seharusnya menderita kerugian sebesar Rp. 63 Miliar. Laporan keuangan tersebut 

telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Setelah hasil audit tersebut 

diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT 

KAI tahun 2005 (Kompas, 5 Agustus 2006). 

Dalam teori keagenan (agency theory), hubungan agensi muncul karena 

adanya suatu kontrak yang dilakukan oleh satu orang atau lebih principal yang 

mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan 

mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent. Manajer 



sebagai pihak pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal 

dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik. Oleh 

karena itu, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi 

perusahaan yang sesungguhnya kepada pemilik. Akan tetapi, informasi yang 

disampaikan terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang 

sesungguhnya. Ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu 

munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (information 

asymmetry). 

Asimetri Informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki 

akses informasi yang lebih banyak mengenai prospek perusahaan yang tidak 

dimiliki oleh pihak eksternal perusahaan. Keberadaan asimetri informasi dianggap 

sebagai penyebab manajemen laba. Richardson (1998) berpendapat bahwa 

terdapat hubungan yang sistematis antara asimetri informasi dengan tingkat 

manajemen laba. Adanya asimetri informasi akan mendorong manajer untuk 

menyajikan informasi yang tidak sebenarnya terutama jika informasi tersebut 

berkaitan dengan pengukuran kinerja manajer. Kualitas laporan keuangan juga 

akan mencerminkan tingkat manajemen laba.  

Selain asimetri informasi, faktor lain yang mempengaruhi praktik 

manajemen laba yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan nilai 

yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Terdapat dua pandangan tentang 

bentuk hubungan ukuran perusahaan dan manajemen laba. Pandangan pertama 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dengan 

manajemen laba, karena perusahaan besar memiliki aktivitas operasional yang 



lebih kompleks dibandingkan perusahaan kecil, sehingga lebih memungkinkan 

untuk melakukan manajemen laba. Pandangan kedua menyatakan ukuran 

perusahaan memiliki hubungan negatif dengan manajemen laba. Perusahaan yang 

berukuran besar memiliki kecenderungan melakukan tindakan manajemen laba 

yang lebih kecil dibanding perusahaan berukuran kecil. Hal ini dikarenakan 

perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pemegang saham dan pihak luar 

sehingga perusahaan besar mendapatkan tekanan yang lebih kuat untuk 

menyajikan pelaporan keuangan yang credible (Marihot dan Setyawan, 2007). 

Pada penelitian sebelumnya telah banyak dilakukan oleh peneliti untuk 

menguji beberapa faktor yang mempengaruhi praktik manajemen laba. Seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Desmiyawati, dkk (2009) yang meneliti pengaruh 

asimetri informasi dan ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2005 - 

2006. Hasil penelitian tersebut bahwa asimetri informasi dan ukuran perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba.  

Penelitian Rahmawati, dkk (2006) meneliti pengaruh asimetri informasi 

terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan perbankan publik yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan sampel 27 perusahaan selama tahun 

2000-2004, menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif signifikan antara 

tingkat asimetri informasi dengan praktik manajemen laba. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Santoso (2012) meneliti 

pengaruh asimetri informasi terhadap manajemen laba pada perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa asimetri informasi 



mempunyai pengaruh positif terhadap manajemen laba, maksudnya semakin 

tinggi tingkat asimetri informasi maka tingkat manajemen laba akan semakin 

tinggi.  

Penelitian Nuryaman (2008) menemukan hubungan signifikan antara 

ukuran perusahaan dengan praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun sebaliknya, Nasution dan 

Setiawan (2007) dengan sampel perusahaan perbankan tidak menemukan adanya 

pengaruh signifikan dari ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.  

Dengan adanya perbedaan hasil penelitian (research gap) pada penelitian-

penelitian sebelumnya, maka mendorong bagi penulis untuk dilakukannya 

penelitian lebih lanjut mengenai praktik manajemen laba pada perusahaan food 

and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: “Pengaruh Asimetri Informasi dan Ukuran Perusahaan terhadap 

Manajemen Laba” (Penelitian pada Perusahaan di Sektor Industri Food and 

Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009 - 2011). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, masalah yang akan diidentifikasi 

dalam penelitian ini adalah: 

1) Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. 



3) Apakah asimetri informasi dan ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 

maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fakta, data dan hal-hal yang 

berkaitan dengan permasalahan variabel asimetri informasi dan ukuran 

perusahaan terhadap manajemen laba, serta hubungan antara kedua variabel 

tersebut. 

 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1) Untuk menganalisis pengaruh asimetri informasi terhadap manajemen 

laba. 

2) Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen 

laba. 

3) Untuk menganalisis pengaruh asimetri informasi dan ukuran 

perusahaan terhadap manajemen laba. 

 

 

 



1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat diperolehnya 

informasi yang akurat dan relevan serta dimanfaatkan oleh berbagai pihak sebagai 

berikut: 

1. Untuk Perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

penyusunan laporan keuangan tanpa melakukan manajemen laba demi 

kepentingan pribadi sehingga tetap mempertahankan relevansi nilai 

informasi akuntansi. 

2. Untuk Penulis 

Menambah dan mengembangkan pengetahuan mengenai Pengaruh 

Asimetri Informasi dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

pada Perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2009 - 2011, dan melengkapi salah satu syarat dalam 

menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

3. Untuk Para Pembaca  

Sebagai informasi yang berguna khususnya mengenai informasi yang 

berkaitan dengan akuntansi keuangan dan untuk menambah bahan 

referensi sehingga akan bermanfaat dalam penelitian selanjutnya. 

4. Untuk Investor dan Calon Investor 

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada investor dan calon 

investor serta pelaku pasar lainnya dalam memandang laba yang 



diumumkan perusahaan sehingga mereka dapat mengambil keputusan-

keputusan ekonomi secara cepat dan tepat (baik keputusan investasi, 

kredit, maupun keputusan yang lain). 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis memperoleh data melalui situs website: 

www.idx.co,id di Pojok Bursa Universitas Widyatama yang berlokasi di Jalan 

Cikutra No. 204A Bandung. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Maret 2013 

sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Laporan Keuangan 

2.1.1 Definisi Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan suatu ringkasan dari proses pencatatan 

transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku bersangkutan. 

Laporan keuangan dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk 

mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh pemilik 

perusahaan serta sebagai laporan kepada pihak-pihak di luar perusahaan.  

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007; 7) menjelaskan definisi 

laporan keuangan adalah:  

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba 
rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai 
cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan 
dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral 
dari laporan keuangan. Di samping itu, juga termasuk skedul dan 
informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut misalnya, 
informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan 
pengaruh perubahan harga”.  
 

Dari penjelasan di atas ditekankan mengenai kelengkapan laporan 

keuangan yang biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan 

posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai 

laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi 

penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. 

 



 Selain itu, menurut Kieso, et al. (2011; 5) memberikan definisi sebagai 

berikut: 

“Financial statement are principal means through which a company 

communicates its financial information to those outside it”. 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan 

sarana utama perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada 

pihak-pihak di luar perusahaan. 

 Sedangkan menurut Munawir (2002; 2) menyatakan bahwa: 

“Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang 
dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan 
atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan 
dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut”. 
 
Jadi, laporan keuangan dapat disimpulkan sebagai laporan yang 

memberikan informasi yang dapat membantu para pengguna laporan keuangan 

dalam mengambil keputusan ekonomi yang berkaitan dengan financial. Serta 

sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dari manajemen dalam mengelola serta 

mendayagunakan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

Laporan keuangan dirancang untuk menyediakan informasi pada empat 

aktivitas usaha utama yaitu kegiatan perencanaan, keuangan, investasi, dan 

operasi. Laporan keuangan dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk 

mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para 

pemilik perusahaan.  

 

 

 



2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut PSAK No.1 tujuan laporan keuangan adalah: 

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi 
keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi 
sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan 
ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban 
manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada 
mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan 
menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: 
a. Aset; 
b. liabilitas; 
c. ekuitas; 
d. pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; 
e. kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya 

sebagai pemilik; dan 
f. arus kas. 
Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan 
atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi 
arus kas masa depan dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian 
diperolehnya kas dan setara kas (IAI, 2009)“. 
 
Sehubungan dengan yang dikemukakan di atas, bahwa laporan keuangan 

yang disajikan oleh perusahaan memiliki beberapa tujuan, dimana tujuan 

penyajiannya dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu: 

1. Tujuan umum 

Secara umum tujuan laporan keuangan ialah memberikan informasi tentang 

posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi 

sebagian besar kalangan pengguna laporan. 

2. Tujuan khusus 

Tujuan laporan keuangan yaitu mengungkapkan informasi lain dalam 

hubungannya dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan para 

pemakainya, antara lain: 



1) Laporan keuangan menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) 

manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya kepada mereka. 

2) Laporan keuangan mewajibkan informasi mengenai perusahaan yang 

meliputi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan arus kas. 

3) Membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas pada masa 

depan khususnya dalam waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara 

kas. 

 

2.1.3 Karakteristik Laporan Keuangan 

Laporan keuangan memiliki karakteristik kualitatif yang membuat 

informasi dalam laporan keuangan dapat berguna bagi pemakai. Karakteristik 

tersebut menurut Kieso, et al. (2011; 43-47) adalah sebagai berikut: 

1. Relevansi (relevance)  

Agar relevan, informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan 

dalam sebuah keputusan. Jika tidak mempengaruhi keputusan, maka 

informasi tersebut dikatakan tidak relevan terhadap keputusan yang 

diambil. Terdapat dua unsur pokok dalam karakter relevan, yaitu: 

a. Nilai prediktif (predictive value) 

Informasi yang relevan akan membantu pemakai membuat prediksi 

tentang hasil akhir dari kejadian masa lalu, masa kini, dan masa depan. 

b. Nilai penegasan (confirmatory value) 

Informasi yang relevan juga membantu pemakai mengkonfirmasi atau 

mengoreksi ekspektasi atau harapan masa lalu. 



2. Disajikan secara tepat (faithful representation) 

Ketepatan penyajian berarti bahwa angka-angka dan penjelasan dalam 

laporan keuangan mewakili apa yang betul-betul ada dan terjadi. 

Ketepatan penyajian sangat dibutuhkan karena banyak pemakai informasi 

keuangan yang tidak memiliki waktu atau keahlian dalam mengevaluasi 

kebenaran dari informasi yang didapatkan. Untuk disajikan secara tepat, 

informasi harus: 

a. Lengkap (completeness) 

Lengkap artinya bahwa semua informasi yang dibutuhkan untuk 

disajikan secara tepat telah tersedia. 

b. Netralitas (neutrality) 

Netralitas berarti bahwa informasi tidak dapat dipilih untuk 

kepentingan sekelompok pemakai tertentu. Informasi yang disajikan 

harus faktual, benar, dan tidak bias. 

c. Bebas dari  kesalahan (free from error) 

Informasi yang bebas dari kesalahan akan lebih akurat item 

keuangannya. 

3. Dapat dibandingkan (comparability) 

Informasi yang diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama pada 

perusahaan yang berbeda dianggap dapat dibandingkan. Informasi 

keuangan akan lebih berguna bagi pemakainya apabila dapat 

diperbandingkan dengan informasi keuangan pada laporan keuangan tahun 

sebelumnya dan laporan keuangan antar perusahaan. 



4. Dapat diuji (verifiability)  

Daya uji ditunjukkan ketika pengukur-pengukur independen, dengan 

menggunakan metode pengukuran yang sama, mendapatkan hasil yang 

serupa. 

5. Tepat waktu (timeliness) 

Tepat waktu berarti informasi yang dibutuhkan tersedia untuk para 

pembuat keputusan yang dapat mempengaruhi keputusan yang akan 

diambil. 

6. Dapat dipahami (understandability) 

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus dapat dengan 

mudah dipahami oleh pemakai. 

 

2.1.4 Komponen Laporan Keuangan  

Setelah adanya konvergensi IFRS di Indonesia, terjadi perubahan 

komponen laporan keuangan. Berikut adalah perubahan komponen laporan 

keuangan yang lengkap. 

Tabel 2.1 
Perubahan Komponen Laporan Keuangan 

Menurut PSAK lama Menurut PSAK baru setelah konvergensi 
1. Neraca 
2. Laporan Laba Rugi 
3. Laporan Perubahan Ekuitas 
4. Laporan Arus Kas 
5. Catatan atas Laporan Keuangan 

1. Laporan Posisi Keuangan 
2. Laporan Laba Rugi Komprehensif 
3. Laporan Perubahan Ekuitas 
4. Laporan Arus kas 
5. Catatan atas Laporan Keuangan 
6. Laporan Posisi Keuangan Awal 

Periode 
Sumber : IAI 2009 



Berikut adalah gambaran umum mengenai keenam komponen laporan 

keuangan setelah adanya konvergensi IFRS menurut PSAK No. 1 (IAI, 2009), 

laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini: 

a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode. 

Merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai nilai dan jenis 

investasi perusahaan, kewajiban perusahaan kepada kreditur dan ekuitas 

pemilik. Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang 

dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas serta 

kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Laporan posisi 

keuangan perusahaan dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menghitung 

tingkat hasil pengembalian, mengevaluasi struktur modal perusahaan dan 

memperhitungkan likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. 

b. Laporan laba rugi komprehensif selama periode. 

Laporan laba rugi berfungsi untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan 

antara tanggal neraca. Laporan ini mencerminkan aktivitas operasi 

perusahaan yang menyediakan rincian pendapatan, beban, untung, dan 

rugi perusahaan untuk suatu periode waktu. Laporan laba rugi dapat 

digunakan untuk mengetahui indikasi profitabilitas perusahaan. 

c. Laporan perubahan ekuitas selama periode.  

Laporan ini menyajikan perubahan-perubahan pada pos ekuitas. Laporan 

ini bermanfaat untuk mengidentifikasi alasan perubahan klaim pemegang 

ekuitas atas aktivitas perusahaan. 

 



d. Laporan arus kas selama periode. 

Laporan ini menyajikan dan melaporkan arus kas masuk dan keluar bagi 

aktivitas operasi, investasi dan pendanaan perusahaan secara terpisah 

selama suatu periode tertentu. 

e. Catatan atas laporan keuangan. 

Catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi 

penting dan informasi penjelasan lainnya. Dalam PSAK No. 1 (2009) 

dinyatakan bahwa: 

“Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atas rincian 
jumlah yang tertera dalam neraca. Laporan laba rugi, laporan arus kas dan 
laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban 
kontijensi dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup 
informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam 
PSAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk 
menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar”. 

  
f. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif. 

Laporan posisi keuangan pada awal periode ini disajikan ketika entitas 

menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat 

penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas 

mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. 

 

2.1.5 Pemakai Laporan Keuangan 

Para pemakai laporan keuangan menggunakan laporan keuangan untuk 

memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Menurut Darminto dan 

Juliaty (2002), pemakai laporan keuangan yang dimaksud di antaranya meliputi: 

 



a. Investor 

Para investor berkepentingan terhadap risiko yang melekat dan hasil 

pengembangan dari investasi yang dilakukannya. Investor membutuhkan 

informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan 

atau menjual investasi tersebut serta tertarik pada informasi yang 

memungkinkan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam 

membayar dividen. 

b. Kreditor 

Para kreditor tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar 

pada saat jatuh tempo. 

c. Pemasok dan kreditor usaha lainnya 

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada 

perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek dibanding kreditor. 

d. Shareholders (Pemegang Saham) 

Para pemegang saham berkepentingan dengan informasi mengenai 

kemajuan perusahaan, pembagian keuntungan yang akan diperoleh dan 

penambahan modal untuk rencana bisnis selanjutnya. 

e. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan. 



f. Pemerintah 

Pemerintah berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan aktivitas 

perusahaan. Pemerintah membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas 

perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk 

menyusun statistik pendapatan nasional. 

g. Karyawan  

Karyawan tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas 

perusahaan. 

h. Masyarakat 

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan 

informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran 

perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 

 

2.1.6 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

Sifat dan keterbatasan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi 

Indonesia (2004) adalah: 

1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu laporan kejadian yang telah lalu. 

Karenanya laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya 

sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan. 

2. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan pihak tertentu. 

3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran 

dan berbagai pertimbangan. 



4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material dan penerapan 

prinsip akuntansi terdapat pos tertentu mungkin tidak dilaksanakan jika 

tidak menimbulkan pengaruh material terhadap kelayakan laporan 

keuangan. 

5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, 

bila terjadi beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai 

penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan 

laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. 

6. Laporan keuangan lebih menekankan makna ekonomi suatu peristiwa atau 

transaksi daripada bentuk hukumnya. 

7. Laporan keuangan diasumsikan dengan menggunakan istilah-istilah teknis 

dan pemakaian laporan keuangan diasumsikan memahami bahasa teknis 

akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan. 

8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat menimbulkan 

variasi dalam pengukuran sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar 

perusahaan. 

9. Informasi yang bersifat kumulatif dan fakta yang tidak dikuantifikasikan 

umumnya diabaikan. 

 

2.2 Laba 

2.2.1  Definisi Laba 

Menurut Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 1, 

informasi laba memiliki manfaat dalam menilai kinerja manajemen, membantu 



mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang, 

memprediksi laba dan menaksir risiko dalam investasi.  

Menurut Suwardjono (2005; 464) menjelaskan definisi laba adalah: 

“Laba dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan 
barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan di atas 
biaya (biaya total yang melekat dalam kegiatan produksi dan penyerahan 
barang/jasa)”. 
 
Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa laba adalah imbalan atas kegiatan 

yang dilakukan perusahaan dari proses memproduksi sampai menjual barang dan 

jasa setelah dikurangi segala biaya yang digunakan dalam kegiatan operasi dan 

penyerahan barang/jasa. 

Menurut Riahi dan Belkaoui (2001; 126) menjelaskan definisi laba adalah: 

“Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang 
memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya 
dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, determinan pada kebijakan 
pembayaran dividen, pedoman investasi, dan pengambilan keputusan dan 
unsur prediksi”. 

 Financial Accounting Standard Board (FASB), seperti dikutip oleh 

Suwardjono (2005; 463), menjelaskan definisi laba komprehensif adalah: 

“Comprehensive income is the change in equity of a business enterprise 
during a period from transactions and other events and circumstances 
from nonowner sources. It includes all changes in equity during a period 
except those resulting from investment by owners and distributions to 
owners”. 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa laba komprehensif adalah 

perubahan ekuitas sebuah perusahaan bisnis selama suatu periode dari transaksi 

dan kejadian lain dan keadaan yang bukan bersumber dari pemilik. Hal ini 

termasuk semua perubahan ekuitas selama suatu periode kecuali perubahan yang 

diakibatkan oleh investasi dan distribusi kepada pemilik. 



Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2004), definisi laba rugi adalah: 

“Laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari suatu 
perusahaan selama satu periode tertentu. Informasi tentang kinerja suatu 
perusahaaan, terutama tentang profitabilitas dibutuhkan untuk mengambil 
keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola oleh suatu 
perusahaan di masa yang akan datang. Informasi tersebut juga seringkali 
digunakan untuk menghasilkan kas dan aktiva disamakan dengan kas di 
masa yang akan datang. Informasi tentang kemungkinan perubahan kinerja 
juga penting dalam hal ini”. 

 Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa laporan laba rugi merupakan  

laporan yang digunakan untuk melihat kinerja suatu perusahaan, seperti 

profitabilitas yang digunakan untuk mengambil keputusan mengenai sumber 

ekonomi yang akan digunakan perusahaan pada periode mendatang. 

Laba mengandung makna bersih atau neto yaitu sebagai net income atau 

penghasilan bersih untuk suatu periode. Laba menunjukkan keuntungan yang 

diperoleh perusahaan dan tercantum dalam laporan laba rugi. Laporan laba rugi 

adalah laporan yang menunjukkan pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya dari 

suatu unit usaha untuk periode tertentu. Selisih antara pendapatan-pendapatan dan 

biaya-biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita oleh 

perusahaan.  

Secara umum, informasi keuangan yang tercantum dalam laporan laba rugi 

bermanfaat untuk (1) menilai keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dan 

efisiensi manajemen, (2) membuat taksiran jumlah laba di masa yang akan datang, 

(3) menilai rentabilitas atau profitabilitas modal yang ditanamkan oleh pemilik.  

 

 

 



2.2.2  Jenis-jenis Laba 

 Dalam perhitungan laba rugi, laba terdiri dari berbagai jenis, di antaranya 

yaitu: 

1. Laba kotor atas penjualan, merupakan selisih dari penjualan bersih dan 

harga pokok penjualan, laba ini dinamakan laba kotor hasil penjualan 

bersih belum dikurangi dengan beban operasi lainnya untuk periode 

tertentu. 

2. Laba bersih operasi perusahaan, yaitu laba kotor dikurangi dengan 

sejumlah biaya penjualan, biaya administrasi dan umum. 

3. Laba bersih sebelum potongan pajak, yaitu merupakan pendapatan 

perusahaan secara keseluruhan sebelum potongan pajak perseroan, yaitu 

perolehan apabila laba operasi dikurangi atau ditambah dengan selisih 

pendapatan dan biaya lain-lain. 

4. Laba bersih sesudah potongan pajak, yaitu laba bersih setelah ditambah 

atau dikurangi dengan pendapatan dan biaya non operasi dan dikurangi 

dengan pajak perseroan. 

 

2.2.3  Konsep Laba 

2.2.3.1 Laba Menurut Konsep Akuntansi 

Riahi dan Belkaoui (2001; 127) mendefinisikan income akuntansi secara 

operasional sebagai perbedaan antara pendapatan realisasi (realized revenues) 

yang berasal dari transaksi suatu periode dan berhubungan dengan biaya historis. 

Definisi ini menunjukkan lima karakteristik laba akuntansi, yaitu: 



1. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual yang diadakan oleh 

perusahaan (terutama pendapatan yang berasal dari penjualan barang dan 

jasa dikurangi biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tersebut). 

2. Laba akuntansi didasarkan pada periode postulat dan merujuk pada kinerja 

keuangan perusahaan selama satu periode tertentu. 

3. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan dan memerlukan 

definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan. 

4. Laba akuntansi meminta pengukuran biaya dalam hal biaya historis bagi 

perusahaan, merupakan ketaatan yang kuat pada prinsip biaya. Aset dicatat 

pada harga perolehannya hingga penjualan terealisir, pada saat perubahan 

nilai diakui. 

5. Laba akuntansi meminta bahwa pendapatan realisasi pada suatu periode 

dikaitkan dengan biaya yang relevan yang layak atau sesuai. Oleh karena 

itu, prinsip akuntansi dikaitkan pada prinsip perbandingan. Secara 

mendasar, biaya tertentu atau biaya periode dialokasikan atau 

dibandingkan dengan pendapatan dan biaya lain dilaporkan dan 

dipindahkan sebagai aset. Biaya yang dialokasikan dan dibandingkan 

dengan pendapatan dianggap telah digunakan jasa potensialnya. 

 

2.2.3.2 Laba Menurut Konsep Ekonomi 

Konsep ekonomi selalu menjadi sesuatu yang menarik bagi ahli-ahli 

ekonomi. Menurut Adam Smith dalam Riahi dan Belkaoui (2001; 128) 

mendefinisikan income sebagai peningkatan dalam kesejahteraan. Menurut 



Schroeder dan Clark (1998) seperti yang dikutip oleh Suwardjono (2005; 461) 

menyatakan bahwa income ekonomi dibedakan atas dasar sifatnya, yaitu: 

1. Laba psikis (Psychic income) 

Laba psikis adalah laba yang berupa kenaikan dalam pemuasan keinginan 

manusia. Laba ini dapat dirasakan maknanya tetapi sulit dikuantifikasi 

secara umum karena kepuasan manusia bergantung pada tingkat 

kemakmuran dan status sosial yang telah dicapai. Artinya, angka rupiah 

laba yang sama tidak memberi kepuasan yang sama antara orang yang satu 

dan lainnya. 

2. Laba riil (Real income) 

Laba riil adalah laba yang berupa kenaikan kemakmuran ekonomik. 

3. Laba uang (Money income) 

Laba uang adalah laba yang berupa kenaikan satuan uang dalam suatu 

periode tanpa memperhatikan pengaruh perbedaan daya beli dan menjadi 

fokus pengukuran laba akuntansi.  

Jadi, laba akuntansi berkepentingan dengan laba uang, sedangkan laba 

ekonomik berkepentingan dengan laba riil. 

 

2.2.4  Tujuan Pelaporan Laba 

 Menurut Hendriksen yang dialihbahasakan oleh Wibowo (2005; 331) 

menjelaskan tujuan dari pelaporan laba adalah: 

“Tujuan utama dari pelaporan laba adalah memberikan informasi yang 
berguna bagi mereka yang paling berkepentingan dalam laporan keuangan. 
Tujuan yang lebih spesifik mencakup: 
1. Penggunaan laba sebagai pengukuran efisiensi manajemen. 



2. Penggunaan angka laba historis untuk membantu meramalkan arah 
masa depan dari perusahaan atau pembagian dividen di masa depan. 

3. Penggunaan laba sebagai pengukuran pencapaian dan sebagai 
pedoman untuk keputusan manajerial masa depan”. 
 

2.3 Teori Keagenan 

Widyaningdyah (2001) menyatakan bahwa konsep agency theory adalah 

hubungan atau kontrak yang terjadi antara principal dan agent. Principal  

mempekerjakan agent untuk kepentingan principal, termasuk pendelegasian 

otoritas pengambilan keputusan dari principal kepada agent. Pada perusahaan 

yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai principal, 

dan CEO (Chief Executive Officer) sebagai agent mereka. Pemegang saham 

memperkerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan principal. 

Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata 

termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik 

kepentingan antara principal  dan agent. Pihak principal termotivasi mengadakan 

kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas perusahaannya yang 

selalu meningkat. 

Scott (2006; 266) mendefinisikan teori agensi sebagai berikut: 

“Agency theory is a branch of game theory that studies the design of 

contracts to motivate a rational agent to act on behalf of a principal when 

the agent’s interests would otherwise conflict with those of the principal”. 

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa teori agensi adalah pengembangan 

dari suatu teori yang mempelajari suatu desain kontrak dimana para agen bekerja/ 



bertugas atas nama prinsipal ketika keinginan/tujuan mereka bertolak belakang 

maka akan terjadi suatu konflik. 

Salno dan Baridwan (2000) menyatakan bahwa penjelasan tentang konsep 

manajemen laba tidak terlepas dari teori keagenan (agency theory). Teori 

keagenan menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik 

kepentingan antara manajemen (agent) dan pemilik (principal) yang timbul ketika 

setiap pihak berusaha untuk mencapai dan mempertahankan tingkat kemakmuran 

yang dikehendakinya. Adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan 

pemilik tersebut dapat dipengaruhi kebijakan yang diputuskan manajemen.  

Oleh karena itu, terkadang kebijakan-kebijakan tertentu yang dilakukan 

oleh manajemen perusahaan tanpa sepengetahuan pihak pemilik modal atau 

investor. Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-

mata termotivasi oleh kepentingan diri sendiri sehingga menimbulkan konflik 

kepentingan antara principal dan agent. Pemegang saham sebagai pihak principal 

mengadakan kontrak untuk memaksimumkan kesejahteraan dirinya dengan 

profitabilitas yang selalu meningkat. Manajer sebagai agent termotivasi untuk 

memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya antara lain 

dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Masalah 

keagenan muncul karena adanya perilaku oportunistik dari agent, yaitu perilaku 

manajemen untuk memaksimumkan kesejahteraannya sendiri yang berlawanan 

dengan kepentingan principal. Manajer memiliki dorongan untuk memilih dan 

menerapkan metode akuntansi yang dapat memperlihatkan kinerjanya yang baik 

untuk tujuan mendapatkan bonus dari principal.  



Agent termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi 

dan psikologisnya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun 

kontrak kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat terutama karena 

principal tidak dapat memonitor aktivitas CEO sehari-hari untuk memastikan 

bahwa CEO bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham. Principal tidak 

memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent. Agent mempunyai lebih 

banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang 

mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimilliki oleh principal 

dan agent (Nasution dan Doddy, 2007). 

Ketidakseimbangan informasi inilah yang disebut dengan asimetri 

informasi. Adanya asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk 

memaksimalkan dirinya sendiri, mengakibatkan agent memanfaatkan adanya 

asimetri informasi yang dimilikinya untuk menyembunyikan beberapa informasi 

yang tidak diketahui principal. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang 

terjadi antara principal dan agent. Hal ini memacu agent untuk memikirkan 

bagaimana angka akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk 

memaksimalkan kepentingannya. 

Konflik keagenan (agency cost) yang ditimbulkan oleh tindakan 

manajemen laba dipicu dari adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan 

antara pemegang saham (principal) dengan manajemen perusahaan (agent). 

Misalnya,  manajemen selaku pengelola perusahaan memiliki informasi tentang 

perusahaan lebih banyak dan lebih dahulu daripada pemegang saham sehingga 

terjadi asimetri informasi yang memungkinkan manajemen melakukan praktik 



akuntansi dengan orientasi pada laba untuk mencapai suatu kinerja tertentu. 

Asimetri informasi adalah masalah-masalah yang ditimbulkan oleh informasi 

yang tidak lengkap, yaitu ketika tidak semua keadaan diketahui oleh kedua belah 

pihak dan sebagai akibatnya, ketika konsekuensi-konsekuensi tertentu tidak 

dipertimbangkan oleh masing-masing pihak yang bersangkutan (Hendriksen, 

2005; 222). 

Menurut Ujiyanto dan Bambang (2007) menggunakan tiga asumsi sifat 

manusia, yaitu: 

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest). 

2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang 

(bounded rationality). 

3. Manusia selalu menghindari risiko (risk adverse).  

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut, manajer sebagai manusia 

akan bertindak opportunistic, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya. 

 

2.4 Manajemen Laba 

2.4.1  Definisi Manajamen Laba 

Pada dasarnya manajemen laba memiliki beberapa definisi lain tersendiri, 

antara lain: 

Scott (2009; 403) mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut: 

“Earnings management is the choice by a manager of accounting policies 

so as to achieve some specific objective”.  



Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa manajemen laba adalah suatu 

tindakan manajer yang dilakukan melalui pilihan kebijakan akuntansi untuk 

memperoleh tujuan tertentu. Sedangkan menurut Kieso (2011; 145) 

mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut: 

“Earnings management is often defined as the planned timing of revenues, 

expenses, gains, and losses to smooth out bumps in earnings”.  

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa manajemen laba sering 

didefinisikan sebagai perencanaan waktu dari pendapatan, beban, keuntungan, dan 

kerugian untuk meratakan fluktuasi laba. 

Definisi lain menurut Schipper dalam Gumanti (2000) yaitu: 

“Earnings management is disclosure management in the sense of 

purposeful intervention in external reporting process, with intent of 

obtaining some private gain”. 

Pernyataan tersebut mendefinisikan manajemen laba sebagai upaya yang 

dilakukan manajer untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi tertentu. 

Dari definisi tersebut jelas bahwa manajemen laba merupakan intervensi langsung 

manajemen dalam proses pelaporan keuangan dengan maksud untuk mendapatkan 

keuntungan atau manfaat tertentu. 

Menurut Setiawati dan Na’im (2000): 

“Manajemen laba merupakan campur tangan dalam proses pelaporan 

keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri”. 

 

 



Menurut Sulistyanto (2008): 

“Manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi 
atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan 
tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan 
kondisi perusahaan”. 
 
Menurut Badruzaman (2010): 

“Manajemen laba adalah cara yang ditempuh manajemen dalam mengelola 
perusahaan melalui pemilihan kebijakan akuntansi tertentu dengan tujuan 
untuk meningkatkan laba bersih dan nilai perusahaan sesuai dengan 
harapan manajemen”. 
 
Menurut Nuryaman (2008): 

“Manajemen Laba (ML) adalah suatu kondisi di mana manajemen 
melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi 
pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikan, dan menurunkan 
pelaporan laba”. 
 
Menurut Sri (2008): 

“Upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi 
informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk 
mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi 
perusahaan”. 
 

 Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen laba merupakan suatu tindakan  yang dilakukan oleh manajer dengan 

cara memanipulasi data atau informasi akuntansi agar jumlah laba yang tercatat 

dalam laporan keuangan sesuai dengan keinginan manajer, baik untuk 

kepentingan pribadi maupun kepentingan perusahaan. 

 

2.4.2 Klasifikasi Manajemen Laba  

Menurut Sastradipraja (2010; 33-34), manajemen laba diklasifikasikan 

sebagai berikut: 



1. Cosmetic Earnings Management 

Cosmetic Earnings Management terjadi jika manajer memanipulasi akrual 

yang tidak memiliki konsekuensi cash flow. Teknik ini merupakan hasil 

dari kebebasan dalam akuntansi akrual yang mungkin terjadi. Standar 

Akuntansi Keuangan dan mekanisme pengawasan mengurangi kebebasan 

ini tetapi tidak mungkin untuk meniadakan pilihan karena kompleksitas 

dan keragaman aktivitas usaha. Akuntansi akrual membutuhkan estimasi 

dan pertimbangan (judgement) yang menyebabkan kebebasan manajer 

dalam menetapkan angka akuntansi. Meskipun kebebasan ini memberikan 

kesempatan bagi manajer untuk menyajikan gambaran aktivitas usaha 

perusahaan yang lebih informatif, kebebasan ini juga memungkinkan 

mereka mempercantik laporan keuangan (window-dress financial 

statement) dan mengelola earnings.  

2. Real Earnings Management  

Real Earnings Management terjadi jika manajer melakukan aktivitas 

dengan konsekuensi cash flow. Insentif untuk melakukan earnings 

management mempengaruhi keputusan investing dan financing oleh 

manajer. Real earnings management lebih bermasalah dibandingkan 

dengan cosmetic earnings management karena mencerminkan keputusan 

usaha yang sering kali mengurangi kekayaan pemegang saham. 

 

 

 



2.4.3 Kondisi dan Motivasi Manajemen Laba   

Perilaku manajemen laba dapat dijelaskan di dalam Positive Accounting 

Theory (PAT) dan teori keagenan (agency theory). Menurut Scott (2009; 284) 

mendefinisikan Positive Accounting Theory (PAT) sebagai berikut: 

“Positive accounting theory (PAT) is concerned with predicting such 

actions as the choices of accounting policies by firm managers and how 

managers will respond to proposed new accounting standards”. 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Teori Akuntansi Positif (PAT) 

adalah memprediksi tindakan seperti pilihan kebijakan akuntansi oleh manajer 

perusahaan dan bagaimana manajer akan menanggapi usulan standar akuntansi 

baru. Terdapat tiga hipotesis dalam teori Positive Accounting Theory (PAT) yang 

dapat dijadikan sebagai dasar pemahaman motivasi tindakan manajemen laba 

menurut Watts dan Zimmerman (Scott, 2009; 287-289) yaitu: 

a) The Bonus Plan Hypothesis 

Managers of firms with bonus plans are more likely to choose accounting 

procedures that shift reported earnings from future periods to the current 

period. 

Hipotesis ini menyatakan bahwa manajer perusahaan dengan rencana 

bonus lebih mungkin untuk memilih prosedur akuntansi yang menggeser 

laba yang dilaporkan dari periode mendatang ke periode berjalan. 

b) The Debt Covenant Hypothesis 

All other things being equal, the closer a firm is to violation of accounting 

based debt covenants, the more likely the firm manager is to select 



accounting procedures that shift reported earnings from future periods to 

the current period. 

Hipotesis ini menyatakan bahwa semua hal yang lain tetap sama dan 

semakin dekat perusahaan dengan pelanggaran perjanjian hutang dan 

semakin besar probabilitas pelanggaran perjanjian hutang tersebut, maka 

semakin mungkin manajer menggunakan metode akuntansi yang akan 

meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode mendatang ke periode 

sekarang. 

c) The Political Cost Hypothesis 

All other things being equal, the greater the political costs faced by a firm, 

the more likely the manager is to choose accounting procedures that defer 

reported earnings from current to future periods. 

Hipotesis ini menyatakan jika pada perusahaan yang besar memiliki biaya 

politik tinggi, maka manajer akan lebih memilih metode akuntansi yang 

dapat menurunkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode 

mendatang. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari regulasi 

atau keputusan pemerintah, misalnya menaikkan pajak penghasilan 

perusahaan. 

Sedangkan menurut Sastradipraja (2010; 34) banyak hal yang dapat 

memotivasi agent untuk melakukan manajemen laba, antara lain: 

1. Meningkatkan kompensasi manajer yang terkait dengan laba yang 

dilaporkan (bonus plans). 



Banyak perjanjian yang menggunakan angka laba akuntansi misalnya, 

perjanjian kompensasi manajer yang mencakup bonus berdasarkan laba 

akuntansi. Perjanjian bonus biasanya memiliki batas atas dan bawah, 

artinya manajer tidak mendapat bonus jika laba lebih rendah dari batas 

bawah dan tidak mendapat bonus tambahan saat laba lebih tinggi dari 

batas atas. Hal ini berarti manajer memiliki insentif untuk meningkatkan 

atau mengurangi laba berdasarkan tingkat laba yang belum diubah 

(unmanaged earnings level). Jika laba yang belum diubah berada di antara 

batas bawah dan atas, manajer memiliki insentif untuk meningkatkan laba, 

saat laba lebih tinggi dari batas atas atau lebih rendah dari batas bawah, 

manajer memiliki insentif untuk menurunkan laba dan membuat cadangan 

untuk bonus masa depan. 

2. Debt Contract 

Many lenders require borrowers to enter into debt contracts, also called 

debt covenants, that specify financial statement target amounts or ratios 

that the borrower must maintain. Violation of the terms of the debt 

contracts can result in costly renegosiation of the debt, with a possible 

increase in the interest rate or an acceleration of payment terms. 

3. Pergantian CEO 

Pergantian CEO perusahaan akan menentukan laba yang diperoleh 

perusahaan. 

 

 



4. Politis/Ukuran 

Penggabungan beberapa perusahaan memperbesar ukuran perusahaan atau 

memiliki alasan politis yang strategis. 

5. Dampak Harga Saham 

Manajer dapat meningkatkan laba untuk menaikkan harga saham 

perusahaan sementara sepanjang suatu kejadian tertentu seperti merjer atau 

penawaran surat berharga atau rencana menjual saham. Manajer 

melakukan income smoothing untuk menurunkan persepsi pasar akan 

risiko dan menurunkan biaya modal. 

6. Insentif lainnya seperti subsidi pemerintah atau proteksi 

Laba seringkali diturunkan untuk menghindari biaya politik dan penelitian 

yang sering dilakukan pemerintah misalnya untuk ketaatan undang-undang 

antimonopoli, perusahaan juga menurunkan laba untuk mengelak 

permintaan serikat pekerja dan perubahan manajemen. Perubahan 

manajemen menyebabkan big bath karena pertama, melemparkan 

kesalahan pada manajer yang berwenang; kedua, sinyal pada manajer baru 

untuk melakukan perubahan; ketiga, untuk peningkatan laba di masa 

depan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 2.2 
Kondisi dan Motivasi Earning Management 

NO Kondisi Motivasi 
1 Laba rendah Menghindari penurunan harga saham 
2 Persiapan IPO (Initial Public Offering) Memperoleh harga saham optimal 
3 Laba diluar bogey dan caps Selalu memperoleh bonus  
4 Sasaran Politis  Mengurangi political cost 
5 Debt Covenant Menghindari penalty 
6 Laba diluar garis trend Menghindari respon negative pasar 
7 Volatily laba Income smoothing 
8 Pergantian top management  Take a Bath 
9 Kerugian besar dimasa lalu Reversing of accruals 

 Sumber : Badruzaman (2010) 

 

2.4.4 Pola Manajemen Laba  

Scott (2009; 405) mengidentifikasikan adanya empat pola yang dilakukan 

manajemen untuk melakukan pengelolaan atas laba sebagai berikut:  

1. Taking a bath  

This can take place during periods of reorganization. If a firm must report 

a loss, management may feel it might as well report a large one.  

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa taking a bath terjadi pada saat 

reorganisasi. Ketika perusahaan melaporkan adanya kerugian, maka 

manajemen melakukan kebijakan untuk melaporkan kerugian dengan 

jumlah yang besar sekaligus.  

2. Income minimization  

Politically visible firm during periods of high profitability. Example, 

expensive of advertising and R&D expenditures.  

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kebijakan ini dilakukan ketika 

perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang tinggi. Contohnya 



adalah dengan membebankan beban iklan dan beban penelitian dan 

pengembangan lebih besar. 

3. Income maximization  

Managers may engage in a pattern of maximization of reported net income 

for bonus purposes, providing this does not put them above the cap. Firms 

that are close to debt covenant violations may also maximize income. 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa manajer mungkin melakukan pola 

ini untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang 

lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan 

pelanggaran perjanjian hutang. 

4. Income smoothing  

From a contracting perpective, managers prefer to avoid risk. 

Consequently, managers may smooth reported earnings over time so as to 

receive relatively constant compensation. Efficient compensation 

contracting may exploit this effect, and condone some income smoothing 

as a low cost way to attain the manager's reservation utility. 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa income smoothing dari perspektif 

kontrak, manajer lebih memilih menghindari risiko. Akibatnya, manajer 

dapat meratakan laba yang dilaporkan dari waktu ke waktu sehingga 

menerima kompensasi yang relatif tetap. Kontrak kompensasi yang efisien 

dapat mengeksploitasi efek ini, dan memperbolehkan beberapa perataan 

laba sebagai cara mengurangi biaya untuk mencapai keinginan utilitas 

manajer. 



2.4.5 Teknik Manajemen Laba 

Teknik dan pola manajemen laba menurut Setiawati dan Na’im (2000) 

dapat dilakukan dengan tiga teknik, yaitu: 

a. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi  

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui judgement (perkiraan) 

terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak 

tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi 

aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain. 

b. Mengubah metode akuntansi  

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu 

transaksi, contoh: mengubah metode depresiasi aktiva tetap dari metode 

depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus. 

c. Menggeser periode biaya atau pendapatan  

Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: 

mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan 

sampai pada periode berikutnya, mempercepat/menunda pengeluaran 

promosi sampai periode berikutnya, mempercepat/menunda pengiriman 

produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak 

dipakai. 

Sedangkan menurut Badruzaman (2010) mengemukakan teknik-teknik 

untuk melakukan manajemen laba, di antaranya sebagai berikut: 

A. Earning Management within Boundary of GAAP  

1. Perubahan metode penyusutan.  



2. Perubahan masa manfaat aset yang akan disusutkan. 

3. Perubahan estimasi nilai-nilai aset yang disusutkan. 

4. Penentuan penyisihan piutang tak tertagih.  

5. Penentuan penyisihan kewajiban garansi. 

6. Penilian penyisihan untuk deffered tax assets. 

7. Estimasi tahap penyelesaian long-term contract. 

8. Estimasi kemungkinan terjadinya klaim atau kontrak. 

9. Estimasi penurunan nilai investasi. 

10. Estimasi jumlah beban akrual atas restrukturisasi. 

11. Menentukan perlunya penurunan nilai persediaan. 

12. Estimasi beban akrual lingkungan. 

13. Membuat asumsi aktuarial untuk pension plan. 

14. Menentukan nilai research and development cost yang boleh diakui.  

15. Mengubah periode amortisasi intangible assets. 

16. Memutuskan kapitalisasi biaya-biaya tertentu. 

17. Menentukan apakah investasi mengakibatkan adanya pengaruh 

signifikan terhadap investee. 

18. Menentukan permanen atau tidaknya suatu penurunan nilai investasi 

jangka panjang. 

B. Abusive Earning Management 

1. Mempercepat revenue recognition yang seharusnya menjadi 

pendapatan periode berikutnya atau bahkan mengakui pendapatan 

fiktif. 



2. Mencatat understated expense.  

 

2.4.6 Metode Perhitungan Manajemen Laba 

2.4.6.1 Konsep Akrual 

Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 6 paragraf 139 

seperti yang dikutip Widowati (2009) menyatakan bahwa akuntansi akrual 

menekankan pada catatan pengaruh keuangan terhadap kesatuan transaksi dan 

kejadian lain dan keadaan yang mempunyai konsekuensi kas untuk kesatuan 

dalam periode kejadian atau transaksi tersebut dan kejadian yang terjadi daripada 

hanya dalam periode kas yang diterima atau dibayar oleh kesatuan tersebut. 

Dalam akuntansi dikenal istilah basis akrual dan basis kas. Basis kas 

digunakan untuk mengakui pendapatan dan beban atas kas tunai yang diterima. 

Sedangkan basis akrual digunakan untuk menentukan penghasilan pada saat 

diperoleh dan untuk mengakui beban yang sepadan dengan penghasilan pada 

periode yang sama, tanpa memperhatikan waktu penerimaan kas dari penghasilan 

yang bersangkutan (Widowati, 2009). Akuntansi akrual merupakan bentuk 

pencatatan dimana transaksi yang dicatat tidak hanya yang menyangkut transaksi 

yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas, tetapi juga transaksi yang 

sudah terjadi dan telah menimbulkan hak (piutang) atau kewajiban (utang). 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 1 per 1 Juli 2009 tentang 

penyajian laporan keuangan menyatakan bahwa perusahaan harus menyusun 

laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dasar akrual dalam 

laporan keuangan memberikan kesempatan kepada manajer untuk memodifikasi 



laporan keuangan sehingga menghasilkan jumlah laba yang diinginkan. Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) ini memberikan kesempatan kepada manajer untuk 

memodifikasi laporan keuangan untuk menghasilkan laba sesuai yang diinginkan. 

Beneish (2001) yang dipaparkan oleh Meutia (2004) menyatakan bahwa 

terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan untuk mendeteksi adanya 

praktik manajemen laba: 

1. Pendekatan yang mengkaji akrual agregat dan menggunakan model regresi 

untuk menghitung akrual yang diharapkan dan yang tidak diharapkan. 

2. Pendekatan yang menekankan pada akrual spesifik seperti cadangan utang 

ragu-ragu atau akrual pada sektor spesifik seperti tuntutan kerugian pada 

industri asuransi. 

3. Pendekatan yang mengkaji ketidaksinambungan dalam pendistribusian 

pendapatan. 

Dari ketiga pendekatan di atas, pendekatan yang pertama yang lebih 

banyak digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya manajemen laba dengan 

menghitung total akrual. Total akrual adalah selisih antara laba dan arus kas yang 

berasal dari aktivitas operasi. Total akrual dapat dibedakan menjadi dua bagian, 

yaitu: (1) bagian akrual yang sewajarnya ada dalam proses penyusunan laporan 

keuangan, disebut normal akrual atau non discretionary accrual, dan (2) bagian 

akrual yang merupakan manipulasi data akuntansi yang disebut dengan abnormal 

akrual atau discretionary accruals (Utami, 2006). 

 

 



2.4.6.2 Pengukuran Manajemen Laba 

Penelitian yang berkaitan dengan deteksi perilaku earnings management 

selain bertujuan untuk memahami dorongan yang mendasari perilaku tersebut, 

juga untuk memahami teknik yang dapat digunakan dalam mendeteksi perilaku 

tersebut. Pada kenyataannya, perusahaan yang terdaftar di pasar modal tidak 

seluruhnya terbebas dari earnings management, meskipun perusahaan tersebut 

telah diaudit oleh auditor independen. Apalagi dengan kebebasan yang diberikan 

Standar Akuntansi Keuangan, maka perusahaan dapat beralih menggunakan suatu 

fasilitas atas manipulasi yang digunakan. 

Penelitian yang berkaitan dengan metode deteksi earnings management 

antara lain dilakukan oleh Dechow, et al. (1995) yang mengevaluasi berbagai 

alternatif model untuk deteksi earnings management berdasarkan accruals. 

Perbandingan dilakukan terhadap lima model, yaitu model Healy, model 

DeAngelo, model Jones, model Modified Jones, dan model Industri. Pengujian 

dilakukan untuk mengetahui kemampuan model dengan menerapkan pengujian 

statistik. 

Pendekatan total accruals yang digunakan dalam penelitian ini sejalan 

dengan model awal yang dikembangkan oleh Healy dan DeAngelo, dan Friedlan 

(dalam Hendra, Yie, 2005). Healy dan DeAngelo berpendapat bahwa total 

accruals terdiri atas discretionary accruals dan non-discretionary accruals, 

dimana total accruals tidak mudah terobservasi. Pendekatan ini berasumsi bahwa 

komponen non-discretionary accruals cenderung stabil sepanjang waktu, 

sehingga yang layak untuk dipertimbangkan adalah komponen discretionary 



accruals. Karena salah satu alasan utama perusahaan go public adalah pesatnya 

pertumbuhan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengukuran 

discretionary accruals. Penyesuaian dilakukan untuk mengurangi kemungkinan 

bahwa pengukuran discretionary accruals sepenuhnya dipengaruhi oleh 

pertumbuhan. 

Menurut Chan, Jegadesh, dan Lakonoshok (2001), discretionary accruals 

merupakan laba abnormal yang sebagian besar dikarenakan oleh item non-kas 

yang mewakili manipulasi laba. Discretionary accruals digunakan sebagai 

indikator adanya praktik manajemen laba, karena manajemen laba lebih 

menekankan pada keleluasaan atau kebijakan (discretion) yang tersedia dalam 

memilih dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi untuk mencapai hasil akhir, 

dan dijalankan dalam kerangka praktik yang berlaku secara umum yang masih 

diperdebatkan. Atau dengan kata lain, discretionary accruals merupakan accruals 

dimana manajemen memiliki fleksibilitas dalam mengontrol jumlahnya karena 

discretionary accruals ada di bawah kebijaksanaan (discretion) manajemen. 

Secara sistematis, total accruals untuk periode t dapat dinyatakan dengan 

persamaan sebagai berikut: 

TACT = NIT - CFOT 

Keterangan: 

TACT : Total accruals pada periode T. 

NIT : Laba bersih operasi (operating income) periode T. 

CFOT : Aliran kas dari aktivitas operasi (cash flow from operating activities) 

pada akhir tahun T. 



 Pada penelitian ini, penulis menggunakan model yang digunakan oleh 

Friedlan (dalam Hendra, Yie, 2005) dengan melakukan penyesuaian terhadap 

perhitungan total accruals yang memiliki asumsi bahwa proporsi yang konstan 

antara total accruals dan penjualan pada periode yang berurutan. Oleh karena itu, 

jumlah total accruals yang melekat pada diskresi manajemen merupakan 

perbedaan antara total accruals pada periode yang diuji dan standarisasi dengan 

penjualan pada periode yang diuji dan total accruals pada periode dasar yang 

distandarisasi dengan penjualan pada periode dasar. 

Secara formal perhitungannya adalah sebagai berikut: 

DAC PT =  
 

 -  
 

 

Keterangan: 

DAC PT : discretionary accruals pada periode tes 

TAC PT  : total accruals pada periode tes  

Sales PT  : penjualan pada periode tes 

TAC PD  : total accruals pada periode dasar 

Sales PD : penjualan pada periode dasar 

Indikasi bahwa telah terjadi earnings management ditunjukkan oleh 

koefisien DAC yang positif, sebaliknya bila koefisien DAC negatif berarti tidak 

ada indikasi bahwa manajemen telah melakukan upaya menaikkan keuntungan 

melalui income-increasing discretionary accruals. 

 

 

 



2.5 Asimetri Informasi 

2.5.1 Definisi Asimetri Informasi 

Menurut Komalasari (2001) menyatakan bahwa asimetri informasi adalah 

istilah untuk menggambarkan adanya dua kondisi investor dalam perdagangan 

saham yaitu investor yang more informed dan investor yang less informed. 

Informasi yang lebih banyak dimiliki oleh manajer dapat memicu untuk 

melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk 

memaksimumkan utility nya. Sedangkan bagi pemilik modal dalam hal ini 

investor, akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh 

manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada. Oleh karena itu, 

terkadang kebijakan-kebijakan tertentu yang dilakukan oleh manajemen 

perusahaan tanpa sepengetahuan pihak pemilik modal atau investor. 

Asimetri informasi timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan di masa depan dibandingkan pemegang saham / 

stakeholders lainnya. Dengan demikian beberapa konsekuensi tertentu hanya akan 

diketahui pihak lain yang juga memerlukan informasi tersebut (Silivia dan Yanivi, 

2003). Oleh karena itu sebagai pengelola manajer berkewajiban memberikan 

sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat 

dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. 

Menurut Ujiyanto dan Bambang (2007), menyatakan bahwa agent berada 

pada posisi yang memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, 

lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan 

principal. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk 



memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang 

dimilikinya akan mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi 

yang tidak diketahui principal. Sehingga dalam kondisi semacam ini principal 

seringkali pada posisi yang tidak diuntungkan. 

Laporan keuangan dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai pihak, 

termasuk manajemen perusahaan itu sendiri. Namun yang paling berkepentingan 

dengan laporan keuangan sebenarnya adalah para pengguna eksternal (di luar 

manajemen). Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal 

terutama karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar 

ketidakpastiannya (Ali, 2002). Para pengguna internal (para manajer) memiliki 

kontak langsung dengan entitas atau perusahaannya dan mengetahui peristiwa-

peristiwa signifikan terjadi, sehingga tingkat ketergantungannya terhadap 

informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal. Situasi ini akan 

memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi 

(Information Asymmetry) yaitu suatu kondisi dimana ada ketidakseimbangan 

perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi 

(prepare) dengan pihak pemegang saham dan stakeholders pada umumnya 

sebagai pengguna informasi (user). 

 

2.5.2 Jenis-jenis Asimetri Informasi 

Menurut Scott (2009; 13-15), terdapat 2 (dua) macam asimetri informasi, 

yaitu: 

 



1. Adverse Selection 

“Adverse selection is a type of information asymmetry whereby one or 

more parties to a business transaction, or potential transaction, have an 

information advantage over other parties”. 

Berdasarkan pernyataan di atas, adverse selection adalah jenis informasi 

yang diperoleh antara satu pihak dan lainnya berbeda ketika akan atau 

melangsungkan suatu transaksi bisnis. Adverse selection ini timbul karena 

manajer perusahaan dan orang dalam (insider) lain yang mengetahui lebih 

banyak mengenai kondisi terkini dan prospek mendatang dari suatu 

perusahaan dari para investor sebagai pihak luar. 

2. Moral Hazard   

“Moral Hazard is a type of information asymmetry whereby one or more 

parties to a business transaction, or potential transaction, can observe 

their action in fulfillment of the transaction but order parties cannot”. 

Berdasarkan pernyataan di atas, moral hazard adalah jenis informasi 

dimana satu pihak dapat mengamati tindakan pihak lain sedangkan pihak 

lainnya tidak dapat mengamati. Moral hazard timbul karena adanya 

pemisahan kepemilikan dan pengendalian yang merupakan karakter 

sebagian besar entitas bisnis besar.  

 

 

 

 



2.5.3 Pengukuran Asimetri Informasi 

Dalam melakukan pengukuran terhadap asimetri informasi, penulis 

menggunakan proksi bid-ask spread. Bid-ask spread adalah selisih dari harga bid 

dan ask sehingga disebut bid-ask spread.  

Menurut Wasilah (2005), estimasi asimetri dapat dilakukan berdasarkan 3 

kategori utama, yaitu: 

1. Berdasarkan analyst forecast. 

Metode ini dikembangkan berdasar;kan pemikiran dari Blackwell dan 

Dubins. Proxy yang digunakan adalah keakuratan analis dalam melakukan 

prediksi atas earning per share (EPS) dan diprediksi para analis sebagai 

ukuran asimetri informasi. 

Masalah yang sering timbul dari perhitungan ini adalah para analis 

seringkali bersikap over-reacting terhadap informasi positif dan bersikap 

under-reacting terhadap informasi negative. Selain itu, penggunaan 

forecast error sebagai cara menghitung asimetri informasi selalu tidak 

berhubungan dengan tingkat risiko yang dihadapi oleh perusahaan 

melainkan mungkin berhubungan dengan fluktuasi dari earning dan bukan 

disebabkan oleh asimetri informasi yang lebih tinggi. Namun, Chung, et 

al. (1995) dalam Wasilah (2005), berpendapat bahwa ada hubungan yang 

positif antara pendapat dengan selisih harga bid-ask.  

2. Berdasarkan kesempatan berinvestasi. 

Bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi mempunyai 

kemampuan lebih baik untuk memprediksi arus kas pada periode 



mendatang, prediksi tersebut berdasarkan aset perusahaan. Beberapa 

proksi yang banyak digunakan adalah rasio market value to book value 

dari ekuitas, market to book value dari asset, price earning ratio. Alasan 

penggunaan rasio tersebut adalah: 

- Rasio market to book value dari ekuitas dan asset, selain 

mencerminkan kinerja perusahaan, juga mencerminkan potensi 

pertumbuhan perusahaan dengan aset yang dimilikinya. 

- Price earning ratio mencerminkan risiko dari pertumbuhan earning 

yang dihadapi perusahaan. 

3. Berdasarkan teori market microstructure. 

Yang menjadi perhatian luas dari teori ini adalah bagaimana harga dan 

volume perdagangan dapat terbentuk. Untuk melihat kedua faktor tersebut 

terbentuk melalui bid-ask spread yang menyatakan bahwa terdapat suatu 

komponen spread yang turut memberikan kontribusi kerugian yang 

dialami dealer (perusahaan) ketika melakukan transaksi dengan pedagang 

terinformasi (informed traders). Bid-ask spread merupakan selisih harga 

beli tertinggi dimana trader (pedagang saham) bersedia membeli suatu 

saham dengan harga jual terendah dimana trader bersedia menjual saham 

tersebut. 

 

2.5.4 Teori Bid-Ask Spread 

Jika seorang investor ingin membeli atau menjual suatu saham atau 

sekuritas lain di pasar modal, dia biasanya melakukan transaksi melalui 



broker/dealer yang memiliki spesialisasi dalam suatu sekuritas. Broker/dealer 

inilah yang siap untuk menjual pada investor untuk harga ask jika investor ingin 

membeli suatu sekuritas. Jika investor sudah mempunyai suatu sekuritas dan ingin 

menjualnya, maka broker/dealer ini yang akan membeli sekuritas dengan harga 

bid. Perbedaan antara harga bid dan harga ask adalah spread. Jadi, bid-ask spread 

merupakan selisih harga beli tertinggi bagi broker/dealer bersedia untuk membeli 

suatu saham dan harga jual dimana broker/dealer bersedia untuk menjual saham 

tersebut. 

Dalam mekanisme pasar modal, pelaku pasar juga menghadapi masalah 

keagenan. Pasrtisipan pasar saling berinteraksi di pasar modal guna mewujudkan 

tujuannya, membeli atau menjual sekuritas. Aktivitas yang mereka lakukan 

utamanya dipengaruhi oleh informasi yang diterima, baik secara langsung 

(laporan publik) maupun tidak langsung (insider trading). Dealers atau market 

makers sebagai salah satu partisipan pasar modal mempunyai kemampuan yang 

terbatas terhadap persepsi yang akan datang, dan menghadapi potensi kerugian 

dari pedagang yang terinformasi (informed traders) karena mereka tidak memiliki 

informasi yang superior sebagaimana pedagang yang terinformasi. Timbulnya 

masalah adverse selection yang mendorong dealer untuk menutupi kerugian dari 

pedagang yang terinformasi dengan meningkatkan spread-nya terhadap pedagang 

yang liquid. Jadi, dapat dikatakan bahwa asimetri informasi yang terjadi antara 

dealer dan pedagang yang terinformasi tercermin pada spread yang ditentukannya 

(Komalasari, 2001). Sesuai hasil penelitian Richardson (2000), maka penelitian 

ini mengajukan tiga variabel sebagai proxy atas bid-ask spread yaitu harga pasar 



saham, volume perdagangan dan volatilitas return, sedangkan variabel likuiditas 

pasar dan adverse selection tidak dimasukkan. Dasar pemilihan proksi atas bid-

ask spread adalah: 

1. Quotes merupakan harga pasar saham (quotes) yang diukur dengan rata-

rata bid-ask spread pada hari perdagangan terakhir untuk satu tahun 

tertentu (Wasilah, 2005). 

2. Volume perdagangan (volume trading) merupakan jumlah volume 

penjualan perusahaan diukur dengan nilai rupiah dari volume perdagangan 

selama satu periode (Wasilah, 2005). 

3. Volatilitas return mencerminkan volatilitas pendapatan perusahaan dan 

didefinisikan sebagai koefisien variasi profit. Variabel ini diukur 

menggunakan standar deviasi dari perubahan harga saham bulanan 

(Wasilah, 2005). Semakin besar risiko pasar, maka akan semakin besar 

risiko kepemilikan sahamnya. 

 

2.6 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menunjukkan besarnya skala perusahaan. Ukuran 

perusahaan dapat diukur oleh total aktiva (asset). Aktiva itu sendiri menurut Kieso 

(2011; 192) adalah sebagai berikut: 

“Asset is a resource controlled by the entity as a result of past events and 

from which future economic benefits are expected to flow to the entity”. 



Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa aktiva adalah sumber daya 

dikendalikan oleh suatu perusahaan sebagai akibat peristiwa masa lalu dan 

diharapkan akan mendapat manfaat ekonomi masa depan untuk perusahaan. 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap manajemen laba perusahaan. Perusahaan besar cenderung bertindak 

hati–hati dalam melakukan pengelolaan perusahaan dan cenderung melakukan 

pengelolaan laba secara efisien. Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh 

masyarakat sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan 

keuangan, sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih 

akurat (Nasution dan Setiawan, 2007). Veronica dan Utama (2005) menemukan 

bukti adanya pengaruh negatif antara ukuran perusahaan terhadap manajemen 

laba. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Nuryaman (2008) bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa ukuran perusahaan yang besar dapat mengurangi praktik 

manajemen laba perusahaan. 

Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan 

yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak 

lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Bagi investor, kebijakan perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek cash flow 

dimasa yang akan datang. Sedangkan bagi regulator (pemerintah) akan berdampak 

terhadap besarnya pajak yang akan diterima, serta efektivitas peran pemberian 

perlindungan terhadap masyarakat secara umum.  



Ukuran perusahaan yang biasa dipakai untuk menentukan tingkat 

perusahaan adalah: 

1. Tenaga kerja, merupakan jumlah pegawai tetap dan kontraktor yang 

terdaftar atau bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu. 

2. Tingkat penjualan, merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada 

suatu periode tertentu misalnya satu tahun. 

3. Total utang ditambah dengan nilai pasar saham biasa, merupakan jumlah 

utang dan nilai pasar saham biasa perusahaan pada saat atau suatu tanggal 

tertentu. 

4. Total aset, merupakan keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan pada 

saat tertentu.  

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut Small Bussiness Administration 

(SBA), yaitu: 

Tabel 2.3 
Klasifikasi Ukuran Perusahaan Menurut SBA 

Small 
Bussiness 

Employment 
Size 

Asset Size Sales Size 

Family size 1-4 Under $100,000 $100,000-500,000 
Small 5-19 $100,000-500,000 $500,000-1 million 
Medium  20-99 $500,000-5 million $1 million-10 million 
Large 100-499 $5-25 million $10 million-50 million 

Sumber: Small Bussiness Administration (Agustiyana, 2010) 
 

Watts dan Zimmerman (1986) dalam teori akuntansi positif menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan digunakan sebagai pedoman biaya politik dan biaya 

politik akan meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran dan risiko 

perusahaan. Dalam teori ini dijelaskan bahwa perusahaan besar mempunyai 

motivasi melakukan manajemen laba dengan menurunkan laba guna menurunkan 



biaya politik. Sebaliknya terjadi bagi perusahaan kecil yang berupaya 

menampilkan laba yang lebih baik. 

 

2.7 Pengaruh Asimetri Informasi dan Ukuran Perusahaan terhadap 

Manajemen Laba 

2.7.1 Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Manajamen Laba 

Asimetri informasi timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan di masa depan dibandingkan dengan pemegang 

saham dan stakeholder lainnya. Informasi yang lebih banyak dimiliki manajer 

dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan 

manajer dan kepentingan untuk memaksimumkan utility-nya. Adanya asimetri 

informasi akan mendorong manajer untuk menyajikan informasi yang tidak 

sebenarnya, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja 

manajer. Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan 

report mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Report yang diberikan dapat 

dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. 

Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama 

sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar 

ketidakpastiannya (Ali, 2002). Para pengguna internal (para manajemen) memiliki 

kontak langsung dengan entitas atau perusahaannya dan mengetahui peristiwa-

peristiwa signifikan yang terjadi, sehingga tingkat ketergantungan terhadap 

informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal. 



Dalam penyusunan laporan keuangan, dasar akrual dipilih karena lebih 

rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara riil, 

namun disisi lain penggunaan dasar akrual dapat memberikan keleluasan kepada 

pihak manajemen dalam memilih metode akuntansi selama tidak menyimpang 

dari Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Pilihan metode akuntansi yang 

secara sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu dikenal dengan 

sebutan manajemen laba. 

Banyak hal yang memotivasi manajer untuk melakukan manajemen laba. 

Menurut Scott (2009; 353-355), motivasi manajemen laba meliputi rencana 

bonus, debt covenant, dan biaya politik. Manajer termotivasi mengelola laba 

untuk mencapai target kinerja dan kompensasi bonus, meminimalkan 

kemungkinan pelanggaran perjanjian utang, dan meminimalkan biaya politik 

karena intervensi pemerintah dan parlemen, namun fleksibilitas manajemen untuk 

mengelola laba dapat dikurangi dengan menyediakan informasi yang lebih 

berkualitas bagi pihak luar. Kualitas laporan keuangan akan mencerminkan 

tingkat manajemen laba dari perusahaan itu sendiri. 

Beberapa peneliti telah menemukan bahwa asimetri informasi dapat 

mempengaruhi manajemen laba. Teori Keagenan (Agency Theory) 

mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer untuk melakukan 

manajemen laba yang bertujuan untuk bertindak opportunistic yaitu 

memaksimalkan keuntungan pribadi. 

Richardson (1998) melakukan pangujian asimetri informasi yang 

mempengaruhi manajer untuk melakukan earning management: 



“The presence of information asymmetry is a necessary condition for 
earning management. I extend that argument by suggesting that the level 
of earning management increases as the level of information asymmetry 
increases. When information asymmetry is a high, stakeholder may not 
have the necessary information to undo the manipulated earnings. Another 
possible explanation is that the existence of firm with high levels of 
information asymmetry is evidence of shareholders without sufficient 
resources, incentive, or acces to relevant information to monitor 
manager’s action, which may give rise to the practice of earning 
management”. 
 
Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara 

asimetri informasi dengan manajemen laba. Ketika asimetri informasi tinggi, 

stakeholder tidak memiliki sumber daya yang cukup atas informasi yang relevan 

dalam memonitor tindakan manajer sehingga akan memunculkan praktik 

manajemen laba. Akibatnya asimetri informasi ini akan mendorong manajer untuk 

tidak menyajikan informasi selengkapnya. Jika informasi tersebut berkaitan 

dengan pengukuran kinerja manajer. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wasilah (2005) juga menunjukkan bahwa 

variabel independen asimetri informasi berpengaruh secara positif signifikan dan 

mampu menjelaskan variabel dependen manajemen laba. Berdasarkan analisis di 

atas, peneliti menduga bahwa asimetri informasi yang tinggi cenderung untuk 

melakukan manajemen laba. 

Ha1:  Asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

manajemen laba. 

 

2.7.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba 

Ukuran perusahaan dapat didefinisikan sebagai upaya penilaian besar atau 

kecilnya sebuah perusahaan. Pada umumnya penelitian di Indonesia 



menggunakan total aktiva atau total penjualan sebagai proksi dari ukuran 

perusahaan. Perusahaan yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk 

melakukan manajemen laba dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil karena 

perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pihak luar, baik oleh investor, 

kreditor, pemerintah maupun masyarakat. Ukuran perusahaan diduga mampu 

mempengaruhi besaran pengelolaan laba perusahaan, dimana jika pengelolaan 

laba tersebut oportunis maka semakin besar perusahaan semakin kecil 

pengelolaan laba (berhubungan negatif) tapi jika pengelolaan laba efisien maka 

semakin besar ukuran perusahaan semakin tinggi pengelolaan labanya 

(berhubungan positif) (Silvia dan Siddharta, 2005). 

Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan 

yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak 

lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Bagi investor, kebijakan perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek cash flow 

dimasa yang akan datang. Sedangkan bagi regulator (pemerintah) akan berdampak 

terhadap besarnya pajak yang akan diterima, serta efektivitas peran pemberian 

perlindungan terhadap masyarakat secara umum. 

Terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai bentuk hubungan ukuran 

perusahaan terhadap manajemen laba. Pandangan pertama menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dengan manajemen laba. Hal ini 

bisa dibuktikan pada penelitian Halim, dkk (2005) dengan data LQ-45 di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) menemukan ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap manajemen laba.  



 Pandangan kedua menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba. Penelitian Nuryaman (2008) menggunakan data sampel 

perusahaan publik sektor manufaktur 2005 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif dengan 

manajemen laba. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan besar kecenderungan 

melakukan tindakan manajemen labanya lebih kecil dibandingkan dengan 

perusahaan yang ukurannya lebih kecil. Berdasarkan analisis di atas, maka penulis 

menduga ukuran perusahaan besar cenderung untuk melakukan manajemen laba. 

Ha2:  Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

manajemen laba. 

 

2.7.3 Pengaruh Asimetri Informasi dan Ukuran Perusahaan terhadap 

Manajemen Laba 

 Dalam sebuah perusahaan, manajemen mengetahui peristiwa-peristiwa 

yang terjadi pada perusahaan, sedangkan pihak eksternal yang tidak berada di 

perusahaan secara langsung, tidak mengetahui informasi tersebut sehingga tingkat 

ketergantungan manajemen terhadap informasi akuntansi tidak sebesar para 

pengguna eksternal. Asimetri informasi terjadi jika salah satu pihak dari suatu 

transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak 

lainnya. 

Beberapa peneliti telah menemukan bahwa asimetri informasi dapat 

mempengaruhi manajemen laba. Teori Keagenan (Agency Theory) 

mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer untuk melakukan 



manajemen laba yang bertujuan untuk bertindak opportunistic yaitu 

memaksimalkan keuntungan pribadi.  

Selain asimetri informasi, faktor lain yang mempengaruhi manajemen laba 

yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan 

besar kecilnya perusahaan. Terdapat dua pandangan tentang bentuk hubungan 

ukuran perusahaan dan manajemen laba. Pandangan pertama menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dengan manajemen laba, karena 

perusahaan besar memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks 

dibandingkan perusahaan kecil, sehingga lebih memungkinkan untuk melakukan 

manajemen laba. Pandangan kedua menyatakan ukuran perusahaan memiliki 

hubungan negatif dengan manajemen laba. Perusahaan yang berukuran besar 

memiliki kecenderungan melakukan tindakan manajemen laba yang lebih kecil 

dibanding perusahaan yang berukuran kecil, sedangkan perusahaan berukuran 

kecil memiliki kecenderungan melakukan tindakan manajemen laba yang lebih 

besar. Hal ini dikarenakan perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pemegang 

saham dan pihak luar sehingga perusahaan besar mendapatkan tekanan yang lebih 

kuat untuk menyajikan pelaporan keuangan yang credible (Marihot dan Setyawan, 

2007). Berdasarkan analisis di atas, maka penulis menduga bahwa semakin tinggi 

tingkat asimetri informasi dan ukuran perusahaan, maka cenderung untuk 

melakukan manajemen laba. 

Ha3:  Asimetri informasi dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap manajemen laba. 
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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian  

Objek penelitian ini adalah manajemen laba dan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhinya, yaitu asimetri informasi dan ukuran perusahaan. Penelitian ini 

bertujuan untuk memperoleh bukti empiris, apakah terdapat pengaruh asimetri 

informasi dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba, pada sektor industri 

Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode pengamatan 

yang diambil dalam penelitian ini adalah mulai tahun 2009 sampai dengan 2011. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Sugiyono (2004; 55) mendefinisikan populasi sebagai berikut: 

“Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” 

Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam 

lainnya. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek atau 

subjek, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat tertentu yang telah 

ditetapkan yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut yang kemudian 

dipelajari dan menarik kesimpulan.  

Populasi penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam 

sektor industri food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai 



tahun 2009 sampai dengan 2011. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 

18 perusahaan di sektor industri food and beverages. 

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut dan sampel yang diambil dari populasi diharapkan 

benar-benar representatif atau mewakili populasi. Kesimpulan yang ditarik dari 

sampel akan mampu diberlakukan untuk seluruh populasi (Sugiyono, 2004; 56). 

Sementara itu sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling, 

yaitu pemilihan sampel atas dasar kesesuaian antara sampel dengan kriteria 

pemilihan tertentu. 

 Kriteria-kriteria pemilihan sampel tersebut terdiri dari: 

1. Perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

mulai tahun 2009 - 2011. 

2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir 

pada tanggal 31 Desember mulai tahun 2009 – 2011. 

3. Perusahaan menerbitkan data transaksi bulanan perusahaan seperti harga 

ask, harga bid, yang dipublikasikan selama tahun pengamatan untuk 

periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sampai 31 

Desember 2011. 

4. Perusahaan yang memiliki laba positif pada tahun 2009 - 2011. 

5. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang 

Rupiah. 

6. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tidak melakukan 

transaksi akuisisi dan merger selama tahun 2009 sampai dengan  31 



Desember 2011. Bila perusahaan melakukan akusisi dan merger selama 

periode pengamatan akan mengakibatkan variabel-variabel dalam 

penelitian mengalami perubahan yang tidak sebanding dengan periode 

sebelumnya. Sedangkan bila suatu perusahaan dilikuidasi maka hasil 

penelitian tidak akan berguna karena perusahaan tersebut di masa yang 

akan datang tidak lagi beroperasi. 

7. Perusahaan yang tidak melakukan delisting antara tahun 2009 – 2011. 

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel di atas, diperoleh perusahaaan yang 

akan digunakan sebagai sampel perusahaan berjumlah 14 perusahaan dari 18 

perusahaan food and beverages. Tabel 3.1 berikut ini menyajikan hasil pemilihan 

sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3.1 
Pemilihan Sampel 

Keterangan  Jumlah  
Perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia mulai tahun 2009 - 2011. 

18 

 Pelanggaran Kriteria I 
Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan 
mulai tahun 2009 - 2011. 

(0) 

 Pelanggaran Kriteria II 
Perusahaan yang tidak menerbitkan data transaksi 
bulanan perusahaan seperti harga ask, harga bid, yang 
dipublikasikan selama tahun pengamatan untuk 
periode yang berakhir pada 31 Desember 2009 
sampai 31 Desember 2011. 

 
(1) 

 Pelanggaran Kriteria III 
Perusahaan yang tidak memiliki laba positif pada 
tahun 2009 - 2011. 

(0) 

 Pelanggaran Kriteria IV 
Perusahaan yang tidak menyajikan laporan 
keuangannya dalam mata uang Rupiah. 

 
(0) 

 Pelanggaran Kriteria V 
Perusahaan yang melakukan akuisisi atau merger 
selama tahun 2009 – 31 Desember 2011. 

 
(1) 

 Pelanggaran Kriteria VI 
Perusahaan yang melakukan delisting antara tahun 
2009 – 2011. 

(2) 

Jumlah sampel terseleksi yang digunakan 14 
Sumber : Indonesian Capital Market Directory 
 
 Jumlah sampel akhir yang terpilih sebanyak 14 perusahaan yang 

merupakan 77,78% dari seluruh perusahaan food and beverages yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009 sampai dengan 2011.  

 

3.3  Metode Penelitian 

3.3.1 Metode Penelitian yang Digunakan 

 Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengumpulkan data serta informasi 

yang relevan dengan masalah yang menjadi bahasan dalam penelitian ini. Penulis 



menggunakan metode penelitian explanatori dan verifikatif. Explanatory research 

yaitu bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis 

guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang 

sudah ada. Sedangkan metode verifikatif adalah metode yang digunakan untuk 

menguji kebenaran suatu hipotesis melalui pengumpulan data di lapangan, yaitu 

berupa sampel data sekunder (Nazir, 2003; 54). 

 

3.3.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

 Variabel adalah gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati. Variabel 

itu sebagai atribut dari sekelompok orang atau objek yang mempunyai variasi 

antara satu dengan yang lainnya dalam sekelompok itu (Sugiyono, 2004; 2). 

Sedangkan variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004; 2). 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis variabel penelitian, 

yaitu variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent 

variable). Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya 

atau berubahnya variabel terikat. Jadi variabel independen adalah variabel yang 

mempengaruhi (Sugiyono, 2004; 3). Variabel independen pada penelitian ini 

terdiri dari asimetri informasi dan ukuran perusahaan. Sedangkan variabel 

dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 

adanya variabel bebas (Sugiyono, 2004; 3). Variabel dependen pada penelitian ini 

adalah manajemen laba.  



 Asimetri informasi adalah istilah untuk menggambarkan adanya dua 

kondisi investor dalam perdagangan saham yaitu investor yang more 

informed dan investor yang less informed. Asimetri dalam penelitian ini 

akan diukur dengan menggunakan bid-ask spread yaitu selisih harga beli 

tertinggi dengan harga jual terendah dari saham yang diperjualbelikan. 

Bid-ask spread dapat diproksi oleh quotes, volume penjualan, volatilitas 

return (Richardson dalam Wasilah, 2005).   

 Ukuran perusahaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ukuran 

besar kecilnya suatu perusahaan. Pada penelitian ini, ukuran perusahaan 

diukur dengan Total Asset. 

UP = log Total Asset 

 Manajemen laba yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan 

manajemen yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan 

kemakmuran individu atau untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dalam 

penelitian ini manajemen laba disebut variabel dependen. Manajemen laba 

(DACC) dapat diukur melalui discretionary accruals yang dihitung 

dengan cara menselisihkan total accruals (TACC) dan nondiscretionary 

accruals (NDACC).  

Dalam menghitung DACC, digunakan model Friedlan (Hendra, Yie, 2005) 

dengan melakukan penyesuaian terhadap perhitungan total accruals yang 

memiliki asumsi bahwa proporsi yang konstan antara total accruals dan penjualan 

pada periode yang berurutan. Oleh karena itu, jumlah total accruals yang melekat 

pada diskresi manajemen merupakan perbedaan antara total accruals pada periode 



yang diuji dan standarisasi dengan penjualan pada periode yang diuji dan total 

accruals pada periode dasar yang distandarisasi dengan penjualan pada periode 

dasar. Secara formal perhitungannya adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung Total Accruals (TA) untuk periode t dapat dinyatakan dengan 

persamaan sebagai berikut: 

TACT = NIT - CFOT 

Keterangan: 

TACT : Total accruals pada periode T. 

NIT : Laba bersih operasi (operating income) periode T. 

CFOT : Aliran kas dari aktivitas operasi (cash flow from operating 

activities) pada akhir tahun T. 

2. Mengukur Discretionary Accruals (DA) dengan menggunakan rumus: 

DAC PT =  
 

 -  
 

 

Keterangan: 

DAC PT : discretionary accruals pada periode tes. 

TAC PT  : total accruals pada periode tes.  

Sales PT  : penjualan pada periode tes. 

TAC PD  : total accruals pada periode dasar. 

Sales PD : penjualan pada periode dasar. 

Indikasi bahwa telah terjadi earnings management ditunjukkan oleh 

koefisien DAC yang positif, sebaliknya bila koefisien DAC negatif berarti tidak 

ada indikasi bahwa manajemen telah melakukan upaya menaikkan keuntungan 

melalui income-increasing discretionary accruals. 



Tabel 3.2 
Operasionalisasi Variabel 

 
Variabel Jenis 

Variabel 
Konsep Indikator Jenis 

Data 
Skala 

Asimetri 
Informasi 
(X1) 

Independen Menggambarkan 
adanya dua 
kondisi investor 
dalam 
perdagangan 
saham yaitu 
investor yang 
more informed 
dan investor yang 
less informed. 
 

Bid-ask spread 
 Quotes 
 volume 

penjualan 
 volatilitas 

return 
 

(Richardson 
dalam Wasilah, 
2005) 
 

Sekunder Rasio 

Ukuran 
Perusahaan 
(X2) 

Independen Ukuran 
perusahaan 
adalah suatu 
skala, yaitu dapat 
diklasifikasikan 
besar kecilnya 
perusahaan 
menurut barbagai 
cara, antara lain 
total asset, log 
size, nilai pasar 
saham, dan lain-
lain. 

Log Aset 
 
(Siregar dan 
Utomo, 2008) 

Sekunder Rasio 

Manajemen 
Laba (Y) 

Dependen  Tindakan 
manajemen yang 
mempengaruhi 
angka laba yang 
dilaporkan. 

Discretionary 
Accruals 
(Friedlan) 

Sekunder  Rasio 

 

3.3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.3.1 Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, 

yaitu data yang dinyatakan dalam angka-angka, menunjukan nilai terhadap 

besaran atau variabel yang diwakilinya. 



 Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang diperoleh dari laporan-laporan yang memuat berbagai informasi tentang 

masalah yang akan diteliti, serta studi pustaka dengan cara membaca serta 

mendalami literatur. 

 

3.3.3.2 Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data Indonesia 

Capital Market Directory dan laporan keuangan perusahaan food and beverages 

tahun 2009 - 2011. Data diperoleh dari Pojok Bursa di Universitas Widyatama 

yang dipublikasikan melalui situs internet dengan alamat website 

http://www.idx.co.id. 

 

3.3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Peneliti akan melakukan pengumpulan data melalui: 

1. Pengumpulan data sekunder 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data-data sekunder 

yang diperoleh melalui situs internet www.idx.co.id yaitu berupa laporan 

keuangan perusahaan dan Indonesia Capital Market Directory selama tiga 

tahun yaitu mulai tahun 2009 sampai dengan 2011. Penelitian ini 

dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari serta menelaah data 

sekunder yang berhubungan. 

 

 



2. Penelitian kepustakan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data kepustakaan 

dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah literatur-literatur yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal maupun 

makalah yang berkaitan dengan penelitian. Kegunaan penelitian 

kepustakaan adalah untuk memperoleh dasar-dasar teori yang dapat 

digunakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisis masalah yang 

diteliti sebagai pedoman untuk melakukan studi dalam penelitian di 

lapangan.  

 

3.3.5  Rancangan Analisis Data 

 Tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan data akuntansi untuk setiap perusahaan yang terpilih 

menjadi sampel dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu 

data akuntansi yang berkenaan dengan manajemen laba, yaitu berupa laba 

bersih operasi, aliran kas dari aktivitas operasi, dan penjualan. Serta 

mendapatkan data akuntansi berkenaan dengan asimetri informasi yaitu 

harga ask-bid dan data untuk ukuran perusahaan yaitu total aset. Semua 

data tersebut terdapat dalam laporan keuangan perusahaan dan Indonesia 

Capital Market Directory yang periode waktunya mulai dari tahun 2009 

sampai dengan 2011. 

2. Menggunakan model Friedlan dengan melakukan penyesuaian terhadap 

perhitungan total accruals yang memiliki asumsi bahwa proporsi yang 



konstan antara total accruals dan penjualan pada periode yang berurutan. 

Oleh karena itu, jumlah total accruals yang melekat pada diskresi 

manajemen merupakan perbedaan antara total accruals pada periode yang 

diuji dan standarisasi dengan penjualan pada periode yang diuji dan total 

accruals pada periode dasar yang distandarisasi dengan penjualan pada 

periode dasar. Secara formal perhitungannya adalah sebagai berikut: 

a) Menghitung Total Accruals (TA) untuk periode t dapat dinyatakan 

dengan persamaan sebagai berikut: 

TACT = NIT - CFOT 

Keterangan: 

TACT : Total accruals pada periode T. 

NIT  : Laba bersih operasi (operating income) periode T. 

CFOT : Aliran kas dari aktivitas operasi (cash flow from operating 

activities) pada akhir tahun T. 

b) Mengukur Discretionary Accruals (DA) dengan menggunakan rumus: 

DAC PT =  
 

 –  
 

 

Keterangan: 

DAC PT : discretionary accruals pada periode tes 

TAC PT : total accruals pada periode tes  

Sales PT  : penjualan pada periode tes 

TAC PD : total accruals pada periode dasar 

Sales PD : penjualan pada periode dasar 



Indikasi bahwa telah terjadi earnings management ditunjukkan 

oleh koefisien DAC yang positif, sebaliknya bila koefisien DAC negatif 

berarti tidak ada indikasi bahwa manajemen telah melakukan upaya 

menaikkan keuntungan melalui income-increasing discretionary accruals. 

3. Menentukan nilai asimetri informasi dan ukuran perusahaan setiap 

perusahaan sampel. 

a. Asimetri informasi diukur dengan menggunakan bid-ask spread yaitu 

selisih harga beli tertinggi dengan harga jual terendah dari saham yang 

diperjualbelikan. Bid-ask spread dapat diproksi oleh quotes, volume 

penjualan, volatilitas return (Richardson dalam Wasilah, 2005).  

b. Ukuran perusahaan (UKR) diukur dengan logaritma total aset 

perusahaan setiap tahunnya. Penggunaan logaritma untuk 

memperhalus data total aset dan menghemat waktu dalam komputasi 

bilangan, sehingga mampu mengelimir perbedaan total aset yang 

ekstrim antara perusahaan satu dengan lainnnya. 

4. Melakukan pengujian statistik dan pengujian hipotesis serta menganalisis 

dan menginterpretasikan hasil pengujian hipotesis untuk mendapatkan 

kesimpulan. 

 

3.4 Analisis Statistik dan Pengujian Hipotesis 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi suatu data yang 

dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi (standard deviation), dan maksimum-



minimum. Mean digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang 

diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai disperse rata-

rata dari sampel. Maksimum dan minimum digunakan untuk melihat nilai 

minimum dan maksimum dari populasi. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat 

gambaran keseluruhan sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat 

dijadikan sampel penelitian. 

 

3.4.2 Metode Analisis Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda untuk 

memprediksi atas pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. 

Pada penelitian ini asimetri informasi melalui proksi atas bid-ask spread terhadap 

manajemen laba mengacu pada model yang dikembangkan oleh Richardson 

(2000) melalui persamaan berikut ini: 

ML = β0 + β1 AI + β2 UP + εt 

Keterangan: 

AI : Proksi-proksi asimetri informasi melalui proksi atas bid-ask spread yaitu 

quotes (QS), Volume Penjualan (VP), dan Volatilitas return (VR). 

UP : Ukuran Perusahaan 

Untuk menguji hipotesis yang diajukan peneliti maka akan dilakukan uji-

uji koefisien determinasi (R2), pengaruh simultan (F test), dan uji pengaruh parsial 

(t test). 

 

 



3.4.3 Uji Asumsi Klasik 

3.4.3.1 Uji Normalitas  

Sebelum dilakukan uji statistik, terlebih dahulu perlu diketahui apakah 

sampel yang dipergunakan berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan 

variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang sahih (valid) adalah distribusi data normal atau mendekati normal 

(Santosa dan Ashari, 2005; 12).  

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan P-P Plot Test. 

Pengujian normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada 

sumbu diagonal dari grafik distribusi normal. Dasar pengambilan keputusannya 

adalah: 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonalnya, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

3.4.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terjadi kesalahan atau ketidaksamaan variance dari residual pada model 

yang sedang diamati dari satu observasi lain. Jika variance dari satu observasi ke 

observasi lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 



heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005; 105). 

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan 

residualnya. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

3.4.3.3 Uji Multikolinearitas 

Salah satu dari asumsi model regresi liniear klasik adalah bahwa tidak 

terdapat masalah multikolinearitas di antara variabel yang menjelaskan yang 

termasuk dalam model. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya masalah 

multikolinearitas adalah dengan melihat Variance Inflation Factor (VIF), bila 

nilai VIF kurang dari 10 (VIF < 10) dan nilai tolerance di atas 0,10 (tolerance > 

0,10), maka tidak terdapat gejala multikolinearitas dan begitu pula sebaliknya. 

Variance Inflation Factor merupakan indikator yang menunjukkan bahwa 

variabel independen lain masih dalam standar error dengan koefisien regresi. 

Nilai VIF dapat diperoleh dengan rumus berikut: 

VIF =  

 

3.4.3.4 Uji Autokorelasi 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengguna pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t-1 (Ghozali, 2011). Autokorelasi timbul karena observasi yang 



berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena 

residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang 

baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara untuk mendeteksi 

ada tidaknya autokolerasi adalah dengan uji Durbin-Watson (DW). Dasar 

pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan Durbin-

Watson adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011). Hipotesis yang akan diuji adalah : 

Ho : tidak ada autokorelasi (r=0) 

Ha : ada autokorelasi (r≠0) 

 Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dalam 

tabel 3.3 sebagai berikut : 

Tabel 3.3 
Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Durbin Watson 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0<d<dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl≤d≤du 

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4-dl<d<4 

Tidak ada autokorelasi negatif No decision 4-du≤d≤4-dl 

Tidak ada autokorelasi positif atau negatif Tidak ditolak du<d<4-du 

 

3.4.4 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis ini dibagi kedalam dua jenis pengujian, yaitu 

pengujian secara simultan yang disebut uji F (F-test) dan pengujian secara parsial 

yang disebut uji t (t-test). 

 

 

 



3.4.4.1 Uji Parsial (t-test)  

Menurut Ghozali (2005) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variabel dependen. Dalam hal ini, variabel independennya yaitu 

asimetri informasi dan ukuran perusahaan. Sedangkan variabel dependennya yaitu 

manajemen laba. Langkah-langkah pengujian hipotesis secara parsial adalah 

sebagai berikut: 

1. Merumuskan Hipotesis 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada 

tidaknya pengaruh antara variabel X (variabel bebas) dan variabel Y 

(variabel terikat). Dimana hipotesis nol (H0) yaitu hipotesis tentang tidak 

adanya pengaruh. Sedangkan hipotesis alternatif (H1) merupakan hipotesis 

yang diajukan peneliti dalam penelitian ini.  

 Menghitung Uji t (t-test) dengan rumus sebagai berikut: 

  thitung = √
 ²

 

 Keterangan: 

r : korelasi parsial 

k : jumlah variabel independen 

n : jumlah sampel 

2. Kriteria Pengambilan Keputusan 

a. Jika nilai signifikan > 0,05, maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

tidak signifikan). 



b. Jika nilai signifikan ≤ 0,05, maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan). 

 

3.4.4.2 Uji Simultan (F-test) 

Menurut Ghozali (2005) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah 

semua variabel bebas dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

simultan terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujian dengan 

menggunakan Uji F adalah sebagai berikut: 

1. Merumuskan Hipotesis 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau 

tidaknya pengaruh secara simultan variabel independen mempengaruhi 

variabel dependen. Dimana hipotesis nol (H0) yaitu hipotesis tentang tidak 

adanya pengaruh, umumnya diformulasikan untuk ditolak. Sedangkan 

hipotesis alternatif (H1) merupakan hipotesis yang diajukan peneliti dalam 

penelitian ini.  

2. Menghitung Uji F (F-test) dengan rumus sebagai berikut: 

F = ²/ ( )
( )/ ( )

 

Keterangan: 

R² : Koefisien determinasi gabungan 

k : Jumlah variabel independen 

n : Jumlah sampel  

 

 



3. Kriteria Pengambilan Keputusan 

a. Jika nilai signifikan > 0,05, maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

tidak signifikan). 

b. Jika nilai signifikan ≤ 0,05, maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan). 

 

3.4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya bertujuan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R2) yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011; 97). 

Data dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan program 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Hipotesis dalam penelitian ini 

dipengaruhi oleh nilai signifikansi koefisien variabel yang bersangkutan setelah 

dilakukan pengujian. 

 

3.4.5 Penetapan Tingkat Signifikansi (α) 

Tingkat signifikansi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. 

Hal ini disebabkan karena 5% dianggap cukup ketat dalam menguji hubungan 

antara variabel independen dan variabel dependen. Di samping itu, tingkat 



signifikansi ini umum digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial (Nazir, 2003; 

460). Tingkat signifikansi 5% mempunyai arti bahwa kemungkinan besar dari 

hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau toleransi kesalahan 

5%. 

 

3.4.6 Penarikan Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian melalui pengujian yang telah ditetapkan, 

kemudian dilakukan analisis dan penarikan kesimpulan mengenai pengaruh 

asimetri informasi dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba dengan hasil 

pengujian secara parsial dan simultan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Umum Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti secara empiris, apakah 

terdapat pengaruh asimetri informasi dan ukuran perusahaan terhadap manajemen 

laba pada perusahaan di sektor industri food and beverages yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2009 - 2011 yang dipilih menggunakan metode 

purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada bab III 

diperoleh jumlah sampel sebanyak 14 perusahaan food and beverages yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2009 - 2011. Jumlah sampel 

penelitian mempresentasikan 77,78% dari populasi sebanyak 18 perusahaan food 

and beverages dengan sampel sebanyak 14 perusahaan dan periode pengamatan 

selama 3 tahun. 

 Sampel sebanyak 14 perusahaan diperoleh dari perusahaan di sektor 

industri food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dapat 

dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :  

 

 

 

 

 



Tabel 4.1 
Sampel Perusahaan Food and Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2009 - 2011 

No. Kode 
Perusahaan 

Nama 
Perusahaan 

1. AISA PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 
2. CEKA PT. Cahaya Kalbar Tbk. 
3. DLTA PT. Delta Djakarta Tbk. 
4. FAST PT. Fast Food Indonesia Tbk. 
5. INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 
6. MLBI PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. 
7. MYOR PT. Mayora Indah Tbk. 
8. PSDN PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk. 
9. PTSP PT. Pioneerindo Gourmet International Tbk. 
10. SKLT PT. Sekar Laut Tbk. 
11. SMAR PT. Sinar Mas Agro Resource Tbk. 
12. STTP PT. Siantar Top Tbk. 
13. TBLA PT. Tunas Baru Lampung Tbk. 
14. ULTJ PT. Ultra Jaya Milk Tbk. 
Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

 

4.2 Perhitungan Manajemen Laba 

Dalam penelitian ini, berdasarkan data penjualan, laba bersih, dan 

laporan arus kas aktivitas operasi dari 14 sampel perusahaan dan 3 tahun 

periode pengamatan dalam laporan keuangan, maka dilakukan perhitungan 

discretionary accruals terhadap masing-masing perusahaan yang menjadi 

sampel dan kemudian di rata-ratakan. Perhitungan discretionary accruals 

dimaksudkan untuk mendeteksi adanya manajemen laba pada perusahaan 

yang menjadi sampel. Indikasi bahwa telah terjadi earnings management 

ditunjukkan oleh koefisien discretionary accruals yang positif, sebaliknya 

bila koefisien discretionary accruals negatif berarti tidak ada indikasi 

bahwa manajemen telah melakukan manajemen laba. 



 Langkah-langkah yang digunakan untuk perhitungan discretionary 

accruals adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung nilai Total accruals dengan rumus sebagai berikut: 

                           TTT CFONITAC     

Keterangan: 

TTAC  : Total accruals pada periode t 

TNI  : Laba bersih operasi (operating income) periode t. 

TCFO  : Aliran kas dari aktivitas operasi (cash flow from operating   

activities) pada akhir tahun t. 

2. Dengan diperolehnya nilai Total accruals, maka perhitungan discretionary 

accruals perusahaan yang diteliti dapat dilakukan. discretionary accruals 

dapat dihitung sebagai berikut: 
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Keterangan: 

PTDAC  : discretionary accruals pada periode tes  

PTTAC  : total accruals pada periode tes 

PTSales  : penjualan pada periode tes 

PDTAC  : total accruals pada periode dasar 

PDSales  : penjualan pada periode dasar 

 Dari hasil perhitungan discretionary accruals yang dilakukan  terhadap 14 

perusahaan sampel dan 3 tahun pengamatan yang selanjutnya telah di rata-



ratakan, maka didapatkan sampel sebanyak 9 perusahaan (64,29%) bernilai 

discretionary accruals positif dan 5 perusahaan (35,71%) bernilai discretionary 

accruals negatif.  

 Hal tersebut dapat diartikan bahwa sebanyak 9 perusahaan dapat 

teridentifikasi adanya penerapan manajemen laba, dan sebanyak 5 perusahaan 

tidak teridentifikasi adanya penerapan manajemen laba. 

 

4.3 Analisis Data 

 Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan metode regresi 

linier berganda. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh 

mengenai variabel independen asimetri informasi dan ukuran perusahaan terhadap 

variabel dependen, yaitu manajemen laba selama periode 2009 - 2011.  

 

4.3.1 Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu 

data yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean), dan 

nilai standar deviasi yang dihasilkan dari variabel penelitian. Berdasarkan analisis 

statistik deskriptif dengan menggunakan program SPSS Ver.19.00 diperoleh 

gambaran sampel sebagai berikut : 

 

 

 

 



 

     Tabel 4.2 
Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N 
Minimu

m 
Maximu

m Mean 
Std. 

Deviation 
Asimetri 14 2,5559E

11 
4,0378E1

3 
6,027362E

12 
1,1395943E

13 
Ukuran 
Perusahaan 

14 11,0408 13,6700 12,159907 ,6894433 

Manajemen Laba 14 -,0453 ,0336 ,006586 ,0240810 
Valid N (listwise) 14     

 Sumber: Output SPSS 
 

 Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dari hasil analisis deskriptif tersebut 

diketahui bahwa jumlah observasi dalam penelitian (n) adalah 14 pengamatan 

perusahaan dan periode selama 3 tahun. 

 

4.3.1.1 Manajemen Laba 

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif menggambarkan 

bahwa dari 14 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini  menunjukan 

nilai minimum Manajemen Laba (ML) sebesar -0,0453, sedangkan nilai 

maksimum sebesar 0,0336, rata-rata sebesar 0,006586, dan untuk standar deviasi 

yaitu 0,0240810. 

 

4.3.1.2 Asimetri Informasi  

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif menggambarkan 

bahwa dari 14 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini  menunjukan 

nilai minimum Asimetri Informasi (AI) sebesar 2,5559E11, sedangkan nilai 



maksimum sebesar 4,0378E13, rata-rata sebesar 6,027362E12, dan untuk standar 

deviasi yaitu 1,1395943E13. 

 

4.3.1.3 Ukuran Perusahaan 

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif menggambarkan 

bahwa dari 14 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini  menunjukan 

nilai minimum Ukuran Perusahaan (UP) sebesar 11,0408, sedangkan nilai 

maksimum sebesar 13,6700, rata-rata sebesar 12,159907, dan untuk standar 

deviasi yaitu 0,6894433. 

 

4.3.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik  

4.3.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan 

memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan 

P-P Plot Test. Pengujian normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran 

data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal, dan hasilnya dapat 

dilihat pada gambar 4.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 



Gambar 4.1 
Uji Normalitas  

 Normal P=P Plot 

 
                     Sumber: Output SPSS 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas, dapat dilihat dari gambar 4.1 di atas 

(Normal P-Plot of Regression Standardized Residual) terlihat bahwa titik-titik 

menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti garis diagonal. 

Hal ini menunjukan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi 

normalitas data berdistribusi normal, karena titik dalam gambar menyebar di 

sekitar garis diagonal dan arahnya mengikuti garis diagonal. 

  

4.3.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dari model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 



heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi 

variabel terikat dengan residualnya. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengolahan data, uji heteroskedastisitas 

dalam penelitian ini ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut: 

Gambar 4.2 
Uji Heteroskedastisitas 

 
                        Sumber: Output SPSS 

           

 Dari hasil pengujian scatter plot pada gambar 4.2 dapat dilihat bahwa 

tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar antara di bawah 0 sampai di atas 

0 pada sumbu Y. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel independen 

yaitu asimetri informasi dan ukuran perusahaan dalam penelitian tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

 



4.3.2.3 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan fenomena adanya korelasi yang sempurna 

antara satu variabel bebas lain. Uji ini dilakukan dengan menggunakan VIF 

dengan kriteria, jika VIF suatu variabel bebas >10, maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel bebas tersebut terjadi multikolinearitas. Berdasarkan hasil analisis 

regresi linier berganda yang telah dilakukan, ternyata diperoleh nilai VIF masing-

masing variabel bebas sebagai berikut: 

Tabel 4.3 
Uji Multikolinearitas  

Coefficientsa 

Sumber: Output SPSS 
 

Berdasarkan tabel 4.3 hasil uji multikolineritas di atas dapat diketahui 

bahwa nilai tolerance dari variabel independen yaitu asimetri informasi sebesar 

0,826 dan ukuran perusahaan sebesar 0,826 menunjukan nilai lebih dari 0,10, dan 

nilai VIF dari variabel independen yaitu asimetri informasi sebesar 1,210 dan 

ukuran perusahaan sebesar 1,210 menunjukan nilai tidak lebih dari 10. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel 

independen dalam model regresi. 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficient
s 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta 
Toleranc

e VIF 
1 (Constant) ,153 ,053  2,864 ,015   

Asimetri 7,976E-16 ,000 ,698 2,966 ,013 ,826 1,210 
Ukuran 
Perusahaan 

-,011 ,004 -,598 -2,540 ,027 ,826 1,210 



4.3.2.4 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada pengaruh berdasarkan 

variabel-variabel dalam modelnya melalui selang waktu, untuk mengetahui 

apakah terdapat autokorelasi  atau tidak, dapat kita lihat dalam tabel 4.4 sebagai 

berikut : 

         Tabel 4.4 
                                        Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

 

     Sumber: Output SPSS 
 

Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji autokolerasi menunjukan angka Durbin 

Watson sebesar 1,167, nilai ini akan dibandingkan dengan tabel DW dengan 

jumlah observasi (n)=14, jumlah variabel independen (k)=2 dan tingkat 

signifikansi 0,05 di dapat nilai dl=0,905 dan nilai du=1,551. Oleh karena nilai 

DW=1,167 berada di atas nilai dl=0,905 namun di bawah nilai du=1,551 (0,905 < 

1,167 < 1,551), karena berada di antara nilai dl dan du (dl ≤ dw ≤ du) maka dapat 

disimpulkan tidak adanya autokorelasi positif dan keputusannya adalah no 

decision atau tidak dapat disimpulkan/diputuskan. 

 

4.3.3 Pengujian Hipotesis dengan Regresi Linier Berganda  

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur 

dari Goodness of fit nya. Secara statistik dapat diukur dari nilai koefisien 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,705a ,497 ,405 ,0100438 1,167 



determinasi (R2), nilai statistik F, dan nilai statistik T. Pengujian hipotesis 

diuraikan dengan menggunakan uji F dan uji T. 

 

4.3.3.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik T) 

 Pengujian ini pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan t dari hasil perhitungan. 

Apabila nilai sig. t < tingkat signifikan (0,05), maka variabel independen secara 

individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai sig. t > 

tingkat signifikan (0,05), maka variabel independen secara individu tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan alat analisis regresi 

berganda diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.5 
Hasil Pengujian Hipotesis Uji T 

Coefficientsa 

Sumber: Output SPSS 
 

Model Regresi yang terbentuk : 

Y = 0,153 + 7,976E-16 AI – 0,011 UP + e 

Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan : 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,153 ,053  2,864 ,015 

Asimetri 7,976E-16 ,000 ,698 2,966 ,013 
Ukuran 
Perusahaan 

-,011 ,004 -,598 -2,540 ,027 



1. α = konstanta sebesar 0,153, artinya apabila variabel independen yaitu 

asimetri informasi dan ukuran perusahaan dianggap konstan (bernilai 0), maka 

variabel dependen yaitu manajemen laba akan mengalami kenaikan sebesar 

0,153 satuan. 

2. Asimetri informasi sebesar 7,976E-16, artinya apabila variabel asimetri 

informasi mengalami kenaikan sebesar 1 (satu) satuan sedangkan variabel 

lainnya dianggap konstan, maka variabel dependen yaitu manajemen laba 

akan mengalami kenaikan sebesar 7,976E-16. 

3. Ukuran Perusahaan sebesar -0,011, artinya apabila variabel ukuran perusahaan 

mengalami penurunan (satu) satuan sedangkan variabel lainnya dianggap 

konstan, maka variabel dependen yaitu manajemen laba akan mengalami 

penurunan sebesar -0,011. 

Berdasarkan tabel 4.5, hasil pengujian secara parsial adalah sebagai berikut : 

  Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel asimetri informasi sebesar 0,013 < 0,05 (taraf 

signifikansi). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara 

thitung dan ttabel yang menunjukan nilai thitung sebesar  2,966, sedangkan ttabel 

sebesar 1,796. Dari hasil tersebut terlihat bahwa thitung > ttabel yaitu 2,966 > 

1,796, maka dapat disimpulkan bahwa Ha1 diterima artinya secara parsial 

variabel asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel manajemen laba.  

 Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel ukuran perusahaan sebesar 0,027 < 0,05 (taraf 



signifikansi). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara 

thitung  dan  ttabel  yang menunjukan nilai thitung sebesar  2,540, sedangkan  

ttabel sebesar 1,796. Dari hasil tersebut terlihat bahwa thitung > ttabel  yaitu 

2,540 > 1,796, maka dapat disimpulkan bahwa Ha2 ditolak artinya secara 

parsial variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap variabel manajemen laba. 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel asimetri informasi secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan, variabel ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba.  

 

4.3.3.2 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji Statistik F) 

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji F dalam penelitian 

dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini: 

Tabel 4.6 
Hasil Pengujian Hipotesis Uji F  

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression ,001 2 ,001 5,428 ,023a 
Residual ,001 11 ,000   
Total ,002 13    

Sumber: Output SPSS 
 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji F) pada tabel 4.6 di atas, didapat 

nilai signifikansi model regresi secara simultan sebesar 0,023. Nilai ini lebih kecil 

dari significance level 0,05 (5%), yaitu 0,023 < 0,05. Selain itu dapat dilihat juga 



dari hasil perbandingan antara fhitung dan ftabel yang menunjukan nilai fhitung sebesar  

5,428, sedangkan ftabel sebesar 3,98. Dari hasil tersebut terlihat bahwa fhitung > ftabel 

yaitu 5,428 > 3,98, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau variabel 

independen asimetri informasi dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel dependen yaitu manajemen laba. 

 

4.3.3.3 Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap 

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai 

Adjusted R2 dari model regresi digunakan untuk mengetahui besarnya variabilitas 

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya. 

Tabel 4.7 
Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 
 
     
 
 
                        
                      

      Sumber: Output SPSS 
 

Berdasarkan hasil pengujian koefesien determinasi pada tabel 4.7 di atas, 

menunjukkan bahwa nilai Adjusted R2  sebesar 0,405 yang berarti bahwa 

variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen 

yaitu asimetri informasi dan ukuran perusahaan dalam penelitian ini adalah 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,705a ,497 ,405 ,0100438 



sebesar 40,5%, sedangkan sisanya sebesar 59,5% dijelaskan oleh variabel-variabel 

lain di luar model penelitian. 

 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Secara Parsial  

4.4.1.1 Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel asimetri informasi sebesar 0,013 < 0,05 (taraf signifikansi). 

Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara thitung dan ttabel yang 

menunjukan nilai thitung sebesar  2,966, sedangkan ttabel sebesar 1,796. Dari hasil 

tersebut terlihat bahwa thitung > ttabel yaitu 2,966 > 1,796, maka dapat disimpulkan 

bahwa Ha1 diterima artinya secara parsial variabel asimetri informasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap variabel manajemen laba.  

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Richardson (1998) dan Wasilah (2005) yang menunjukan 

hasil bahwa terdapat hubungan antara asimetri informasi berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap manajemen laba. 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh landasan teori pada pembahasan 

sebelumnya yang menyebutkan bahwa asimetri informasi timbul ketika manajer 

lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa depan 

dibandingkan dengan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Informasi yang 

lebih banyak dimiliki manajer dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan 

sesuai dengan keinginan manajer dan kepentingan untuk memaksimumkan utility 



nya. Adanya asimetri informasi akan mendorong manajer untuk menyajikan 

informasi yang tidak sebenarnya, terutama jika informasi tersebut berkaitan 

dengan pengukuran kinerja manajer. Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer 

berkewajiban memberikan report mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. 

Report yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi 

seperti laporan keuangan. 

Beberapa peneliti telah menemukan bahwa asimetri informasi dapat 

mempengaruhi manajemen laba. Teori Keagenan (Agency Theory) 

mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer untuk melakukan 

manajemen laba yang bertujuan untuk bertindak opportunistic yaitu 

memaksimalkan keuntungan pribadi. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa asimetri infromasi memiliki hubungan 

positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Dengan kata lain, apabila tingkat 

asimetri informasi itu tinggi, maka akan mempengaruhi adanya praktik 

manajemen laba, hal ini pun berlaku sebaliknya. Dengan adanya asimetri 

informasi akan memudahkan praktik manajemen laba terjadi, hal itu tentunya 

akan berdampak buruk bagi pemegang saham salah satunya akan mempengaruhi 

investor dalam mengambil keputusan disebabkan oleh adanya praktik manajemen 

laba yang dilakukan. 

 

4.4.1.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel ukuran perusahaan sebesar 0,027 < 0,05 (taraf signifikansi). 



Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara thitung  dan  ttabel  yang 

menunjukan nilai thitung sebesar  2,540, sedangkan  ttabel sebesar 1,796. Dari hasil 

tersebut terlihat bahwa thitung > ttabel  yaitu 2,540 > 1,796, maka dapat disimpulkan 

bahwa Ha2 ditolak artinya secara parsial variabel ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap variabel manajemen laba. 

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya, yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Halim, dkk (2005) yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap manajemen laba. Namun 

hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Nuryaman (2008) yang menyatakan hasil bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif  terhadap manajemen laba.  

Hasil penelitian ini juga didukung oleh landasan teori sebelumnya yang 

menyebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Ukuran perusahaan diduga mampu mempengaruhi besaran pengelolaan laba 

perusahaan, dimana jika pengelolaan laba tersebut oportunis maka semakin besar 

perusahaan semakin kecil pengelolaan laba (berhubungan negatif) tapi jika 

pengelolaan laba efisien maka semakin besar ukuran perusahaan semakin tinggi 

pengelolaan labanya (berhubungan positif). 

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya 

perusahaan. Terdapat dua pandangan tentang bentuk hubungan ukuran perusahaan 

dan manajemen laba. Pandangan pertama menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

memiliki hubungan positif dengan manajemen laba, karena perusahaan besar 

memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan 



kecil, sehingga lebih memungkinkan untuk melakukan manajemen laba. 

Pandangan kedua menyatakan ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif 

dengan manajemen laba. Perusahaan yang berukuran besar memiliki 

kecenderungan melakukan tindakan manajemen laba yang lebih kecil dibanding 

perusahaan yang berukuran kecil, sedangkan perusahaan berukuran kecil memiliki 

kecenderungan melakukan tindakan manajemen laba yang lebih besar. Hal ini 

dikarenakan perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pemegang saham dan 

pihak luar sehingga perusahaan besar mendapatkan tekanan yang lebih kuat untuk 

menyajikan pelaporan keuangan yang credible. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap manajemen laba. Artinya, bahwa perusahaan yang 

memiliki skala besar, maka kemungkinan kecil terjadi manajemen laba, 

dibandingkan perusahaan yang memiliki skala kecil. 

 

4.4.2 Secara Simultan  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji F) didapat nilai signifikansi 

model regresi secara simultan sebesar 0,023. Nilai ini lebih kecil dari significance 

level 0,05 (5%), yaitu 0,023 < 0,05. Selain itu dapat dilihat juga dari hasil 

perbandingan antara fhitung dan ftabel yang menunjukan nilai fhitung sebesar  5,428, 

sedangkan ftabel sebesar 3,98. Dari hasil tersebut terlihat bahwa fhitung > ftabel yaitu 

5,428 > 3,98, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan diterima atau secara 

bersama-sama variabel independen asimetri informasi dan ukuran perusahaan 



berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu manajemen 

laba. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel asimetri informasi dan ukuran 

perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Dengan 

kata lain, baik perusahaan besar maupun kecil dengan adanya asimetri informasi 

yang tinggi maka kemungkinan terjadi praktik manajemen laba yang tinggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Kesimpulan   

Penelitian ini meneliti tentang asimetri informasi dan ukuran perusahaan 

terhadap manajemen laba untuk periode 2009 - 2011. Variabel penelitian yang 

digunakan adalah variabel dependen, yaitu manajemen laba. Sedangkan variabel 

independen yang digunakan adalah asimetri infomasi dan ukuran perusahaan. 

Analisis dilakukan dengan menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda 

dengan program Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Ver. 19.00 Data 

sampel sebanyak 14 perusahaan yang bergerak dalam sektor industri food & 

beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2009 - 2011. 

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode analisis linier berganda 

dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Secara Parsial 

 Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel asimetri informasi sebesar 0,013 < 0,05 (taraf 

signifikansi). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan 

antara thitung dan ttabel yang menunjukan nilai thitung sebesar  2,966, 

sedangkan ttabel sebesar 1,796. Dari hasil tersebut terlihat bahwa thitung 

> ttabel yaitu 2,966 > 1,796, maka dapat disimpulkan bahwa Ha1 

diterima, artinya secara parsial variabel asimetri infromasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap variabel manajemen laba. Hal ini dapat 



diartikan apabila tingkat asimetri informasi itu tinggi, maka akan 

mempengaruhi adanya manajemen laba yang tinggi. 

 Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel ukuran perusahaan sebesar 0,027 < 0,05 (taraf 

signifikansi). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan 

antara thitung  dan  ttabel  yang menunjukan nilai thitung sebesar  2,540, 

sedangkan  ttabel sebesar 1,796. Dari hasil tersebut terlihat bahwa thitung 

> ttabel  yaitu 2,540 > 1,796, maka dapat disimpulkan bahwa Ha2 ditolak 

artinya secara parsial variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap variabel manajemen laba. Hal ini dapat 

diartikan bahwa perusahaan yang memiliki skala besar, maka 

kemungkinan kecil terjadinya manajemen laba, dibandingkan dengan 

perusahaan yang memiliki skala kecil. 

Berdasarkan pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa variabel 

asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba, 

sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

manajemen laba. 

b. Secara Simultan  

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji F) didapat nilai signifikansi 

model regresi secara simultan sebesar 0,023. Nilai ini lebih kecil dari 

significance level 0,05 (5%), yaitu 0,023 < 0,05. Selain itu dapat 

dilihat juga dari hasil perbandingan antara fhitung dan ftabel yang 

menunjukan nilai fhitung sebesar  5,428, sedangkan ftabel sebesar 3,98. 



Dari hasil tersebut terlihat bahwa fhitung > ftabel yaitu 5,428 > 3,98, maka 

dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen asimetri 

informasi dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel dependen yaitu manajemen laba. Dengan kata lain, 

baik perusahaan besar maupun kecil dengan adanya asimetri informasi 

yang tinggi, maka kemungkinan terjadi manajemen laba yang tinggi.  

 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian empiris, hasil penelitian ini juga 

mengandung beberapa keterbatasan, antara lain:  

1. Pemilihan objek penelitian hanya menggunakan perusahaan manufaktur 

yang bergerak dalam sektor industri food & beverages yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2009 - 2011. 

2. Penelitian ini hanya menguji pengaruh variabel asimetri informasi dan 

ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Masih banyak kemungkinan 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba di samping 

variabel di dalam penelitian ini. Contohnya seperti kualitas audit yang 

mungkin berpengaruh juga terhadap manajemen laba. 

3. Periode penelitian yang digunakan sebanyak 3 tahun, namun hanya sampai 

tahun 2011 saja. Sedangkan untuk tahun 2012 tidak dijadikan tahun 

penelitian dikarenakan keterbatasan data yang dimiliki peneliti. 

 

 



5.3  Saran 

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh asimetri 

informasi dan ukuran perusahaan. Berdasarkan hasil tersebut diharapkan 

perusahaan-perusahaan baik yang bergerak dalam sektor industri food and 

beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia perlu memperhatikan 

beberapa faktor tersebut agar dapat meminimalisir kemungkinan adanya 

manajemen laba. 

2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menguji faktor-faktor lain yang 

mungkin berpengaruh terhadap manajemen laba. Selain itu, untuk periode 

pengamatan diharapkan menggunakan tahun yang terbaru agar dapat 

memberikan gambaran terkini mengenai faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

3. Agar hasil penelitian dapat digunakan secara umum dan luas, maka untuk 

peneliti berikutnya, subjek penelitian tidak terbatas hanya perusahaan yang 

bergerak dalam sektor industri  food & beverages yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia untuk tahun 2009 - 2011. 

4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan model penelitian 

yang berbeda dari penelitian ini. 
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Lampiran 1 

Sampel Perusahaan Food and Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Tahun 2009 - 2011 

 

 

 

 

 

No. Kode 
Perusahaan 

Nama 
Perusahaan Index ICMD Tanggal 

Listing 
1. AISA PT. Tiga Pilar Sejahtera 

Food Tbk. 
Food and 
Beverages 

11-06-97 

2. CEKA PT. Cahaya Kalbar Tbk. Food and 
Beverages 

09-07-96 

3. DLTA PT. Delta Djakarta Tbk. Food and 
Beverages 

27-02-84 

4. FAST PT. Fast Food Indonesia 
Tbk. 

Food and 
Beverages 

11-05-93 

5. INDF PT. Indofood Sukses 
Makmur Tbk. 

Food and 
Beverages 

14-07-94 

6. MLBI PT. Multi Bintang 
Indonesia Tbk. 

Food and 
Beverages 

15-12-81 

7. MYOR PT. Mayora Indah Tbk. Food and 
Beverages 

04-07-90 

8. PSDN PT. Prasidha Aneka Niaga 
Tbk. 

Food and 
Beverages 

18-10-94 

9. PTSP PT. Pioneerindo Gourmet 
International Tbk. 

Food and 
Beverages 

30-05-94 
 

10. SKLT PT. Sekar Laut Tbk. Food and 
Beverages 

08-09-93 

11. SMAR PT. Sinar Mas Agro 
Resource Tbk. 

Food and 
Beverages 

20-11-92 

12. STTP PT. Siantar Top Tbk. Food and 
Beverages 

16-12-96 

13. TBLA PT. Tunas Baru Lampung 
Tbk. 

Food and 
Beverages 

14-02-00 

14. ULTJ PT. Ultra Jaya Milk Tbk. Food and 
Beverages 

02-07-90 



Lampiran 2 

Variabel Independen 

Asimetri Informasi 

 

 Quotes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Perusahaan 
2009 2010 2011 Rata-rata  

High Low Quotes High Low Quotes High Low Quotes Quotes 

1 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 360 295 327,5 860 570 715 700 440 570 537,5 

2 PT. Cahaya Kalbar Tbk. 1490 1300 1395 1100 1100 1100 1000 760 880 1125 

3 PT. Delta Djakarta Tbk. 64000 54000 59000 120000 108000 114000 111500 108500 110000 94333,333 

4 PT. Fast Food Indonesia Tbk. 5200 3950 4575 9250 8000 8625 9950 9300 9625 7608,3333 

5 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 3625 3075 3350 4975 4425 4700 4875 4500 4687,5 4245,8333 

6 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. 199000 174500 186750 274950 258000 266475 359000 340000 349500 267575 

7 PT. Mayora Indah Tbk. 4500 3950 4225 12700 10550 11625 14250 12700 13475 9775 

8 PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk. - - - 85 80 82,5 310 230 270 176,25 

9 PT. Pioneerindo Gourmet International Tbk. 280 280 280 340 290 315 690 600 645 413,33333 

10 PT. Sekar Laut Tbk. 150 100 125 140 140 140 140 140 140 135 

11 PT. Sinar Mas Agro Resource Tbk. 2825 2500 2662,5 5400 4850 5125 7300 6400 6850 4879,1667 

12 PT. Siantar Top Tbk. 250 250 250 405 350 377,5 690 690 690 439,16667 

13 PT. Tunas Baru Lampung Tbk. 370 315 342,5 445 410 427,5 680 590 635 468,33333 

14 PT. Ultra Jaya Milk Tbk. 620 570 595 1480 1150 1315 1150 1060 1105 1005 



 Volume Penjualan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Perusahaan VP 2009 VP 2010 VP 2011 Rata-rata VP 

1 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 533.194.383.227 705.220.000.000 1.752.802.000.000 997.072.127.742 

2 PT. Cahaya Kalbar Tbk. 1.194.543.761.621 718.204.875.108 1.238.169.022.036 1.050.305.886.255 

3 PT. Delta Djakarta Tbk. 1.264.851.082.000 547.816.338.000 564.051.178.000 792.239.532.667 

4 PT. Fast Food Indonesia Tbk. 2.454.359.779.000 2.913.604.568.000 3.316.799.653.000 2.894.921.333.333 

5 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 37.397.319.000.000 38.403.360.000.000 45.332.256.000.000 40.377.645.000.000 

6 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. 1.616.264.000.000 1.790.164.000.000 1.858.750.000.000 1.755.059.333.333 

7 PT. Mayora Indah Tbk. 4.777.175.386.540 7.224.164.991.859 9.453.865.992.878 7.151.735.457.092 

8 PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk. 592.358.364.380 928.526.978.567 1.246.290.753.836 922.392.032.261 

9 PT. Pioneerindo Gourmet International Tbk. 226.789.755.200 247.503.238.200 292.477.518.944 255.590.170.781 

10 PT. Sekar Laut Tbk. 276.312.034.061 314.145.710.944 344.435.729.830 311.631.158.278 

11 PT. Sinar Mas Agro Resource Tbk. 14.201.230.000.000 20.265.425.000.000 31.676.219.000.000 22.047.624.666.667 

12 PT. Siantar Top Tbk. 627.114.839.010 762.612.830.093 1.027.683.999.319 805.803.889.474 

13 PT. Tunas Baru Lampung Tbk. 2.783.573.000.000 2.951.114.000.000 3.731.749.000.000 3.155.478.666.667 

14 PT. Ultra Jaya Milk Tbk. 1.613.927.991.404 1.880.411.473.916 2.102.383.741.532 1.865.574.402.284 



 Volatilitas Return  

No. Nama Perusahaan Tahun Bulan Harga Δ Harga (X) Rata² (Xi) (x-xi)² Std. deviasi 
Rata-rata 
Volatilitas 

Return 
1. PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 2009 1 395 -0,070588235 -0,012407297 0,003385022 0,002539009 0,01013858 

    

  

2 385 -0,025316456 

  

0,000166646 

  

  

3 375 -0,025974026 0,000184056 

4 405 0,08 0,008539109 

5 425 0,049382716 0,003818006 

6 425 0 0,000153941 

7 445 0,047058824 0,00353622 

8 420 -0,056179775 0,00191603 

9 410 -0,023809524 0,000130011 

10 375 -0,085365854 0,005322951 

11 350 -0,066666667 0,002944079 

12 360 0,028571429 0,001679256 

            

2010 1 345 -0,041666667 0,071225884 0,012744728 0,010491081 

  

2 340 -0,014492754 

  

0,007347685 

  

3 345 0,014705882 0,003194511 

4 410 0,188405797 0,013731132 

5 500 0,219512195 0,02198883 

6 520 0,04 0,000975056 

7 590 0,134615385 0,004018229 

8 610 0,033898305 0,001393348 

9 640 0,049180328 0,000486007 

10 580 -0,09375 0,027217042 

11 630 0,086206897 0,000224431 

12 780 0,238095238 0,027845381 

            

2011 1 720 -0,076923077 -0,030287213 0,002174904 0,017385651 

  

2 740 0,027777778 

  

0,003371543 

  

3 800 0,081081081 0,012402897 

4 750 -0,0625 0,001037664 

5 620 -0,173333333 0,020462193 

6 660 0,064516129 0,008987674 

7 760 0,151515152 0,0330521 

8 750 -0,013157895 0,000293414 

9 670 -0,106666667 0,005833821 

10 650 -0,029850746 1,90503E-07 

11 680 0,046153846 0,005843236 



12 495 -0,272058824 0,058453512 

            

2. PT. Cahaya Kalbar Tbk. 2009 1 700 0 0,073604255 0,005417586 0,033146592 0,026442375 

    

  

2 800 0,142857143 

  

0,004795963 

  

  

3 750 -0,0625 0,018524368 

4 710 -0,053333333 0,016113151 

5 990 0,394366197 0,102888224 

6 1.030 0,04040404 0,001102254 

7 1.390 0,349514563 0,076126498 

8 1.390 0 0,005417586 

9 1.490 0,071942446 2,76161E-06 

10 1.490 0 0,005417586 

11 1.490 0 0,005417586 

12 1.490 0 0,005417586 

            

2010 1 1.490 0 -0,015695984 0,000246364 0,026888904 

  

2 1.490 0 

  

0,000246364 

  

3 1.200 -0,194630872 0,032017694 

4 1.430 0,191666667 0,042999269 

5 1.200 -0,160839161 0,021066542 

6 1.080 -0,1 0,007107167 

7 900 -0,166666667 0,022792147 

8 870 -0,033333333 0,000311076 

9 1.120 0,287356322 0,0918407 

10 1.200 0,071428571 0,007590688 

11 1.100 -0,083333333 0,004574811 

12 1.100 0 0,000246364 

            

2011 1 1.000 -0,090909091 -0,007396816 0,0069743 0,019291631 

  

2 1.040 0,04 

  

0,002246458 

  

3 850 -0,182692308 0,030728509 

4 1.060 0,247058824 0,064747673 

5 1.060 0 5,47129E-05 

6 1.050 -0,009433962 4,14996E-06 

7 1.130 0,076190476 0,006986835 

8 1.050 -0,07079646 0,004019515 

9 1.020 -0,028571429 0,000448364 

10 1.020 0 5,47129E-05 

11 1.000 -0,019607843 0,000149109 

12 950 -0,05 0,001815031 

            



3. PT. Delta Djakarta Tbk. 2009 1 20.000 0 0,108680502 0,011811451 0,021420576 0,013635798 

    

  

2 20.000 0 

  

0,011811451 

  

  

3 25.000 0,25 0,019971201 

4 35.000 0,4 0,08486705 

5 44.000 0,257142857 0,022041071 

6 40.500 -0,079545455 0,035429011 

7 42.000 0,037037037 0,005132786 

8 43.100 0,026190476 0,006804604 

9 52.000 0,20649652 0,009567973 

10 50.000 -0,038461538 0,02165078 

11 49.000 -0,02 0,016558671 

12 62.000 0,265306122 0,024531585 

            

2010 1 70.000 0,129032258 0,060601391 0,004682784 0,015125996 

  

2 70.500 0,007142857 

  

0,002857815 

  

3 73.000 0,035460993 0,00063204 

4 92.000 0,260273973 0,03986914 

5 94.500 0,027173913 0,001117396 

6 81.000 -0,142857143 0,041395375 

7 91.000 0,12345679 0,003950801 

8 95.000 0,043956044 0,000277068 

9 94.950 -0,000526316 0,003736596 

10 100.000 0,053185887 5,49897E-05 

11 109.000 0,09 0,000864278 

12 120.000 0,100917431 0,001625383 

            

2011 1 120.000 0 -0,004521234 2,04416E-05 0,004360823 

  

2 120.000 0 

  

2,04416E-05 

  

3 120.000 0 2,04416E-05 

4 129.000 0,075 0,006323627 

5 115.000 -0,108527132 0,010817227 

6 127.000 0,104347826 0,011852472 

7 127.500 0,003937008 7,15418E-05 

8 125.000 -0,019607843 0,000227606 

9 119.000 -0,048 0,001890403 

10 110.000 -0,075630252 0,005056493 

11 108.000 -0,018181818 0,000186612 

12 111.500 0,032407407 0,001363725 

            

4. PT. Fast Food Indonesia Tbk. 2009 1 3.000 -0,032258065 0,053293699 0,007319104 0,070877141 0,028747993 

      2 3.000 0   0,002840218     



3 3.000 0 0,002840218 

4 3.000 0 0,002840218 

5 3.000 0 0,002840218 

6 3.200 0,066666667 0,000178836 

7 3.500 0,09375 0,001636712 

8 3.500 0 0,002840218 

9 3.500 0 0,002840218 

10 3.600 0,028571429 0,000611191 

11 3.350 -0,069444444 0,015064652 

12 5.200 0,552238806 0,248946219 

            

2010 1 5.500 0,057692308 0,051262888 4,13374E-05 0,009781177 

  

2 6.000 0,090909091 

  

0,001571821 

  

3 6.500 0,083333333 0,001028513 

4 7.000 0,076923077 0,000658445 

5 7.000 0 0,002627884 

6 7.100 0,014285714 0,001367311 

7 7.250 0,021126761 0,000908186 

8 7.300 0,006896552 0,001968372 

9 9.000 0,232876712 0,032983581 

10 9.000 0 0,002627884 

11 10.000 0,111111111 0,00358181 

12 9.200 -0,08 0,017229946 

            

2011 1 8.500 -0,076086957 0,008155329 0,007096763 0,005585662 

  

2 8.700 0,023529412 

  

0,000236362 

  

3 10.000 0,149425287 0,019957201 

4 10.500 0,05 0,001750977 

5 10.000 -0,047619048 0,003110781 

6 10.300 0,03 0,00047719 

7 10.100 -0,019417476 0,00076026 

8 9.700 -0,03960396 0,00228095 

9 9.300 -0,041237113 0,002439613 

10 9.300 0 6,65094E-05 

11 9.500 0,021505376 0,000178224 

12 9.950 0,047368421 0,001537667 

            

5. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 2009 1 980 0,053763441 0,12646955 0,005286178 0,024655699 0,014362735 

      

2 880 -0,102040816 

  

0,052216987 

    3 940 0,068181818 0,00339746 

4 1.280 0,361702128 0,055334366 



5 1.780 0,390625 0,069778102 

6 1.890 0,061797753 0,004182441 

7 2.275 0,203703704 0,005965115 

8 2.500 0,098901099 0,000760019 

9 3.025 0,21 0,006977336 

10 3.075 0,016528926 0,012086941 

11 3.075 0 0,015994547 

12 3.550 0,154471545 0,000784112 

            

2010 1 3.600 0,014084507 0,030384263 0,000265682 0,009207123 

  

2 3.800 0,055555556 

  

0,000633594 

  

3 3.775 -0,006578947 0,001366279 

4 3.900 0,033112583 7,44373E-06 

5 3.650 -0,064102564 0,00892776 

6 4.150 0,136986301 0,011363995 

7 4.625 0,114457831 0,007068365 

8 4.550 -0,016216216 0,002171605 

9 5.450 0,197802198 0,028028765 

10 5.200 -0,04587156 0,00581495 

11 4.575 -0,120192308 0,022673304 

12 4.875 0,06557377 0,001238301 

            

2011 1 4.700 -0,035897436 -0,001369951 0,001192147 0,009225383 

  

2 4.750 0,010638298 

  

0,000144198 

  

3 5.400 0,136842105 0,019102572 

4 5.550 0,027777778 0,00084959 

5 5.400 -0,027027027 0,000658286 

6 5.750 0,064814815 0,004380423 

7 6.350 0,104347826 0,011176248 

8 6.100 -0,039370079 0,00144401 

9 5.050 -0,172131148 0,029159386 

10 5.250 0,03960396 0,001678861 

11 4.700 -0,104761905 0,010689896 

12 4.600 -0,021276596 0,000396275 

            

6. PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. 2009 1 50.000 0,01010101 0,119416372 0,011949848 0,033702811 0,019474374 

      

2 57.500 0,15 

  

0,000935358 

    

3 66.000 0,147826087 0,000807112 

4 75.000 0,136363636 0,00028721 

5 110.000 0,466666667 0,120582767 

6 110.000 0 0,01426027 



7 110.000 0 0,01426027 

8 114.500 0,040909091 0,006163393 

9 126.000 0,100436681 0,000360229 

10 130.000 0,031746032 0,007686088 

11 170.050 0,308076923 0,035592804 

12 177.000 0,040870332 0,00616948 

            

2010 1 170.000 -0,039548023 0,041071322 0,006499479 0,018901667 

  

2 157.000 -0,076470588 

  

0,013816101 

  

3 163.000 0,038216561 8,14966E-06 

4 169.000 0,036809816 1,81604E-05 

5 170.000 0,00591716 0,001235815 

6 170.000 0 0,001686853 

7 171.000 0,005882353 0,001238264 

8 180.000 0,052631579 0,00013364 

9 200.000 0,111111111 0,004905572 

10 260.000 0,3 0,06704406 

11 257.000 -0,011538462 0,002767789 

12 274.950 0,069844358 0,000827888 

            

2011 1 267.950 -0,025459174 0,024770409 0,002523011 0,005818645 

  

2 270.500 0,009516701 

  

0,000232676 

  

3 270.500 0 0,000613573 

4 285.000 0,053604436 0,000831401 

5 320.000 0,122807018 0,009611177 

6 369.000 0,153125 0,016474901 

7 335.000 -0,092140921 0,013668259 

8 359.500 0,073134328 0,002339069 

9 335.000 -0,068150209 0,008634241 

10 340.000 0,014925373 9,69247E-05 

11 340.000 0 0,000613573 

12 359.000 0,055882353 0,000967953 

            

7. PT. Mayora Indah Tbk. 2009 1 1.000 -0,122807018 0,130080584 0,063952139 0,021062226 0,018195799 

      

2 990 -0,01 

  

0,01962257 

    

3 1.030 0,04040404 0,008041883 

4 1.280 0,242718447 0,012687288 

5 1.490 0,1640625 0,001154771 

6 1.600 0,073825503 0,003164634 

7 2.150 0,34375 0,045654619 

8 2.375 0,104651163 0,000646655 



9 3.000 0,263157895 0,017709571 

10 2.975 -0,008333333 0,019158413 

11 4.000 0,344537815 0,045991904 

12 4.500 0,125 2,58123E-05 

            

2010 1 4.175 -0,072222222 0,082162442 0,023834624 0,012744175 

  

2 3.800 -0,089820359 

  

0,029578084 

  

3 4.000 0,052631579 0,000872072 

4 4.950 0,2375 0,024129757 

5 5.550 0,121212121 0,001524877 

6 6.950 0,252252252 0,028930544 

7 8.250 0,18705036 0,011001475 

8 8.950 0,084848485 7,21483E-06 

9 10.250 0,145251397 0,003980216 

10 12.050 0,175609756 0,008732401 

11 10.800 -0,10373444 0,034557651 

12 10.750 -0,00462963 0,007532864 

            

2011 1 10.100 -0,060465116 0,030980159 0,008362238 0,020780997 

  

2 9.900 -0,01980198 

  

0,002578826 

  

3 11.300 0,141414141 0,012195664 

4 11.000 -0,026548673 0,003309567 

5 13.000 0,181818182 0,022752109 

6 13.000 0 0,00095977 

7 16.900 0,3 0,072371675 

8 15.100 -0,106508876 0,018903235 

9 12.750 -0,155629139 0,03482303 

10 14.150 0,109803922 0,006213185 

11 13.850 -0,021201413 0,002722917 

12 14.250 0,028880866 4,40703E-06 

            

8. PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk. 2009 1 100 0 0,008333333 6,94444E-05 0,002405626 0,14080602 

      

2 100 0 

  

6,94444E-05 

    

3 100 0 6,94444E-05 

4 100 0 6,94444E-05 

5 100 0 6,94444E-05 

6 100 0 6,94444E-05 

7 100 0 6,94444E-05 

8 100 0 6,94444E-05 

9 100 0 6,94444E-05 

10 100 0 6,94444E-05 



11 110 0,1 0,008402778 

12 110 0 6,94444E-05 

            

2010 1 110 0 -0,024977718 0,000623886 0,004353151 

  

2 110 0 

  

0,000623886 

  

3 110 0 0,000623886 

4 110 0 0,000623886 

5 110 0 0,000623886 

6 110 0 0,000623886 

7 110 0 0,000623886 

8 110 0 0,000623886 

9 110 0 0,000623886 

10 100 -0,090909091 0,004346946 

11 85 -0,15 0,015630571 

12 80 -0,058823529 0,001145539 

            

2011 1 79 -0,0125 0,180936005 0,037417488 0,415659282 

  

2 79 0 

  

0,032737838 

  

3 70 -0,113924051 0,086942453 

4 70 0 0,032737838 

5 70 0 0,032737838 

6 167 1,385714286 1,451490705 

7 315 0,886227545 0,497436156 

8 315 0 0,032737838 

9 300 -0,047619048 0,052237412 

10 300 0 0,032737838 

11 250 -0,166666667 0,120827618 

12 310 0,24 0,003488555 

            

9. PT. Pioneerindo Gourmet International Tbk. 2009 1 400 0 -0,026760632 0,000716131 0,006887045 0,118626599 

      

2 400 0 

  

0,000716131 

    

3 400 0 0,000716131 

4 350 -0,125 0,009650973 

5 300 -0,142857143 0,0134784 

6 265 -0,116666667 0,008083095 

7 265 0 0,000716131 

8 250 -0,056603774 0,000890613 

9 250 0 0,000716131 

10 280 0,12 0,021538683 

11 280 0 0,000716131 

12 280 0 0,000716131 



            

2010 1 280 0 0,037767335 0,001426372 0,249954081 

  

2 280 0 

  

0,001426372 

  

3 280 0 0,001426372 

4 250 -0,107142857 0,020998964 

5 250 0 0,001426372 

6 250 0 0,001426372 

7 250 0 0,001426372 

8 250 0 0,001426372 

9 250 0 0,001426372 

10 190 -0,24 0,077154692 

11 375 0,973684211 0,875940398 

12 310 -0,173333333 0,044563492 

            

2011 1 450 0,451612903 0,090128461 0,130671002 0,09903867 

  

2 415 -0,077777778 

  

0,028192505 

  

3 375 -0,096385542 0,034787473 

4 630 0,68 0,347948433 

5 600 -0,047619048 0,018974376 

6 590 -0,016666667 0,011405199 

7 580 -0,016949153 0,011465615 

8 670 0,155172414 0,004230716 

9 580 -0,134328358 0,050380864 

10 600 0,034482759 0,003096444 

11 600 0 0,008123139 

12 690 0,15 0,003584601 

            

10. PT. Sekar Laut Tbk. 2009 1 90 0 0,050925926 0,00259345 0,057441497 0,020806019 

    
  

2 90 0 

  

0,00259345 

  

  

3 90 0 0,00259345 

4 90 0 0,00259345 

5 90 0 0,00259345 

6 90 0 0,00259345 

7 90 0 0,00259345 

8 100 0,111111111 0,003622257 

9 100 0 0,00259345 

10 100 0 0,00259345 

11 100 0 0,00259345 

12 150 0,5 0,201667524 

            

2010 1 150 0 -0,004700855 2,2098E-05 0,004976561 



  

2 150 0 

  

2,2098E-05 

  

3 150 0 2,2098E-05 

4 150 0 2,2098E-05 

5 130 -0,133333333 0,016546315 

6 130 0 2,2098E-05 

7 130 0 2,2098E-05 

8 140 0,076923077 0,006662466 

9 140 0 2,2098E-05 

10 140 0 2,2098E-05 

11 140 0 2,2098E-05 

12 140 0 2,2098E-05 

            

2011 1 140 0 0 0 0 

  

2 140 0 

  

0 

  

3 140 0 0 

4 140 0 0 

5 140 0 0 

6 140 0 0 

7 140 0 0 

8 140 0 0 

9 140 0 0 

10 140 0 0 

11 140 0 0 

12 140 0 0 

            

11. PT. Sinar Mas Agro Resource Tbk. 2009 1 1.680 -0,011764706 0,049141143 0,003709522 0,079763086 0,056473542 

    

  

2 1.600 -0,047619048 

  

0,009362534 

  

  

3 1.650 0,03125 0,000320093 

4 2.150 0,303030303 0,064459706 

5 3.400 0,581395349 0,28329454 

6 3.300 -0,029411765 0,006170559 

7 3.075 -0,068181818 0,013764677 

8 3.250 0,056910569 6,0364E-05 

9 3.400 0,046153846 8,92394E-06 

10 2.925 -0,139705882 0,035663199 

11 2.775 -0,051282051 0,010084818 

12 2.550 -0,081081081 0,016957828 

            

2010 1 3.050 0,196078431 0,072379675 0,015301382 0,048987414 

  
2 3.000 -0,016393443 

  
0,007880666 

  
3 3.025 0,008333333 0,004101934 



4 4.025 0,330578512 0,06666664 

5 3.100 -0,229813665 0,091320815 

6 3.500 0,129032258 0,003209515 

7 3.300 -0,057142857 0,016776086 

8 3.600 0,090909091 0,000343339 

9 5.300 0,472222222 0,159874062 

10 5.200 -0,018867925 0,008326124 

11 4.850 -0,067307692 0,019512561 

12 5.000 0,030927835 0,001718255 

            

2011 1 5.100 0,02 0,028895533 7,91305E-05 0,040670126 

  

2 5.050 -0,009803922 

  

0,001497648 

  

3 5.250 0,03960396 0,00011467 

4 5.400 0,028571429 1,05044E-07 

5 7.600 0,407407407 0,143271239 

6 6.700 -0,118421053 0,021702177 

7 7.100 0,059701493 0,000949007 

8 6.000 -0,154929577 0,033791671 

9 6.750 0,125 0,009236069 

10 6.400 -0,051851852 0,00652014 

11 6.650 0,0390625 0,000103367 

12 6.400 -0,037593985 0,004420856 

            

12. PT. Siantar Top Tbk. 2009 1 145 -0,033333333 0,04707168 0,006464966 0,019739761 0,01674249 

    

  

2 145 0 

  

0,002215743 

  

  

3 150 0,034482759 0,000158481 

4 150 0 0,002215743 

5 150 0 0,002215743 

6 160 0,066666667 0,000383963 

7 210 0,3125 0,070452193 

8 235 0,119047619 0,005180536 

9 250 0,063829787 0,000280834 

10 240 -0,04 0,007581478 

11 250 0,041666667 2,92142E-05 

12 250 0 0,002215743 

            

2010 1 250 0 0,039507781 0,001560865 0,014082442 

  

2 250 0 

  

0,001560865 

  
3 265 0,06 0,000419931 

4 265 0 0,001560865 

5 265 0 0,001560865 



6 265 0 0,001560865 

7 335 0,264150943 0,050464551 

8 340 0,014925373 0,000604295 

9 360 0,058823529 0,000373098 

10 345 -0,041666667 0,006589291 

11 340 -0,014492754 0,002916058 

12 385 0,132352941 0,008620224 

            

2011 1 400 0,038961039 0,054364062 0,000237253 0,016405268 

  

2 400 0 

  

0,002955451 

  

3 405 0,0125 0,0017526 

4 400 -0,012345679 0,00445019 

5 410 0,025 0,000862248 

6 465 0,134146341 0,006365212 

7 600 0,290322581 0,055676423 

8 570 -0,05 0,010891857 

9 570 0 0,002955451 

10 700 0,228070175 0,030173814 

11 700 0 0,002955451 

12 690 -0,014285714 0,004712792 

            

13. PT. Tunas Baru Lampung Tbk. 2009 1 185 -0,026315789 0,056225758 0,006813107 0,034311191 0,022333666 

    

  

2 200 0,081081081 

  

0,000617787 

  

  

3 210 0,05 3,87601E-05 

4 295 0,404761905 0,121477446 

5 330 0,118644068 0,003896045 

6 305 -0,075757576 0,0174196 

7 320 0,049180328 4,96381E-05 

8 350 0,09375 0,001408069 

9 350 0 0,003161336 

10 315 -0,1 0,024406487 

11 315 0 0,003161336 

12 340 0,079365079 0,000535428 

            

2010 1 385 0,132352941 0,019424051 0,012752934 0,013602557 

  

2 385 0 

  

0,000377294 

  

3 440 0,142857143 0,015235728 

4 430 -0,022727273 0,001776734 

5 345 -0,197674419 0,047131745 

6 360 0,043478261 0,000578605 

7 370 0,027777778 6,97848E-05 



8 370 0 0,000377294 

9 390 0,054054054 0,001199237 

10 420 0,076923077 0,003306138 

11 415 -0,011904762 0,000981494 

12 410 -0,012048193 0,000990502 

            

2011 1 420 0,024390244 0,037835763 0,000180782 0,019087249 

  

2 395 -0,05952381 

  

0,009478886 

  

3 420 0,063291139 0,000647976 

4 480 0,142857143 0,01102949 

5 570 0,1875 0,022399384 

6 580 0,01754386 0,000411761 

7 750 0,293103448 0,065161591 

8 660 -0,12 0,024912128 

9 570 -0,136363636 0,030345431 

10 610 0,070175439 0,001045855 

11 640 0,049180328 0,000128699 

12 590 -0,078125 0,013446899 

            

14. PT. Ultra Jaya Milk Tbk. 2009 1 710 -0,1125 -0,024432566 0,007755873 0,003068421 0,150210964 

    

  

2 750 0,056338028 

  

0,006523889 

  
  

3 750 0 0,00059695 

4 680 -0,093333333 0,004747316 

5 620 -0,088235294 0,004070788 

6 600 -0,032258065 6,12384E-05 

7 630 0,05 0,005540207 

8 610 -0,031746032 5,34868E-05 

9 630 0,032786885 0,003274066 

10 570 -0,095238095 0,005013423 

11 610 0,070175439 0,008950675 

12 580 -0,049180328 0,000612452 

  

2010 1 600 0,034482759 0,104729837 0,004934652 0,414176715 

   

2 600 0 

  

0,010968339 

  

3 630 0,05 0,002995355 

4 650 0,031746032 0,005326636 

5 750 0,153846154 0,002412413 

6 680 -0,093333333 0,039229019 

7 670 -0,014705882 0,014264891 

8 710 0,059701493 0,002027552 

9 1.640 1,309859155 1,452336673 



10 1.700 0,036585366 0,004643669 

11 1.380 -0,188235294 0,085828568 

12 1.210 -0,123188406 0,051946725 

   
2011 1 980 -0,190082645 -0,00048443 0,035947483 0,033387756 

 
  

2 990 0,010204082 

  

0,000114244 

  

3 1.030 0,04040404 0,001671867 

4 1.380 0,339805825 0,115797458 

5 1.380 0 2,34672E-07 

6 1.350 -0,02173913 0,000451762 

7 1.480 0,096296296 0,009366509 

8 1.220 -0,175675676 0,030691973 

9 1.020 -0,163934426 0,026715901 

10 1.080 0,058823529 0,003517434 

11 1.090 0,009259259 9,49395E-05 

12 1.080 -0,009174312 7,55141E-05 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3  

Variabel Independen 

Ukuran Perusahaan (Log Total Aset) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Perusahaan 
Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Rata-

rata Asset Log 
Asset Asset Log 

Asset Asset Log 
Asset 

1. PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 1.347.036.482.667 12,1294 1.936.950.000.000 12,2871 3.590.309.000.000 12,5551 12,3239 

2. PT. Cahaya Kalbar Tbk. 568.362.939.854 11,7546 850.469.914.144 11,9297 823.360.918.368 11,9156 11,8666 

3. PT. Delta Djakarta Tbk. 760.425.630.000 11,8811 708.583.733.000 11,8504 696.166.676.000 11,8427 11,8581 

4. PT. Fast Food Indonesia Tbk. 1.041.408.834.000 12,0176 1.236.043.044.000 12,0920 1.547.982.024.000 12,1898 12,0998 

5. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 40.382.953.000.000 13,6062 47.275.955.000.000 13,6746 53.585.933.000.000 13,7291 13,6700 

6. PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. 993.465.000.000 11,9972 1.137.082.000.000 12,0558 1.220.813.000.000 12,0866 12,0465 

7. PT. Mayora Indah Tbk. 3.246.498.515.952 12,5114 4.399.191.135.535 12,6434 6.599.845.533.328 12,8195 12,6581 

8. PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk. 353.628.509.667 11,5485 414.611.000.000 11,6176 421.366.403.319 11,6247 11,5969 

9. PT. Pioneerindo Gourmet International Tbk. 91.141.822.221 10,9597 109.008.910.124 11,0375 133.432.783.525 11,1253 11,0408 

10. PT. Sekar Laut Tbk. 196.186.028.659 11,2927 199.375.442.469 11,2997 214.237.879.424 11,3309 11,3077 

11. PT. Sinar Mas Agro Resource Tbk. 10.210.595.000.000 13,0091 12.475.642.000.000 13,0961 14.721.899.000.000 13,1680 13,0910 

12. PT. Siantar Top Tbk. 548.720.445.825 11,7394 649.273.975.548 11,8124 934.765.927.864 11,9707 11,8408 

13. PT. Tunas Baru Lampung Tbk. 2.786.340.000.000 12,4450 3.651.105.000.000 12,5624 4.244.618.000.000 12,6278 12,5451 

14. PT. Ultra Jaya Milk Tbk. 1.732.701.994.634 12,2387 2.006.595.762.260 12,3025 2.179.181.979.434 12,3383 12,2932 



Lampiran 4 

Variabel Dependen 

Manajemen Laba  

 
 

 

 

2008 

No. Kode NI CFO TAC Sales 2008 TAC / Sales 2008 

1. AISA 28.686.156.655 43.896.609.663 -15.210.453.008 489.171.670.400 -0,031094305 

2. CEKA 27.867.555.443 -41.024.283.850 68.891.839.293 1.963.637.631.257 0,035083784 

3. DLTA 83.754.358.000 162.006.513.000 -78.252.155.000 673.769.675.000 -0,116140809 

4. FAST 125.267.988.000 225.582.844.000 -100.314.856.000 2.022.633.479.000 -0,049596161 

5. INDF 1.034.489.000.000 2.684.806.000.000 -1.650.317.000.000 38.799.279.000.000 -0,042534734 

6. MLBI 222.307.000.000 415.213.000.000 -192.906.000.000 1.325.661.000.000 -0,14551684 

7. MYOR 196.230.049.693 138.452.987.153 57.777.062.540 3.907.674.046.231 0,014785538 

8. PSDN 9.448.209.908 82.838.800.928 -73.390.591.020 713.113.854.932 -0,102915671 

9. PTSP 4.287.122.917 31.686.576.577 -27.399.453.660 207.324.401.120 -0,132157399 

10. SKLT 4.271.023.656 12.761.524.962 -8.490.501.306 313.125.226.415 -0,027115354 

11. SMAR 1.046.389.267.147 2.182.654.656.597 -1.136.265.389.450 16.094.424.718.253 -0,070599938 

12. STTP 4.816.495.973 -9.779.515.730 14.596.011.703 624.400.880.523 0,023376027 

13. TBLA 63.336.773.000 460.018.999.000 -396.682.226.000 3.955.846.298.000 -0,100277462 

14. ULTJ 303.711.501.204 130.839.061.099 172.872.440.105 1.362.606.580.492 0,126868931 

2009 

No. Kode NI CFO TAC Sales 2009 TAC / Sales 2009 

1. AISA 37.786.775.452 50.814.639.259 -13.027.863.807 533.194.383.227 -0,02443361 

2. CEKA 49.493.129.474 104.682.614.940 -55.189.485.466 1.194.543.761.621 -0,046201309 

3. DLTA 126.504.062.000 169.345.237.000 -42.841.175.000 740.680.667.000 -0,057840277 

4. FAST 181.996.584.000 367.684.651.000 -185.688.067.000 2.454.359.779.000 -0,075656417 

5. INDF 2.075.861.000.000 2.314.507.000.000 -238.646.000.000 37.397.319.000.000 -0,006381367 

6. MLBI 340.458.000.000 526.980.000.000 -186.522.000.000 1.616.264.000.000 -0,115403177 

7. MYOR 372.157.912.334 446.429.845.710 -74.271.933.376 4.777.175.386.540 -0,015547249 

8. PSDN 32.449.818.159 -44.342.060.912 76.791.879.071 592.358.364.380 0,129637536 

9. PTSP 10.948.539.057 18.916.704.246 -7.968.165.189 226.789.755.200 -0,035134591 

10. SKLT 12.802.527.979 11.689.827.584 1.112.700.395 276.312.034.061 0,00402697 

11. SMAR 748.495.000.000 125.471.000.000 623.024.000.000 14.201.230.000.000 0,043871129 

12. STTP 41.072.367.353 99.952.885.153 -58.880.517.800 627.114.839.010 -0,093891125 

13. TBLA 250.955.000.000 -325.050.000.000 576.005.000.000 2.783.573.000.000 0,206930086 

14. ULTJ 61.152.852.190 15.687.936.541 45.464.915.649 1.613.927.991.404 0,02817035 



 

  

 

  

  

2010 

No. Kode NI CFO TAC (NI-CFO) Sales 2010 TAC / Sales 2010 

1. AISA 75.857.000.000 -23.125.000.000 98.982.000.000 705.220.000.000 0,140356201 

2. CEKA 29.562.060.490 -206.699.334.647 236.261.395.137 718.204.875.108 0,328961002 

3. DLTA 139.566.900.000 31.742.557.000 107.824.343.000 547.816.338.000 0,196825716 

4. FAST 199.597.177.000 293.572.632.000 -93.975.455.000 2.913.604.568.000 -0,032254018 

5. INDF 2.952.858.000.000 6.909.950.000.000 -3.957.092.000.000 38.403.360.000.000 -0,103040255 

6. MLBI 442.916.000.000 320.056.000.000 122.860.000.000 1.790.164.000.000 0,068630584 

7. MYOR 484.086.202.515 238.253.946.429 245.832.256.086 7.224.164.991.859 0,034029159 

8. PSDN 12.919.024.633 -3.477.909.996 16.396.934.629 928.526.978.567 0,017659083 

9. PTSP 15.766.633.385 26.372.738.748 -10.606.105.363 247.503.238.200 -0,04285239 

10 SKLT 4.833.531.934 8.089.259.673 -3.255.727.739 314.145.710.944 -0,01036375 

11 SMAR 1.260.513.000.000 -230.001.000.000 1.490.514.000.000 20.265.425.000.000 0,073549605 

12 STTP 42.630.759.100 -13.517.981.904 56.148.741.004 762.612.830.093 0,073626798 

13 TBLA 246.663.000.000 380.782.000.000 -134.119.000.000 2.951.114.000.000 -0,045446906 

14 ULTJ 107.123.243.835 263.881.302.428 -156.758.058.593 1.880.411.473.916 -0,0833637 

2011 
No. Kode NI CFO TAC (NI-CFO) Sales 2011 TAC / Sales 2011 

1. AISA 126.906.000.000 29.662.000.000 97.244.000.000 1.752.802.000.000 0,05547917 

2. CEKA 96.305.943.766 126.233.750.999 -29.927.807.233 1.238.169.022.036 -0,024171019 

3. DLTA 145.084.912.000 177.327.565.000 -32.242.653.000 564.051.178.000 -0,057162637 

4. FAST 229.054.524.000 481.023.422.000 -251.968.898.000 3.316.799.653.000 -0,075967476 

5. INDF 3.077.180.000.000 4.968.991.000.000 -1.891.811.000.000 45.332.256.000.000 -0,041732117 

6. MLBI 507.238.000.000 671.755.000.000 -164.517.000.000 1.858.750.000.000 -0,088509482 

7. MYOR 483.486.152.677 -607.939.545.937 1.091.425.698.614 9.453.865.992.878 0,115447553 

8. PSDN 12.837.248.097 20.800.798.709 -7.963.550.612 1.246.290.753.836 -0,006389802 

9. PTSP 25.911.801.751 36.290.689.107 -10.378.887.356 292.477.518.944 -0,035486103 

10 SKLT 5.976.223.920 17.708.603.858 -11.732.379.938 344.435.729.830 -0,03406261 

11 SMAR 1.784.724.000.000 1.109.407.000.000 675.317.000.000 31.676.219.000.000 0,021319369 

12 STTP 42.676.435.395 89.728.684.467 -47.052.249.072 1.027.683.999.319 -0,045784744 

13 TBLA 419.107.000.000 838.469.000.000 -419.362.000.000 3.731.749.000.000 -0,112376797 

14 ULTJ 101.232.456.048 322.963.103.223 -221.730.647.175 2.102.383.741.532 -0,105466306 



 Discretionary Accruals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DAC t= (TAC t/ PENJUALAN t) – (TAC t-1/ PENJUALAN t-1) 

No. Kode DAC 2009 DAC 2010 DAC 2011 Rata-rata 

1. AISA 0,0067 0,1648 -0,0849 0,0289 

2. CEKA -0,0813 0,3752 -0,3531 -0,0198 

3. DLTA 0,0583 0,2547 -0,2540 0,0197 

4. FAST -0,0261 0,0434 -0,0437 -0,0088 

5. INDF 0,0362 -0,0967 0,0613 0,0003 

6. MLBI 0,0301 0,1840 -0,1571 0,0190 

7. MYOR -0,0303 0,0496 0,0814 0,0336 

8. PSDN 0,2326 -0,1120 -0,0240 0,0322 

9. PTSP 0,0970 -0,0077 0,0074 0,0322 

10. SKLT -0,0199 -0,0240 -0,0237 -0,0225 

11. SMAR 0,0311 0,0695 -0,0522 0,0161 

12. STTP 0,1145 0,0298 -0,1194 0,0083 

13. TBLA -0,1173 0,0484 -0,0669 -0,0453 

14. ULTJ 0,3072 -0,2903 -0,0221 -0,0017 



LAMPIRAN 5 

OUTPUT SPSS 

 

 STATISTIK DESKRIPTIF 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Asimetri 14 2,5559E11 4,0378E13 6,027362E12 1,1395943E13 

Ukuran Perusahaan 14 11,0408 13,6700 12,159907 ,6894433 

Manajemen Laba 14 -,0453 ,0336 ,006586 ,0240810 

Valid N (listwise) 14     

 
 

 PENGUJIAN ASUMSI KLASIK 

UJI NORMALITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UJI HETEROSKEDASTISITAS 

 

 

 

 

 
 
UJI AUTOKORELASI 
 

Model Summaryb 

 
 

   a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Asimetri Informasi 
   b. Dependent Variable: Manajemen Laba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,705a ,497 ,405 ,0100438 1,167 



 
UJI MULTIKOLINEARITAS 

Coefficientsa 
a. Dependent Variable: Manajemen Laba 

 

 
KOEFISIEN DETERMINASI 

                                             Model Summaryb 

 

 

 
 

 a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Asimetri Informasi 
 b. Dependent Variable: Manajemen Laba 

 
 

 PENGUJIAN HIPOTESIS REGRESI LINIER BERGANDA 

HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS UJI F 

 
 
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) ,153 ,053  2,864 ,015   
Asimetri 7,976E-16 ,000 ,698 2,966 ,013 ,826 1,210 

Ukuran Perusahaan -,011 ,004 -,598 -2,540 ,027 ,826 1,210 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,705a ,497 ,405 ,0100438 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,001 2 ,001 5,428 ,023a 

Residual ,001 11 ,000   
Total ,002 13    

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Asimetri 

b. Dependent Variable: Manajemen Laba 

 



HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS UJI T 

 

Coefficientsa 
  a. Dependent Variable: Manajemen Laba 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,153 ,053  2,864 ,015 

Asimetri 7,976E-16 ,000 ,698 2,966 ,013 

Ukuran Perusahaan -,011 ,004 -,598 -2,540 ,027 
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