
14 
 

1 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Laporan Keuangan 

2.1.1 Definisi Laporan Keuangan 

 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 (Munawir, 2006). Menurut Ikatan Akuntan 

Indonesia dalam PSAK No.1 (2009) mendefinisikan laporan keuangan sebagai 

berikut: 

 “Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang ditunjukan untuk 

memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan”. 

 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 diluar perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan merupakan suatu catatan informasi keuangan yang terstruktur yang 
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dapat digunakan untuk menggambarkan posisi keuangan, kinerja keuangan dan 

arus kas suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang bermanfaat bagi para 

penggunanya dalam pengambilan keputusan ekonomi serta sebagai bentuk 

pertanggungjawaban yang telah dilakukan manajemen atas pengelolaan sumber-

sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 

 

2.1.2  Tujuan Laporan Keuangan 

 Pada dasarnya laporan keuangan dimaksudkan untuk menyediakan 

informasi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu yang akan 

dipergunakan oleh pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di 

dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sehingga dapat diketahui bahwa setiap 

laporan keuangan yang dibuat sudah pasti memiliki tujuan tertentu. Dalam 

praktiknya terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, terutama bagi pemilik 

usaha dan manajemen perusahaan. Di samping itu, tujuan laporan keuangan 

disusun guna memenuhi kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan 

terhadap perusahaan. 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No.1 Tahun 2009 tujuan 

laporan keuangan adalah sebagai berikut : 

“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”.  
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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 keuangan. 

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. 
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2.1.3 Komponen-komponen Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang lengkap menurut PSAK No.1 (2009) terdiri dari 

komponen-komponen berikut ini: 

1. Laporan Posisi Keuangan/Neraca (Statement of Financial Position) 

pada akhir periode, adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi 

keuangan, yaitu komposisi dari jumlah asset, liabilitas, dan ekuitas dari 

suatu entitas tertentu pada suatu tanggal tertentu. 

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif (Statement of Comprehensive 

Income) selama periode, merupakan laporan yang memberikan 

informasi mengenai kinerja entitas yang menimbulkan perubahan pada 

jumlah entitas yang bukan berasal dari transaksi dengan pemilik dalam 

kapasitasnya sebagai pemilik, misalnya setoran modal atau pembagian 

dividen. 

3. Laporan Perubahan Ekuitas (Statement of Changes in Equity) selama 

periode, merupakan laporan yang menyajikan perubahan-perubahan 

pada pos ekuitas, dengan cara melakukan analisis atas kelompok akun 

ekuitas serta dokumen dan catatan yang berkaitan dengan ekuitas, 

antara lain keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang 

pembayaran dividen, koreksi laba rugi tahun lalu, perubahan struktur 

modal, dan perubahan pada komponen ekuitas lainnya, seperti 

pendapatan komprehensif lain. 

4. Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flow) selama periode, 

merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai arus 
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penerimaan dan penggunaan kas dan setara kas selama periode 

tertentu. 

5. Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi 

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

menjelaskan 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”. 

 

6. Laporan Posisi Keuangan pada awal periode komparatif, 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. 

 

2.1.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang perlu 

melekat dalam laporan keuangan yang dimaksudkan agar informasi dalam laporan 

keuangan tersebut dapat berguna bagi para pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Kieso, et al. (2011:43) 

adalah sebagai berikut : 
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1. Fundamental Qualities (Kualitas Fundamental) 

A. Relevan (Relevant) 

Relevan adalah salah satu dari dua kualitas mendasar yang 

membuat informasi akuntansi berguna untuk pengambilan 

keputusan. 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. Unsur-unsur yang harus 

dipenuhi agar laporan keuangan dikatakan relevan (ingredients of 

fundamental quality) adalah : 

a. Predictive Value (Nilai Prediktif) 

Informasi keuangan yang relevan akan membantu pemakai 

membuat prediksi tentang hasil akhir dari kejadian masa lalu, 

masa kini, dan masa yang akan datang. 

b. Confirmatory Value (Nilai Penegasan) 

Informasi keuangan yang relevan juga membantu pengguna 

mengkonfirmasi atau mengoreksi harapan sebelumnya. 

B. Faithful Representation (Ketepatan Penyajian) 

Faithful representation berarti bahwa angka-angka dan penjelasan 

dalam laporan keuangan mewakili apa yang benar-benar ada atau 

terjadi. Faithful representation sangat dibutuhkan karena banyak 

pemakai informasi keuangan yang tidak memiliki waktu dan 

keahlian dalam mengevaluasi kebenaran dari informasi yang 
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didapatkan. Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar laporan 

keuangan dikatakan faithful representation (ingredients of 

fundamental quality) adalah : 

a. Completeness (Kelengkapan) 

Kelengkapan artinya semua informasi yang diperlukan harus 

disajikan secara jujur. Sebuah kelalaian dapat menyebabkan 

informasi salah atau menyesatkan dan dengan demikian tidak 

bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. 

b. Neutrality (Netralitas)  

Netralitas berarti perusahaan tidak dapat memilih informasi 

untuk mendukung satu set pihak yang  berkepentingan atas 

yang lain atau sekelompok pemakai tertentu. Informasi yang 

disajikan haruslah bebas dari usaha-usaha untuk memberikan 

keuntungan lebih kepada kelompok-kelompok tertentu. 

Sehingga, informasi yang disajikan harus faktual, benar, dan 

tidak bias. 

c. Free from error (Bebas dari Kesalahan) 

Free from error berarti bahwa semua item informasi harus 

bebas dari kesalahan, sehingga informasi menjadi lebih akurat 

dari sebuah item keuangan. 

2. Enchancing Qualities (Peningkatan Kualitas) 
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Enchancing qualities berarti membedakan informasi yang lebih 

berguna dari informasi yang kurang berguna. Enchancing qualities 

terdiri dari : 

A. Comparability (Keterbandingan) 

Informasi yang diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama 

untuk perusahaan berbeda harus bisa dibandingkan. Komparatif 

memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi persamaan dan 

perbedaan yang nyata dalam kegiatan ekonomi antara perusahaan 

yang satu dengan yang lainnya. Informasi keuangan akan lebih 

berguna bagi pemakainya apabila dapat diperbandingkan dengan 

informasi keuangan pada laporan keuangan tahun sebelumnya dan 

laporan keuangan antar perusahaan. 

B. Verifiability (Keandalan) 

Verifiability terjadi ketika pengukuran secara independen, dengan 

menggunakan metode pengukuran yang sama, memperoleh hasil 

yang serupa. 

C. Timeliness (Ketepatan Waktu) 

Ketepatan waktu berarti informasi yang tersedia untuk para 

pengambil keputusan sebelum kehilangan kemampuan untuk 

mempengaruhi keputusan. Memiliki informasi yang relevan yang 

tersedia secara cepat dapat meningkatkan kapasitas untuk 

mempengaruhi keputusan, dan kurangnya ketepatan waktu dapat 

menghilangkan informasi kegunaannya. 
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D. Understandability (Dapat Dimengerti) 

Kualitas informasi yang cukup memungkinkan untuk para 

pengguna melihat makna dari informasi yang disampaikan. Suatu 

laporan keuangan yang baik memiliki manfaat dapat dimengerti 

oleh penggunanya dan hal tersebut akan bisa terwujud jika isi dari 

laporan akuntansi tersebut disesuaikan dengan standar yang 

berlaku sehingga pihak yang melihat dapat secara cepat memahami 

informasi tersebut.  

 

2.1.5 Pengguna Laporan Keuangan 

Pengguna laporan keuangan digolongkan menjadi dua yaitu, pihak internal 

dan pihak eksternal. Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 1 paragraf ke 9 (Revisi 

2009) menyatakan bahwa pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang 

dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha 

lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat. 

Pengguna laporan keuangan menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi 

beberapa kebutuhan informasi yang berbeda..  

Beberapa kebutuhan informasi yang digunakan para pengguna laporan 

keuangan meliputi: 

1. Investor 

Para investor dan penasihat berkepentingan dengan risiko yang 

melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka 
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dilakukan. Para investor dan penasihat membutuhkan informasi untuk 

menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi 

tersebut, serta informasi dalam laporan keuangan yang diperoleh dapat 

digunakan oleh pemegang saham untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam membayar deviden. 

2. Karyawan 

Karyawan membutuhkan laporan keuangan untuk memperoleh 

informasi terkait dengan stabilitas dan profitabilitas perusahaan, serta 

memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

memberikan balas jasa, imbalan pasca kerja, dan kesempatan kerja. 

3. Kreditor (Pemberi Pinjaman) 

Kreditor (pemberi pinjaman) membutuhkan laporan keuangan untuk 

memperoleh informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk 

memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat 

jatuh tempo. 

4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya 

Pemasok dan kreditor usaha lainnya membutuhkan laporan keuangan 

untuk memperoleh informasi keuangan yang memungkinkan mereka 

untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada 

saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan 

dalam tenggang waktu yang lebih pendek dibanding pemberi pinjaman 

(kreditor) kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung 

pada kelangsungan hidup perusahaan. 
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5. Pelanggan 

Pelanggan membutuhkan laporan keuangan untuk memperoleh 

informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama jika 

mereka terlibat dengan perjanjian jangka panjang dengan, atau 

bergantung pada perusahaan. 

6. Pemerintah 

Pemerintah membutuhkan laporan keuangan untuk memperoleh 

informasi yang digunakan untuk mengatur aktivitas perusahaan, 

menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun 

statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

7. Masyarakat 

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan 

informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terkait 

kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 

 

2.2. Laba 

Baridwan (2004) mengungkapkan bahwa laba merupakan kenaikan modal 

(aktiva bersih) yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang 

terjadi dari badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang 

mempengaruhi badan usaha selama satu periode kecuali yang termasuk dari 

pendapatan (revenue) atau investasi pemilik. Menurut Soemarso (2004), laba 

merupakan kelebihan pendapatan atas seluruh biaya setelah dikurangi pajak 

penghasilan dalam laporan laba-rugi untuk suatu periode tertentu. Menurut 
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Suwardjono (2008) laba adalah imbalan atas upaya perusahaan dalam 

menghasilkan barang dan jasa. Hal ini berarti bahwa laba merupakan kelebihan 

pendapatan di atas biaya (biaya total yang melekat dalam kegiatan produksi dan 

penyerahan barang atau jasa). Sedangkan menurut Subramanyam dan Wild (2010) 

laba (income disebut juga earnings atau profit) merupakan ringkasan hasil bersih 

aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah 

keuangan. 

 Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat diartikan bahwa laba 

merupakan selisih antara pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama 

satu periode yang dinyatakan dalam satuan moneter. 

 Subramanyam dan Wild (2010) menjelaskan bahwa salah satu ukuran 

kinerja perusahaan yang sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 

adalah laba yang dihasilkan perusahaan, dimana laba tersebut diukur dengan dasar 

akrual, yang dihitung dengan mengakui pendapatan dan mengaitkan biaya dengan 

pendapatan yang diakui. 

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

informasi laba merupakan perhatian utama dalam menaksir kinerja atau 

pertanggungjawaban manajemen. Informasi laba juga membantu pemilik atau 

pihak lain dalam menaksir earnings power di masa yang akan datang. 

 Adapun tujuan dari pelaporan laba menurut Harahap (2011) adalah 

sebagai berikut : 

1. Perhitungan pajak, berfungsi sebagai dasar pengenaan pajak yang 

akan diterima negara. 
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2. Menghitung dividen yang akan dibagikan kepada pemilik dan yang 

akan ditahan dalam perusahaan. 

3. Menjadi pedoman dalam menentukan kebijaksanaan investasi dan 

pengambilan keputusan. 

4. Menjadi dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi 

perusahaan lainnya dimasa yang akan datang. 

5. Menjadi dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi.  

6. Menjadi prestasi atau kinerja perusahaan/segmen perusahaan/divisi. 

7. Perhitungan zakat sebagai kewajiban manusia sebagai hamba kepada 

Tuhannya melalui pembayaran zakat kepada masyarakat. 

 

Dilihat dari banyaknya tujuan pelaporan laba, dapat diambil kesimpulan 

bahwa laba merupakan suatu informasi dalam laporan keuangan yang sangat 

penting dan dibutuhkan oleh berbagai pihak, seperti pemerintah dalam 

perhitungan pengenaan pajak, pemegang saham atau investor untuk mengukur 

prestasi kinerja manajemen, perhitungan dividen serta dalam pengambilan 

keputusan investasi, informasi laba juga membantu meramalkan keadaan masa 

depan serta sebagai perencanaan, pengendalian, dan sebagai pedoman dalam 

keputusan manajerial. 

 Kecenderungan para pemakai laporan keuangan untuk lebih 

memperhatikan laba disadari oleh manajemen, terutama mereka yang kinerjanya 

diukur berdasarkan informasi laba tersebut. Dampaknya, manajer terdorong untuk 

melakukan perilaku menyimpang yang salah satunya adalah manajemen laba. 
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2.3. Teori Keagenan 

Anthony dan Govindarajan (dalam Suranggane, 2007) menyatakan teori 

keagenan (Agency Theory) adalah kontrak antar principal dan agent yang dibuat 

berdasarkan angka akuntansi sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara 

principal dan agent. Dalam hal ini yang disebut principal adalah pemegang saham 

sedangkan yang disebut agent adalah manajer atau pengelola perusahaan.  

Principal mendelegasikan tanggungjawabnya termasuk pendelegasian otoritas 

pengambilan keputusan kepada agent (manajemen) untuk melakukan tugas 

tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama. Wewenang 

dan tanggung jawab agent maupun principal diatur dalam kontrak kerja atas 

persetujuan bersama.. 

Hubungan agensi dijelaskan oleh Jensen dan Meckling (1976) yaitu 

sebagai sebuah kontrak di mana satu orang atau lebih (principal) melibatkan 

orang lain (agent) untuk melakukan beberapa jasa atas nama mereka yang 

melibatkan pendelegasian sebagian kewenangan membuat keputusan kepada 

agent. Jika kedua belah pihak dalam hubungan adalah saling memaksimalkan 

utilitas atau kepuasan mereka maka ada alasan kuat untuk percaya bahwa agent 

tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan principal. 

Menurut Riahi (2012) hubungan agensi dikatakan telah terjadi ketika suatu 

kontrak antara principal dan agent untuk memberikan jasa demi kepentingan 

prinsipal termasuk melibatkan adanya pemberian delegasi kekuasaan pengambilan 

keputusan kepada agent.  
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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 kesejahteraannnya sendiri 

yang berlawanan dengan kepentingan principal. Dalam hal ini manajer memiliki 

dorongan untuk memilih dan menerapkan metode akuntansi yang dapat 

memperlihatkan kinerjanya yang baik untuk tujuan mendapatkan bonus dari 

principal. 

 Teori keagenan menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi 

oleh adanya konflik kepentingan antara agent dan principal yang timbul ketika 

setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran 

yang dikehendakinya (Djamaluddin, 2008). Principal memiliki informasi yang 

mencukupi mengenai kinerja agent, maka principal tidak pernah merasa pasti 

bagaimana usaha agen memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan. 

Dengan demikian, principal berada sebagai asimetri informasi karena agent lebih 

mengetahui kinerja dan aktivitas perusahaan dibandingkan principal. Asimetri 

informasi adalah suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan 

informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi (prepaper) dengan 
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pihak pemegang saham dan stakeholders pada umumnya sebagai pengguna 

informasi (user). 

 Adanya perbedaan kepentingan dan informasi antara principal dan agent 

memicu agent untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi yang dihasilkan 

dapat lebih memaksimalkan kepentingannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

cara merekayasa laba atau sering disebut earnings management. 

 

2.4. Manajemen laba 

2.4.1 Pengertian Manajemen Laba 

Sulistyanto (2008:6) secara umum mendefinisikan manajemen laba 

sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi 

informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui 

stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. 

Scott (2009) mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut : 

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

or action affecting earnings, so as to achieve some specific reported 

earnings objectives”. 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa manajemen laba merupakan 

pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer, atau tindakan yang dapat 

mempengaruhi laba, yang bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan dalam 

pelaporan laba. 

Badruzaman (2013) mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut:  

“Manajemen laba adalah cara yang ditempuh manajemen dalam mengelola 

perusahaan melalui pemilihan kebijakan akuntansi tertentu dengan tujuan 
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untuk meningkatkan laba bersih dan nilai perusahaan sesuai dengan 

harapan manajemen”. 

 

Sedangkan menurut Kieso (2011:145) 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. 

Berdasarkan beberapa definisi manajemen laba 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 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 
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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 Motivasi Manajemen Laba 

Scott (2009) menjelaskan bahwa motivasi manajer perusahaan dalam 

melakukan manajemen laba adalah: 

1. Bonus purpose (rencana bonus).  

Secara lebih spesifik, ini merupakan perluasan hipotesis rencana bonus 

(bonus plan hypothesis), yang menyatakan bahwa manajer-manajer 

perusahaan yang menggunakan rencana bonus akan 
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memaksimalisasikan pendapatan masa kini atau tahun berjalan mereka. 

Manajer yang bekerja di perusahaan dengan rencana bonus akan 

berusaha mengatur laba yang dilaporkan agar dapat memaksimalkan 

bonus yang akan diterimanya. 

2. Debt covenant (kontrak utang jangka panjang).  

Motivasi ini sejalan dengan hipotesis debt covenant dalam teori 

akuntansi positif yaitu semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggaran 

perjanjian utang maka manajer akan cenderung memilih metode 

akuntansi yang dapat “memindahkan” laba periode mendatang ke 

periode berjalan sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan 

mengalami pelanggaran kontrak. 

3. Political motivation (motivasi politik). 

Perusahaan-perusahaan besar dan industri strategis cenderung 

menurunkan laba untuk mengurangi visibilitasnya, khususnya selama 

periode kemakmuran tinggi. Tindakan ini dilakukan untuk 

memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah misalnya 

subsidi. 

4. Taxation motivation (motivasi perpajakan). 

Perpajakan merupakan salah satu alasan utama mengapa perusahaan 

mengurangi laba yang dilaporkan. Dengan mengurangi laba yang 

dilaporkan maka perusahaan dapat meminimalkan besar pajak yang 

harus dibayarkan kepada pemerintah. 

5. Pergantian CEO. 
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CEO yang akan habis masa penugasannya atau pensiun akan 

melakukan strategi memaksimalkan laba untuk meningkatkan 

bonusnya. Demikian pula dengan CEO yang kinerjanya kurang baik, ia 

akan cenderung memaksimalkan laba untuk mencegah atau 

membatalkan pemecatannya. 

6. Initial Public Offering (penawaran saham perdana). 

Pada saat perusahaan go public, informasi keuangan yang ada dalam 

prospektus merupakan sumber informasi yang penting. Informasi ini 

dapat dipakai sebagai sinyal kepada calon investor tentang nilai 

perusahaan. Untuk mempengaruhi keputusan calon investor maka 

manjer berusaha menaikkan laba yang dilaporkan. 

 

Berdasarkan penjelasan motivasi manajemen laba tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa ketika pada suatu kondisi yang mana pihak manajemen tidak 

berhasil mencapai target laba yang ditentukan maupun laba yang dihasilkan 

melebihi dari target laba yang ditentukan, maka manajemen termotivasi untuk 

melakukan manajemen laba, motivasi manajer melakukan manajemen laba dibagi 

menjadi dua tujuan, yang pertama ditujukan untuk meningkatkan utilitas manajer 

itu sendiri, yaitu dalam hal memaksimalkan perolehan bonus, yang kedua 

meningkatkan nilai perusahaan seperti menghindari pelanggaran kontrak, 

meminimalkan biaya politik, meminimalkan besarnya pajak serta memaksimalkan 

nilai  perusahaan pada saat penawaran saham perdana. 



34 
 

2.4.4 Pola Manajemen Laba 

Scott (2009:405) mengidentifikasi 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. 
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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 Metode Perhitungan Manajemen Laba 

Scott (2009) menjelaskan bahwa konsep akrual dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu akrual diskresioner (discretionary accrual) dan akrual non-diskresioner 

(nondiscretionary accrual). Menurut Sulistyanto (2008:164), akrual diskresioner 
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merupakan komponen akrual hasil rekayasa manajerial dengan memanfaatkan 

kebebasan dari keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar akuntansi.  

Berdasarkan penjelasan Sulistyanto maka dapat disimpulkan bahwa akrual 

diskresioner (discretionary accrual) merupakan akrual yang dapat dikendalikan 

atau ditentukan oleh manajemen dimana manajemen dapat dengan bebas memilih 

kebijakan dalam hal pemilihan metode dan estimasi akuntansi yang akan 

digunakan. Contohnya dalam penentuan ketetapan kebijakan pemberian kredit, 

kebijakan cadangan kerugian piutang dagang, dan penilaian persediaan.  

Terdapat beberapa metode yang bisa dipakai manajer perusahaan untuk 

merekayasa besar kecilnya akrual diskresioner (discretionary accrual) ini sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapainya, misalkan dalam kebebasan menentukan 

estimasi dan pemilihan metode depresiasi aktiva tetap, menentukan estimasi 

prosentase jumlah piutang tak tertagih, memilih metode penentuan jumlah 

persediaan, dan sebagainya. Akrual diskresioner (discretionary accrual) 

merupakan proksi atau ukuran dari manajemen laba yang selama ini dipakai 

secara luas. 

Menurut Sulistyanto (2008:164) non-diskresioner (non discretionary 

accrual) merupakan komponen akrual yang diperoleh secara alamiah dari dasar 

pencatatan akrual dengan mengikuti standar akuntansi yang diterima umum, 

misalkan depresiasi dan penentuan persediaan yang dipilih harus mengikuti 

metode yang diakui dalam prinsip akuntansi.  

Berdasarkan penjelasan Sulistyanto dapat disimpulkan non-diskresioner 

(non discretionary accrual) adalah akrual yang tidak dapat dipengaruhi oleh 
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kebijakan yang dibuat manajemen atau manajemen tidak mempunyai fleksibilitas 

untuk mengendalikan jumlahnya yang mana laba akrual diakui secara wajar sesuai 

dengan standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena non-

diskresioner (non discretionary accrual) merupakan akrual yang wajar, dan 

apabila dilanggar akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan (tidak wajar) 

maka non-diskresioner (non discretionary accrual) ini tidak relevan dalam objek 

penelitian.  

Jadi, non-diskresioner (non discretionary accrual) berbeda dengan akrual 

diskresioner (discretionary accrual), dimana dalam non-diskresioner (non 

discretionary accrual) manajemen memiliki fleksibilitas dalam meningkatkan 

utilitas nilai dari suatu perusahaan. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti 

mengukur manajemen laba dengan menggunakan bentuk akrual diskresioner 

(discretionary accrual) yang merupakan akrual tidak normal dan merupakan 

pilihan kebijakan manajemen dalam pemilihan metode akuntansi. 

Akrual diskresioner (discretionary accrual) digunakan sebagai indikator 

adanya praktik manajemen laba karena manajemen laba lebih menekankan kepada 

keleluasaan atau kebijakan yang tersedia dalam memilih dan menerapkan prinsip-

prinsip akuntansi untuk mencapai hasil akhir dan dijalankan dalam kerangka 

praktik yang berlaku secara umum yang masih dapat diperdebatkan (Berstein dan 

Wild, 1998). 

Menurut Kothari et al. (2005) dalam Wardani (2014) langkah-langkah 

yang dilakukan dalam perhitungan discretionary accruals yang kemudian disebut 

dengan The Modified Jones Model sebagai berikut:  
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1. Menghitung Total Accruals (TAC) 

 
  𝐓𝐀𝐂𝐭 = 𝐍𝐈𝐭 − 𝐎𝐂𝐅𝐭   

 

Kemudian untuk mencari koefisien model jones (α) dilakukan 

regresi dengan menggunakan rumus : 

 
  𝐓𝐀𝐂𝐭/𝐓𝐀𝐭−𝟏 = 𝛂𝟏 (𝟏/𝐓𝐀𝐭−𝟏) + 𝛂𝟐 (∆𝐒𝐚𝐥𝐞𝐬𝐭 / 𝐓𝐀𝐭−𝟏) + 𝛂𝟑 (𝐏𝐏𝐄𝐭 / 𝐓𝐀𝐭−𝟏)  

 

Keterangan   : 

 TACt  : Total Accruals perusahaan pada periode t 

 NIt  : Net Income perusahaan pada periode t 

OCFt  : Operating Cash Flow pada perusahaan pada     

  periode t 

TAt−1  : Total Aset perusahaan pada periode t-1 

∆Salest  : Perubahan penjualan bersih perusahaan pada  

  periode t 

PPEt  : Aktiva Tetap Perusahaan pada periode t 

α1,α2,α3 : parameter perusahaan tertentu pada periode t 

 2.  Menghitung Non-Discretionary Accruals (NDTAC) 

  Non-Discretionary Accruals dihitung dengan menggunakan rumus: 

 
  𝐍𝐃𝐓𝐀𝐂𝐭 = 𝛂𝟏(𝟏/𝐓𝐀𝐭−𝟏) + 𝛂𝟐 (∆𝐒𝐚𝐥𝐞𝐬𝐭 −  ∆𝐑𝐄𝐂𝐭)/𝐓𝐀𝐭−𝟏 + 𝛂𝟑 (𝐏𝐏𝐄𝐭 / 𝐓𝐀𝐭−𝟏)    

 

 Keterangan   : 

  NDTACt : Non-Discretionary Accruals perusahaan pada  

              periode  t 
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  TAt−1  : Total Aset perusahaan pada periode t-1 

  ∆Salest  : Perubahan penjualan bersih perusahaan pada  

       periode t 

  ∆RECt  : Perubahan piutang bersih perusahaan pada periode  

  t 

  PPEt  : Aktiva Tetap perusahaan pada periode t 

 α1,α2,α3 : Parameter perusahaan pada periode t 

3. Menghitung Discretionary Accruals  

Discretionary Accruals dihitung dengan mengurangkan Total Accruals 

dengan Non-Discretionary Accruals menggunakan rumus:  

  𝐃𝐓𝐀𝐂𝐭 =
𝐓𝐀𝐂𝐭

𝐓𝐀𝐭−𝟏
 − 𝐍𝐃𝐓𝐀𝐂𝐭   

Keterangan  : 

  DTACt : Discretionary Accruals perusahaan pada periode t 

  
TACt

TAt−1
         : Total Accruals perusahaan pada periode t 

NDTACt   : Non-Discretionary Accruals perusahaan pada  

              periode  t 

 Jika   DTACt positif, maka earnings management dilakukan dengan cara 

meningkatkan laba. Jika   DTACt negatif, maka earnings management dilakukan 

dengan cara menurunkan laba. Jika   DTACt nol, maka tidak terdapat indikasi 

earnings management. 

Pada penelitian ini digunakan model modifikasi Jones dalam mendeteksi 

manajemen laba. Menurut Algharaballi dkk (2008) model Jones merupakan model 

yang memiliki kekuatan tertinggi dalam mendeteksi kenaikan laba yang yang 
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disebabkan oleh manipulasi akrual. Selain itu, penggunaan model modifikasi 

Jones dikarenakan model ini dalam runtun waktu dan secara statistik paling baik 

dibandingkan model-model lainnya. 

 

2.5. Asimetri Informasi 

2.5.1 Pengertian Asimetri Informasi 

Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki 

akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar 

perusahaan. 

Menurut Scott (2003:105) mendefinisikan asimetri informasi sebagai 

berikut: 

“frequently, one type of participant in the market (sellers, for example) 

will know something about the asset being traded that another type of 

participant (buyers) does not know. When this situation exists, the market 

is said to be characterized by information asymmetry”. 

 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa, asimetri informasi merupakan 

salah satu kondisi dalam transaksi dimana salah satu pihak yang terlibat dalam 

transaksi tersebut memiliki keunggulan dan kelebihan informasi mengenai aset 

yang diperdagangkan dibandingkan dengan pihak lain. 

Asimetri informasi terjadi karena manajer lebih superior dalam menguasai 

informasi dibanding pihak lain (pemilik atau pemegang saham). 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 

sebagai pemilik. Sehingga dengan adanya asimetri antara manajemen (agent) 
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dengan pemilik (principal) memberikan kesempatan kepada manajer untuk 

melakukan manajemen laba (earnings management) dalam rangka meningkatkan 

utilitasnya. Fleksibilitas manajemen untuk memanajemenkan laba dapat dikurangi 

dengan menyediakan informasi yang lebih berkualitas bagi pihak luar. Kualitas 

laporan keuangan akan mencerminkan tingkat manajemen laba.  

 

2.5.2 Jenis-jenis Asimetri informasi 

Scott membagi asimetri informasi menjadi dua jenis berdasarkan 

bagaimana suatu pihak memiliki informasi yang lebih unggul daripada pihak 

lainnya. 

Menurut Scott (2009:13-15),  dua jenis 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 dapat kita simpulkan bahwa adverse 

selection adalah jenis informasi yang diperoleh dimana satu atau lebih 

pihak dalam suatu transaksi bisnis, atau transaksi potensial memiliki 

keunggulan informasi melalui pihak lain. Adverse selection terjadi karena 

beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam 

(insiders) lainnya lebih mengetahui kondisi terkini dan prospek ke depan 

suatu perusahaan daripada para investor luar. 

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

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

their actions in fulfillment of the transaction but other parties cannot”. 

Berdasarkan pernyataan di atas, moral hazard  adalah jenis informasi 

dimana satu atau lebih pihak dalam suatu transaksi bisnis, atau transaksi 

potensial, dapat mengamati tindakan mereka dalam pemenuhan transaksi 

tetapi pihak lain tidak bisa. Moral hazard dapat terjadi karena adanya 

pemisahan kepemilikan dan  pengendalian yang merupakan karakteristik 

kebanyakkan perusahaan besar. 

 

2.5.3 Teori Bid-Ask Spread 

Pengukuran tingkat asimetri informasi dapat dilakukan dengan 

menggunakan proksi bid-ask spread. Istilah ask diasosiasikan dengan selling limit 

order, sedangkan bid diasosiasikan dengan buying limit order. Istilah bid-ask 

spread diartikan dengan selisih harga beli tertinggi dari investor dengan harga jual 

yang diajukan oleh emiten atau penjual saham (Listiana, 2011). 

Bid-ask spread juga dapat diartikan sebagai selisih harga beli tertinggi 

dengan trader (pedagang saham) bersedia membeli suatu saham dengan harga jual 

terendah yang trader bersedia menjual saham tersebut. Secara konseptual bid-ask 

spread adalah kompensasi ekonomi yang diberikan kepada market maker atas 

pelayanan atau jasanya. Bid-ask spread merupakan faktor yang dipertimbangkan 

investor untuk mengambil keputusan apakah menahan atau menjual saham 

tersebut. Hal yang harus diperhatikan investor untuk memutuskan membeli atau 
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menjual pada harga tertentu yaitu mengetahui seberapa besar perbedaan (spread) 

antara permintaan beli (bid) dan harga tawaran jual (ask). (Satiasari, 2009) 

 Masalah keagenan dihadapi pula oleh partisipan pasar modal. Salah satu 

partisipan pasar modal adalah dealer atau market maker. Menurut Ambarwati 

(2008), dealer adalah pihak yang dalam pelaksanaan transaksi jual beli sekuritas 

atau saham, mempunyai andil yang besar dalam pasar modal. Ketidakpastian yang 

dihadapi dealer disebabkan karena adanya ketidakseimbangan informasi 

(information asymmetry). Untuk mengurangi ketidakpastian tersebut dealer 

membutuhkan informasi. Untuk mendapatkan informasi dibutuhkan biaya. 

Besarnya ketidakseimbangan informasi yang dihadapi dealer akan tercermin pada 

spread yang ditentukannya. Dealer selalu berusaha menentukan spread secara 

wajar dengan memperhatikan kejadian tertentu atau kondisi atau informasi apa 

saja yang memberikan sinyal mengenai surat berharga yang dimilikinya. 

 

2.5.4 Pengukuran Asimetri Informasi 

Pengukuran asimetri informasi yang digunakan didasarkan atas 

pendekatan teori microstructure dengan menggunakan proksi bid-ask spread. Bid 

ask spread adalah selisih dari harga bid dan ask sehingga disebut bid-ask spread. 

Dalam proksi bid-ask spread terdapat tiga variabel proksi yang bisa digunakan 

dalam mengukur asimetri informasi, yaitu (1) Quotes merupakan rata-rata bid-ask 

price pada hari perdagangan terakhir untuk satu tahun tertentu (Stoll, 1978 dalam 

Novianty, 2008), (2) Volume Penjualan merupakan jumlah penjualan perusahaan 

(Lasnihora, 2008), (3) Volatilitas return mencerminkan volatilitas pendapatan 
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perusahaan dan didefinisikan sebagai koefisien variasi profit (Welker 1995 dalam 

Novianty, 2008) 

Adapun menurut Clarks dan Sashri (2000) dalam Wasilah (2005), estimasi 

informasi dapat dilakukan berdasarkan tiga pendekatan utama, yaitu : 

1. Berdasarkan analyst forecast 

Proksi yang digunakan dalam pendekatan ini adalah keakuratan 

analisis 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 negatif. Selain itu, 

penggunaan forecast error sebagai cara menghitung asimetri informasi 

tidak selalu berhubungan dengan tingkat risiko yang dihadapi oleh 

perusahaan melainkan mungkin berhubungan dengan fluktuasi dari 

earnings 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 analisis dengan 

selisih harga bid ask. 

2. Berdasarkan kesempatan berinvestasi 

Menurut Smith dan Watts (1992) dalam Wasilah (2005), berpendapat 

bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi mempunyai 

kemampuan lebih baik untuk memprediksi arus kas pada periode 

mendatang. Prediksi tersebut berdasarkan aset perusahaan. Beberapa 
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proksi yang banyak digunakan adalah rasio market value to book value 

dari ekuitas, market to book value dari aset, price earnings ratio. 

Alasan menggunakan rasio tersebut adalah sebagai berikut: 

 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 

Perhatian luas dalam 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 traider). Bid-ask spread merupakan 

selisih harga beli tertingi dimana trader (pedagang saham) bersedia 

membeli suatu saham dengan harga jual terendah dimana trader 

bersedia menjual saham tersebut. 

Dalam riset sebelumnya memberikan bukti bahwa pengumuman laba 

dapat mengurangi asimetri informasi yang diukur dalam bid-ask 

spread. Suatu penemuan penting dari riset-riset sebelumnya dapat 

disumpulkan bahwa: pertama, pengungkapan informasi akuntansi 

dapat mempengaruhi risiko asimetri informasi sebagaimana yang 
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dicerminkan oleh spread yang ditetapkan oleh dealer. Kedua, 

informasi akuntansi lebih banyak membawa penurunan bid-ask spread. 

 

2.6. Profitabilitas 

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, 

modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya untuk melihat 

kemampuan perusahaan beroperasi secara efisien (Harahap, 2009). Sedangkan 

Brigham & Houston (2006) menyatakan bahwa profitabilitas adalah sekelompok 

rasio yang menginformasikan sejauh mana keefektifan perusahaannya dalam 

beroperasi dan menghasilkan laba.  

Dari beberapa pengertian profitabilitas di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa rasio profitabilitas adalah sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini sangat 

penting untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba, baik yang berasal dari kegiatan operasional maupun kegiatan 

non operasional. Sehingga dapat dikatakan profitabilitas merupakan salah satu 

indikator keberhasilan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba sehingga 

semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba bagi perusahaannya.  

Menurut Solihin (2009) perusahaan yang memiliki profitabilitas memadai 

memiliki peluang untuk mempertahankan keberlanjutan usahanya. Fahmi (2011) 

menyebutkan bahwa investor yang potensial akan menganalisis dengan cermat 
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kelancaran sebuah perusahaan dan kemampuannya untuk mendapatkan 

keuntungan, karena mereka mengharapkan dividen dan harga pasar dari 

sahamnya. 

Menurut Kasmir (2010) jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Profit margin on sales  

Profit margin on sales atau ratio profit margin atau margin laba 

atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk 

mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah 

dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan 

bersih. Rasio ini dikenal dengan nama profit margin. Menurut Harahap 

(2009), semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan 

perusahaan dalam mendapatkan laba. Terdapat dua rumusan untuk 

mencari profit margin yaitu : 

a. Untuk margin laba kotor  

  𝑷 𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏 𝒐𝒏 𝑺𝒂𝒍𝒆𝒔 =
Penjualan Bersih−Harga Pokok Penjualan 

Penjualan
            

 

Margin laba kotor menunjukkan laba yang relatif terhadap 

perusahaan, dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok 

penjualan. Rasio ini merupakan cara untuk penetapan harga pokok 

penjualan. 

b. Untuk margin laba bersih 

 

     𝑵𝒆𝒕 𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏 𝒐𝒏 𝑺𝒂𝒍𝒆𝒔 =
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑇𝑎𝑥   

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
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Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan 

membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan 

dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih 

penjualan perusahaan. Apabila rasio Profit Margin on Sales 

maupun Net Profit Margin tinggi menunjukkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan 

tertentu, sebaliknya jika rasionya rendah menandakan penjualan 

yang terlalu rendah untuk tingkat biaya tertentu, atau kombinasi 

dari kedua hal tersebut. Rasio yang rendah bisa menunjukkan 

ketidakefisienan manajemen. 

2. Return on Assets (ROA)  

Return on Assets (ROA) adalah rasio keuntungan bersih setelah 

pajak terhadap jumlah asset secara keseluruhan. Rasio ini merupakan 

suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian (%) 

dari asset yang dimiliki. Apabila rasio ini tinggi berarti menunjukkan 

adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen.  

Darmadji dan Fakhrudin (2012) menyatakan bahwa rasio  

Return on Assets (ROA) mengukur kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba atas asset yang dimiliki perusahaan. Demikian juga 

Brigham dan Houston (2010) mengatakan bahwa Return on Assets 

(ROA) merupakan rasio laba bersih terhadap total asset untuk 

mengukur pengembalian atas total asset. Menurut Rusdin (2008) 

Return on Assets (ROA) merupakan tingkat pengembalian (return) 
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yang dihasilkan manajemen atas ,modal yang ditanam oleh pemegang 

saham sesudah dipotong kewajiban kepada kreditor. Berdasarkan 

definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Return on Assets 

(ROA) merupakan rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh keuntungan yang dilihat dari segi aset perusahaan 

tersebut. Menurut Harahap (2009), semakin besar rasio Return on 

Assets (ROA) maka semakin bagus karena perusahaan dianggap 

mampu dalam menggunakan asset yang dimilikinya secara efektif 

untuk menghasilkan laba. 

Rasio pengembalian atas total aktiva dihitung dengan membagi 

laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. 

 

   𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 𝒐𝒏 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔 (𝐑𝐎𝐀)  =
Laba Bersih Setelah Pajak   

Aset
   

 

3. Return on Equity (ROE) 

Return on Equity (ROE) merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan 

laba bersih dari modal sendiri yang digunakan oleh perusahaan 

tersebut. Menurut Birgham (2010) para pemegang saham melakukan 

investasi untuk mendapatkan pengembalian atas uang mereka, dan 

rasio ini menunjukkan seberapa baik mereka telah melakukan hal 

tersebut dari kacamata akuntansi. Secara sistematis Return on Equity 

(ROE) dapat dirumuskan sebagai berikut : 

   𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 𝒐𝒏 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 (𝐑𝐎𝐄) =
Laba Bersih Setelah Pajak   

Ekuitas
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4. Laba per Lembar Saham (Earnings per Share of Common Stock) 

Laba per Lembar Saham (Earnings per Share of Common 

Stock) merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen 

dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah 

berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang 

saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang 

saham meningkat. Keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham 

biasa adalah jumlah keuntungan dikurangi pajak, dividen, dan 

dikurangi hak-hak lain untuk pemegang saham prioritas. Adapun 

rumus untuk mencari laba per lembar saham biasa adalah sebagai 

berikut : 

𝑬𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔 𝒑𝒆𝒓 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒆 𝒐𝒇 𝑪𝒐𝒎𝒎𝒐𝒏 𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌 =
Laba Saham Biasa   

Saham Biasa Yang Beredar
 

 

Ada banyak ukuran profitabilitas, namun yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah return on assets (ROA).  Return on assets (ROA) digunakan 

karena untuk mengukur keseluruhan dan keefektifan manajemen dalam 

menghasilkan laba dengan aktiva yang tersedia. Semakin tinggi return on assets  

ini menunjukan bahwa perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aktiva 

untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak. Dengan demikian, semakin tinggi 

return on assets, kinerja perusahaan semakin efektif. Hal ini selanjutnya akan 

meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik 

perusahaan menjadikan perusahaan tersebut semakin diminati investor, karena 

tingkat kembalian akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak bahwa harga 
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saham dari perusahaan tersebut di pasar modal juga akan semakin meningkat 

(Tadi, 2009). 

Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan return on assets (ROA) 

memiliki keuntungan yaitu return on assets (ROA) merupakan pengukuran yang 

komprehensif dimana seluruhnya mempengaruhi laporan keuangan yang 

tercermin dari rasio ini. Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan laba-

rugi dan neraca. Keunggulan lain yang didapat dari pengukuran kinerja return on 

assets (ROA) adalah perhitungan return on assets (ROA) sangat mudah dihitung 

dan dipahami. Return on assets (ROA) juga merupakan denominator yang dapat 

diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung-jawab terhadap 

profitabilitas dan unit usaha. Dalam pengukuran kinerja keuangan perusahaan, 

setiap unit organisasi yang ada dalam perusahaan dapat menggunakan return on 

assets (ROA) untuk mengetahui profitabilitas dari setiap unit usaha. 

Rasio return on assets (ROA) ini sering dipakai manajemen untuk 

mengukur kinerja keuangan perusahaan dan menilai kinerja operasional dalam 

memanfaaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Nilai return on assets 

(ROA) yang semakin mendekati 1, berarti semakin baik profitabilitas perusahaan 

karena setiap aktiva yang ada dapat menghasilkan laba. Dengan kata lain, semakin 

tinggi nilai return on assets (ROA) maka semakin baik kinerja keuangan 

perusahaan tersebut. 

Berikut ini pada tabel 2.1 ditampilkan kriteria tingkat kesehatan 

perusahaan berdasarkan nilai return on assetnya. 
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Tabel 1.1  

Kriteria Tingkat Kesehatan Perusahaan 
 

Rasio Predikat 

>1,22% Sehat 

0,99%-1,21% Cukup Sehat 

0,77%-0,98% Kurang Sehat 

<0,76% Tidak Sehat 

   Sumber: Kurnia (2014) 

 

Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan return on assets (ROA) 

menunjukkan kemampuan atas modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan 

aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Return on assets (ROA) yang 

negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif pula atau rugi, hal ini 

menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan 

belum mampu untuk menghasilkan laba. 

 

2.7. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar 

kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: log total aktiva, log total 

penjualan, kapitalisasi pasar. Pada dasarnya menurut Suwito dan Herawaty 

(2005:138) ukuran perusahaan terbagi menjadi 3 kategori yaitu perusahaan besar 

(large firm), perusahaan sedang (medium-size) dan perusahaan kecil (small firm). 

Terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran 

perusahaan, yaitu jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi 

pasar.  
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Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan 

besar kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total aset perusahaan (Suwito 

dan Herawaty, 2005).  

Menurut Ghozali (2006) mengungkapkan bahwa penilaian ukuran 

perusahaan dapat menggunakan tolak ukur total aset. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan proksi total aset, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi 

fluktuasi data yang berlebih. Jika nilai total aset langsung dipakai begitu saja 

maka nilai variabel akan sangat besar, miliar bahkan triliun. Karena total aset 

perusahaan bernilai besar maka hal ini dapat disederhanakan dengan 

mentrasformasikannnya ke dalam logaritma natural, tanpa mengubah proporsi 

dari nilai asal yang sebenarnya. 

Menurut Sudirham (2011) Logaritma natural adalah logaritma dengan 

menggunakan basis bilangan e. Bilangan e ini, seperti halnya bilangan π, adalah 

bilangan nyata dengan desimal tak terbatas. Natural log dalam penelitian ini 

dirumuskan dalam Ln (x) atau Ln (Total Aset). Sedangkan untuk cara 

menghitungnya menggunakan Microsoft Excel dengan rumus Ln (Total Aset) . 

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. 
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Terdapat dua pandangan tentang ukuran perusahaan terhadap manajemen 

laba.  Pandangan pertama menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki 

hubungan positif dengan manajemen laba. Artinya, semakin besar ukuran 

perusahaan maka akan menyebabkan semakin besar manajemen laba. Menurut 

Watt dan Zimmerman (1990) dalam Jao dan Gagaring (2011) hal ini dikarenakan 

perusahaan-perusahaan besar yang memiliki biaya politik tinggi lebih cenderung 

memilih metode akuntansi untuk mengurangi laba yang dilaporkan dibandingkan 

perusahaan-perusahaan kecil. Hasil penelitian dari Widyastuti (2009) menyatakan 

hal yang serupa yakni ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap manajemen laba, dimana semakin besar ukuran perusahaan maka akan 

menyebabkan peningkatan manajemen laba. 

Pandangan kedua tentang ukuran perusahaan terhadap manajemen laba 

yaitu ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif dengan manajemen laba. 

Artinya, ukuran perusahaan yang kecil dianggap lebih banyak melakukan praktik 

manajemen laba daripada perusahaan besar (Jao dan Gagaring, 2011). 

Berdasarkan Nasution dan Setiawan (2007) dalam Jao dan Gagaring (2011) hal ini 

dikarenakan perusahaan kecil cenderung ingin memperlihatkan kondisi 

perusahaan yang selalu berkinerja baik agar investor menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut. Perusahaan yang berukuran besar memiliki kecenderungan 

melakukan tindakan manajemen laba lebih kecil dibandingkan perusahaan yang 

ukurannya lebih 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 keuangan yang kredible 
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(Pujiningsih, 2011). Hal ini selaras dengan hasil penelitian dari Handayani dan 

Agustono (2009) yang menyatakan bahwa perusahaan besar dan sedang tidak 

lebih agresif dalam melakukan manajemen laba. 

 Menurut Clapham dalam Setiyadi (2007), ukuran perusahaan yang biasa 

dipakai untuk menentukan tingkatan perusahaan adalah : 

1. Tenaga kerja, merupakan jumlah pegawai tetap dan honorer yang terdaftar 

atau bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu. 

2. Tingkat penjualan, merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada 

suatu periode tertentu. 

3. Total hutang, merupakan jumlah hutang perusahaan pada periode tertentu. 

4. Total aktiva, yang merupakan keseluruhan aktiva yang dimiliki 

perusahaan pada saat tertentu. 

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 46/M-Dag/Per/9/2009 

mengelompokan perusahaan dengan didasarkan pada nilai total aset yang dimiliki 

perusahaan seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 yang menyatakan 

bahwa : 

1. Klasifikasi Perusahaan Kecil, adalah untuk perusahaan dengan 

kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan maksimum Rp 

500 juta. 

2. Klasifikasi Perusahaan Menengah, adalah untuk perusahaan dengan 

kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan maksimum Rp 

10 Milyar. 
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3. Klasifikasi Perusahaan Besar, adalah untuk perusahaan dengan 

kekayaan bersih lebih dari Rp 10 Milyar. 

 

2.8. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

 

N

o 

Nama 

Peneliti 

dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1 Rahmawat

i, Yacob 

Suparno  

dan Nurul 

Qomariya

h. 

(2006) 

 

 

 

Pengaruh Asimetri 

Informasi Terhadap 

Praktik Manajemen 

Laba (Survey Pada 

Perusahaan Perbankan 

Publik yang Terdaftar 

di Bursa Efek Jakarta). 

Variable Independen :  

Asimetri Informasi. 

 

Variabel Kontrol :  

1. Varian 

2. Ukuran 

Perusahaan  

3. Pertumbuhan 

Perusahaan 

4. Rata-rata 

Kapitalisasi 

Pasar 

 

 

Variabel Dependen:  

Manajemen Laba 

Asimetri 

informasi 

berpengaruh 

secara positif 

dan signifikan 

terhadap 

manajemen laba.  

 

Varian, ukuran 

perusahaan, 

pertumbuhan 

perusahaan, dan 

rata-rata 

kapitalisasi pasar 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba 

2 Nuryaman 

(2008) 

Pengaruh Konsentrasi 

Kepemilikan, Ukuran 

Perusahaan, dan 

Mekanisme Corporate 

Governance Terhadap 

Manajemen Laba 

(Survey Pada 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia). 

Variabel Independen : 

Konsentrasi 

Kepemilikan, Ukuran 

Perusahaan, 

Komposisi Dewan 

Komisaris, dan 

Kualitas Audit . 

 

Variabel Dependen : 

Manajemen Laba 

Konsentrasi 

kepemilikan 

berpengaruh 

negatif terhadap 

manajemen laba. 

 

Ukuran 

Perusahaan 

berpengaruh 

negatif terhadap 

manajemen laba. 

 

Komposisi 

dewan komisaris 

tidak 
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berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba. 

 

Kualitas audit 

berpengaruh 

negatif terhadap 

manajemen laba. 

3 Tri 

Widyastuti 

(2009) 

 

 

Pengaruh Struktur 

Kepemilikan dan 

Kinerja Keuangan 

Terhadap Manajemen 

Laba (Studi Pada 

Perusahaan 

Manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia) 

Variabel Independen: 

1. Struktur 

Kepemilikan 

Institusional 

2. Struktur 

Kepemilikan 

Manajerial 

3. Ukuran 

Perusahaan 

4. Leverage 

5. Profitabilitas 

 

Variabel Dependen : 

Manajemen Laba 

Struktur 

kepemilikan dan 

kinerja keuangan 

secara bersama-

sama 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba. 

  

Struktur 

kepemilikan 

institusional dan 

struktur 

kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh 

negatif terhadap 

manajemen laba,  

 

sedangkan 

ukuran 

perusahaan, 

leverage, dan 

profitabilitas 

berpengaruh 

positif terhadap 

manajemen laba.  

 

4 Katarina 

Rere 

Wardani 

(2014) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Leverage, dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap 

Manajemen Laba 

(Survey Pada 

Perusahaan 

Pertambangan yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Pada 

Variabel Independen: 

1. Profitabilitas 

2. Leverage 

3. Ukuran 

Perusahaan 

 

Variabel Dependen: 

    Manajemen Laba 

 

Profitabilitas 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba. 

 

Leverage tidak 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba. 
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Tahun 2010-2012)  

Ukuran 

Perusahaan 

berpengaruh 

negatif terhadap 

manajemen laba. 

 

 

2.9. Kerangka Pemikiran 

Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi 

keuangan kepada pihak-pihak di luar korporasi. Chariri dan Ghozali (2007) 

menyatakan bahwa salah satu tujuan pelaporan keuangan adalah memberikan 

informasi keuangan yang dapat menunjukkan prestasi perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Kinerja manajemen perusahaan tercermin pada laba yang 

terkandung dalam laporan laba rugi. Menurut Statement of Financial Accounting 

Concept (SFAC) No. 1, informasi laba merupakan perhatian utama untuk 

menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen. Selain itu informasi laba 

juga membantu pemilik atau pihak lain dalam menaksir earnings power 

perusahaan dimasa yang akan datang. 

Laporan keuangan sebagai sarana informasi yang ditunjukan untuk 

mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan 

memiliki kelemahan tertentu. Adanya pilihan kebijakan akuntansi dalam standar 

membuat manajemen memiliki kelonggaran untuk memilih suatu metode 

akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Pilihan metode akuntansi 

yang secara sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu dikenal dengan 

sebutan manajemen laba (earnings management). 
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Riahi dan Belkaoui (2006:74) mendefinisikan manajemen laba sebagai 

kemampuan untuk “memanipulasi” pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil 

pilihan yang tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang diharapkan. 

Berdasarkan 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. 

Manajemen laba sebagai suatu motivasi dipengaruhi oleh berbagai macam 

faktor yang menjadi pendorong timbulnya fenomena tersebut. Terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Watt dan Zimmerman (1986) dalam 

sabella (2009) membagi Teori Akuntansi Positif (Positive Accounting Theory) 

motivasi manajemen laba menjadi tiga, yaitu bonus plan hypothesis, debt 

covenant hypothesis dan political cost hypothesis. Bonus plan hypothesis 

menyatakan bahwa manajer pada perusahaan dengan bonus plan cenderung untuk 

menggunakan metode akuntansi yang akan meningkatkan income saat ini. Debt 

covenant hypothesis menyebutkan bahwa manajer termotivasi melakukan 

manajemen laba untuk menghindari pelanggaran perjanjian hutang. Selain itu, 

manajer perusahaan tersebut cenderung menggunakan metode akuntansi yang 

akan meningkatkan pendapatan maupun laba. Sedangkan political cost hypothesis 

merupakan motivasi manajemen dalam mensiasati berbagai regulasi pemerintah. 

Perusahaan yang besar, yang kegiatan operasinya menyentuh sebagian besar 

masyarakat akan cenderung untuk mengurangi laba yang dilaporkan. 
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Asimetri informasi timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan di masa depan dibandingkan pemegang saham 

dan stakeholder  lainnya (Anis, Rahmawati dan Yacob, 2007).  Richardson (1998) 

dalam Rahmawati dkk. (2007) berpendapat bahwa terdapat hubungan yang 

sistematis antara tingkat asimetri informasi dengan tingkat manajemen laba. Ia 

menemukan bukti bahwa semakin besar asimetri informasi antara manajer dan 

pemegang saham, perusahaan cenderung untuk melakukan manajemen laba. 

Dengan demikian, jika tidak ada asimetri informasi maka manajer tidak dapat 

mudah melakukuan manajemen laba. Sejalan dengan penelitian Anis, Rahmawati 

dan Yacob (2007) serta Julia, Carmel, dan Rudolf (2005) yang menemukan 

hubungan positif yang signifikan antara asimetri informasi dan manajemen laba. 

Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi kondisi informasi asimetri makin tinggi 

peluang yang dimiliki manajer untuk melakukan tindakan earnings management. 

Fleksibilitas manajemen untuk memanajemenkan laba dapat dikurangi dengan 

menyediakan informasi yang lebih berkualitas bagi pihak luar. Kualitas laporan 

keuangan akan mencerminkan tingkat manajemen laba.  

Tingkat profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. 

Profitabilitas selain digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba juga untuk mengetahui efektifitas perusahaan dalam mengelola 

sumber daya yang dimiliki. Semakin tinggi profitabilitas maka kinerja suatu 

perusahaan itu akan baik. Oleh karena itu, tingkat profitabilitas dianggap sebagai 

faktor penyebab timbulnya praktik manajemen laba. 
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Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya 

perusahaan. Semakin besar perusahaan dan luasan usahanya mengakibatkan 

pemilik tidak bisa mengelola sendiri perusahaannya secara langsung. Hal inilah 

yang memicu munculnya masalah keagenan. Perusahaan yang berukuran besar 

memiliki kecenderungan melakukan tindakan manajemen laba lebih kecil 

dibandingkan perusahaan yang ukurannya lebih kecil. 

 

2.9.1 Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Earnings Management 

Asimetri informasi adalah suatu keadaan dimana ada ketidakseimbangan 

perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan 

pihak pemegang saham dan stakeholder pada umumnya sebagai pengguna 

informasi. Asimetri informasi timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan di masa depan dibandingkan pemegang saham 

dan stakeholder  lainnya (Anis, Rahmawati dan Yacob, 2007).   

Teori keagenan menggambarkan perusahaan sebagai focus (titik temu) 

hubungan keagenan antara pemilik perusahaan (principal) dan manajemen 

perusahaan (agent) dan berusaha memberi suatu pemahaman perilaku 

organisasional dengan mengungkapkan bagaimana pihak-pihak yang terlibat 

dalam hubungan keagenan dalam perusahaan berusaha untuk memaksimumkan 

utilitas usaha mereka. Usaha memaksimumkan utilitas ini mendorong timbulnya 

konflik kepentingan antara pemilik (principal) dan manajemen (agent), karena 

setiap pihak berusaha memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan 

psikologisnya melalui kontrak kompensasi. 
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Adanya asimetri informasi akan mendorong manajer untuk menyajikan 

informasi yang tidak sebenarnya, terutama jika informasi tersebut berkaitan 

dengan pengukuran kinerja manajer. Mengingat arti penting informasi dan adanya 

asimetri informasi yang mempengaruhinya, diperlukan upaya untuk mengatasi 

asimetri informasi tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

mereduksi asimetri informasi adalah dengan melakukan pengungkapan 

(disclosure) terhadap laporan keuangan perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut: melalui publikasi laporan keuangan yang di dalamnya termasuk 

disclosure, pasar dapat menilai sejauh mana perusahaan telah mengungkapkan 

semua informasi relevan. Jika semua informasi relevan telah di-disclose, berarti 

informasi seharusnya berkurang. Berkurangnya asimetri informasi dapat diketahui 

dari bis-ask spread. Semakin kecil bis-ask spread yang terjadi mengindikasikan 

berkurangnya asimetri informasi. Menurunnya bis-ask spread juga mencerminkan 

respon positif pasar terhadap informasi yang terkandung dalam publikasi laporan 

keuangan, termasuk disclosurenya (Sutedja, 2004).  

Richardson (1998) dalam Rahmawati dkk. (2007) berpendapat bahwa 

terdapat hubungan yang sistematis antara tingkat asimetri informasi dengan 

tingkat manajemen laba. Ia menemukan bukti bahwa semakin besar asimetri 

informasi antara manajer dan pemegang saham, perusahaan cenderung untuk 

melakukan manajemen laba. Sebab, ketika asimetri informasi tinggi, stakeholder 

tidak memiliki sumber daya yang cukup atas informasi yang relevan dalam 

memonitor tindakan manajer sehingga akan memunculkan praktik manajemen 
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laba. Dengan demikian, jika tidak ada asimetri informasi maka manajer tidak 

dapat mudah melakukan manajemen laba.  

Sejalan dengan penelitian Anis, Rahmawati dan Yacob (2007) serta Julia, 

Carmel, dan Rudolf (2005) yang menemukan hubungan positif yang signifikan 

antara asimetri informasi dan manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa makin 

tinggi kondisi informasi asimetri makin tinggi peluang yang dimiliki manajer 

untuk melakukan tindakan earnings management. Fleksibilitas manajemen untuk 

memanajemenkan laba dapat dikurangi dengan menyediakan informasi yang lebih 

berkualitas bagi pihak luar. Kualitas laporan keuangan akan mencerminkan 

tingkat manajemen laba.  

Berdasarkan hal tersebut, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut : 

H1 :    Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tingkat asimetri informasi 

dengan earnings management.  

 

2.9.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Earnings Management 

Tingkat profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Tingkat 

profitabilitas suatu perusahaan memberikan harapan bagi pihak internal maupun 

eksternal dalam menilai kinerja perusahaan untuk menunjukkan keberhasilan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dimasa yang akan datang.  

Dalam Bonus Plan Hypothesis menyatakan bahwa apabila pada tahun 

tertentu kinerja sesungguhnya berada di bawah syarat untuk memperoleh bonus, 

maka manajer akan melakukan manajemen laba agar labanya dapat mencapai 
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tingkat minimal untuk memperoleh bonus. Sebaliknya, jika pada tahun itu kinerja 

yang diperoleh manajer jauh di atas jumlah yang diisyaratkan untuk memperoleh 

bonus, manajer akan mengelola dan mengatur agar laba yang dilaporkan menjadi 

tidak terlalu tinggi. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Widyastuti (2009) 

yang menyatakan semakin besar tingkat profitabilitas maka semakin besar 

terjadinya manajemen laba. 

Menurut Perdana (2012) semakin besar perubahan profitabilitas 

menunjukkan semakin besar fluktuasi kemampuan manajemen dalam 

menghasilkan laba. Hal ini mempengaruhi investor dalam memprediksi laba dan 

memprediksi risiko dalam investasi sehingga memberikan dampak pada 

kepercayaan investor terhadap perusahaan. Sehubungan dengan itu juga, 

manajemen termotivasi untuk melakukan manajemen laba dengan melakukan 

praktik perataan laba agar laba yang dilaporkan tidak berfluktuatif sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan investor. 

Profitabilitas selain digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba juga untuk mengetahui efektifitas perusahaan dalam 

mengelola sumber daya yang dimiliki. Perusahaan yang memiliki profitabilitas 

yang tinggi akan cenderung untuk mengatur labanya (Widyastuti, 2009). Hal ini 

tercermin dari hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh secara positif terhadap manajemen laba. Semakin tinggi profitabilitas 

yang diakibatkan oleh laba, mencerminkan bahwa kinerja perusahaan baik namun 

dengan profitabilitas yang tinggi, jumlah pajak yang harus dibayar oleh 

perusahaan semakin tinggi pula. Sehingga untuk memanipulasi hal tersebut  
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dilakukannya praktik earnings management dengan cara mengurangi laba yang 

dilaporkan. Oleh karena itu, tingkat profitabilitas dianggap sebagai faktor 

penyebab timbulnya praktik manajemen laba. Hal ini sesuai dengan motivasi 

perpajakan yang dikemukakan oleh scott (2009). 

Berdasarkan hal tersebut, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tingkat profitabilitas  dengan 

earnings management.  

 

2.9.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Earnings Management 

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya 

perusahaan. Semakin besar perusahaan dan luasan usahanya mengakibatkan 

pemilik tidak bisa mengelola sendiri perusahaannya secara langsung. Hal inilah 

yang memicu munculnya masalah keagenan. Perusahaan yang berukuran besar 

memiliki kecenderungan melakukan tindakan manajemen laba lebih kecil 

dibandingkan perusahaan yang ukurannya lebih 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 opotunitis 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) (Veronica dan Siddharta, 2005). 
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Veronica dan Siddharta (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. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut : 

H3 :  Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara tingkat profitabilitas dengan 

earnings management.  

 

2.9.4 Pengaruh Asimetri Informasi, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Earnings Management 

Adanya asimetri informasi dapat menyebabkan kesenjangan kepentingan 

antara manajer dengan pemegang saham ketika manajer lebih mengetahui 

informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang 

dibandingkan pemegang saham atau stakeholders lainnya. Asimetri informasi 

merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi yang lebih 

banyak mengenai prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak eksternal 

perusahaan.   

Teori keagenan (Agency Theory) mengimplikasikan adanya asimetri 

informasi antara manajer untuk melakukan manajemen laba yang bertujuan 

bertindak opportunistic yaitu memaksimalkan keuntungan pribadi. Keberadaan 

asimetri informasi dianggap sebagai penyebab manajemen laba. Richardson 

(1998) dalam Rahmawati dkk. (2007) berpendapat bahwa terdapat hubungan yang 
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sistematis antara tingkat asimetri informasi dengan tingkat manajemen laba. 

Adanya asimetri akan mendorong manajer untuk menyajikan informasi yang tidak 

sebenarnya terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja 

manajer. 

Selain asimetri informasi, profitabilitas dianggap sebagai penyebab 

manajemen laba. Profitabilitas merupakan salah satu indikator penting yang dapat 

digunakan untuk menilai suatu perusahaan. Tingkat profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, 

total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas selain digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga untuk 

mengetahui efektifitas perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. 

Semakin tinggi profitabilitas mencerminkan bahwa kinerja perusahaan baik 

sehingga untuk memenuhi alasan tersebut menyebabkan tingginya praktik untuk 

melakukan earnings management. Oleh karena itu, tingkat profitabilitas dianggap 

sebagai faktor penyebab timbulnya praktik manajemen laba. 

Selain asimetri informasi dan profitabilitas, faktor lainnya yang dianggap 

dapat memicu praktik manajemen laba adalah ukuran perusahaan. Ukuran 

perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. 

Terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran 

perusahaan, yaitu jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan dan kapitalisasi 

pasar. Semakin besar perusahaan dan luasan usahanya mengakibatkan pemilik 

tidak bisa mengelola sendiri perusahaannya secara langsung. Hal inilah yang 

memicu munculnya masalah keagenan. Perusahaan yang berukuran besar 
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memiliki kecenderungan melakukan tindakan manajemen laba lebih kecil 

dibandingkan perusahaan yang ukurannya lebih 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 keuangan yang kredible (Pujiningsih, 2011). 

Berdasarkan analisis di atas, maka peneliti menduga adanya pengaruh 

antara asimetri informasi, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap earnings 

management. Oleh karena itu, peneliti membuat hipotesis sebagai berikut : 

H4 :   Terdapat pengaruh yang signifikan antara asimetri informasi, profitabilitas 

dan ukuran perusahaan terhadap earnings management. 

 

Hubungan teoritis antara variabel-variabel terkait yaitu asimetri informasi, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

  

  

 

 

 

 

Gambar 1.1  

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

Asimetri Informasi (X1) 

 
Profitabilitas          (X2) 

Ukuran Perusahaan (X3) 

Earnings Management (Y) 
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Keterangan : 

Variabel X : 

 X1 : Asimetri Informasi (Quotes) 

 X2 : Profitabilitas (ROE) 

 X3 : Ukuran Perusahaan (Total Aset) 

Variabel Y  : Earnings Management 

                    : Pengaruh Secara Simultan 

  : Pengaruh Secara Parsial 

 

 

2.10. Hipotesis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap earnings management. Hipotesis 

yang diajukan oleh peneliti sebagai berikut : 

H1 :    Asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

earnings   management. 

H2  :  Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

earnings management. 

H3 :     Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

earnings management. 

H4 :    Asimetri informasi, profitabilitas dan ukuran perusahaan secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap earnings management. 

 

 

 


