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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami 

corporate governance. Teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara 

anggota-anggota di perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976:309) dalam 

Zuhri (2011:10) bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih 

(principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan 

kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Yang disebut 

principal adalah pemegang saham atau investor dan yang dimaksud agent adalah 

manajemen yang mengelola perusahaan. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya 

pemisahan fungsi antara kepemilikan di investor dan pengendalian di pihak 

manajemen. 

Menurut Eisenhardt (1989) dalam Suryani (2010:11): 

Teori agensi 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 resiko (risk averse). 
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Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut sebagai manusia akan 

bertindak opportunistic, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya. 

Pihak agent termotivasi untuk memaksimalkan fee kontraktual yang diterima 

sebagai sarana dalam pemenuhan kebutuhan ekonomis dan psikologisnya. 

Sebaliknya, pihak  principal termotivasi untuk mengadakan kontrak atau 

memaksimalkan returns dari sumber daya untuk menyejahterakan dirinya dengan 

profitabilitas yang selalu meningkat. Konflik kepentingan ini terus meningkat karena 

pihak principal tidak dapat memonitor aktivitas agent sehari-hari untuk memastikan 

bahwa agent bekerja sesuai dengan keinginan para pemegang saham. Sebaliknya, 

agent sendiri memiliki lebih banyak informasi penting mengenai kapasitas diri, 

lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang memicu 

timbulnya ketidakseimbangan informasi antara principal dan agent. Kondisi ini 

dinamakan dengan asimetri informasi. 

Menurut Ujiantho (2007:47) dalam Widiatmaja (2010:11) : 

Hak pengendalian yang dimiliki oleh manajer memungkinkan 

untuk diselewengkan dan dapat menimbulkan masalah keagenan yang dapat 

diartikan dengan sulitnya investor memperoleh keyakinan bahwa dana yang 

mereka investasikan dikelola dengan semestinya oleh manajer. Manajer 

memiliki kewenangan untuk mengelola perusahaan dan dengan demikian 

manajer memiliki hak dalam mengelola dana investor. 

 

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik 

(pemegang saham). Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi 

perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui 
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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. Ketidakseimbangan 

penguasaan informasi akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai 

asimetri informasi (information asymmetry ). 

 

2.1.2 Variabel Penelitian 

2.1.2.1 Earnings Management  

2.1.2.1.1 Pengertian Earnings Management 

Scott (2000) dalam Purnomo (2009:4) mendefinisikan earning 

management sebagai suatu tindakan manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi 

dari suatu standar tertentu dengan tujuan memaksimisasi kesejahteraan pihak 

manajemen dan atau nilai pasar perusahaan. 

Menurut Sugiri (1998) dalam Purnomo (2009:4), definisi earning 

management dibagi dalam dua definisi, yaitu: 

a. Definisi sempit 

Earnings management dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan 

metode akuntansi. Earnings management dalam arti sempit ini 

didefinisikan sebagai perilaku manajer untuk “bermain” dengan 

komponen discretionary accruals dalam menentukan besarnya earnings. 
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b. Definisi luas 

Earnings management merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan 

(mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit dimana manajer 

bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) 

profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut. 

Jika Sugiri (1998) dalam dalam Purnomo (2009:4) memberikan definisi 

earnings management secara teknis, maka Surifah (1999) dalam Pertiwi (2010:26) 

memberikan pendapatnya mengenai dampak earnings management terhadap 

kredibilitas laporan keuangan. Menurut Surifah (1999) dalam Pertiwi (2010:26) 

earning management dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan apabila 

digunakan untuk pengambilan keputusan, karena earnings management merupakan 

suatu bentuk manipulasi atas laporan keuangan yang menjadi sasaran komunikasi 

antara manajer dan pihak eksternal perusahaan. 

Menurut Salno dan Baridwan (2000:19) dalam Syarif (2015:3) 

menggunakan pendekatan teori keagenan (agency theory) yang menyatakan bahwa : 

“Praktek earnings management dipengaruhi oleh konflik antara 

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

karena setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertimbangkan 

tingkat kemakmuran yang dikehendakinya.” 

 

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 menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/teori-motivasi-kerja.html
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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 manajemen sehari-hari untuk memastikan 

bahwa manajemen bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham (pemilik). 

Dalam hubungan keagenan, principal tidak memiliki informasi yang 

cukup tentang kinerja agent. Agent mempunyai lebih banyak informasi mengenai 

kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang 

mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh principal dan 

agent. 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. Menurut Richardson (1998) dalam Amaliah (2015:3) Asimetri informasi 

dan konflik kepentingan yang terjadi antara principal dan agent mendorong agent 

untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada principal, terutama jika 

informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agent. Salah satu bentuk 

tindakan agent tersebut adalah yang disebut sebagai earnings management. 

Menurut Healy dan Wahlen dalam Sudjito (2006:20) menyatakan bahwa 

earnings management terjadi ketika para manajer menggunakan keputusannya dalam 

pelaporan keuangan dan dalam melakukan penyusunan transaksi untuk mengubah 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/05/investasi-pengertian-dasar-jenis-dan.html
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laporan keuangan baik untuk menimbulkan gambaran yang salah bagi stakeholder 

tentang kinerja ekonomis perusahaan, ataupun untuk mempengaruhi hasil kontraktual 

yang bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan. 

Menurut Sari (2005) dalam Kencana (2013:7) ada dua cara memahami 

earnings management, yaitu: 

1. Memandang earnings management sebagai perilaku oportunistik 

manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak 

kompensasi, utang, dan kos politik. 

2. Memandang earnings management dari perspektif kontrak efisien, 

artinya earnings management memberi fleksibilitas bagi manajer 

untuk melindungi diri dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-

kejadian tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat 

dalam kontrak. Dengan demikian, manajer mungkin dapat 

mempengaruhi nilai pasar perusahaannya melalui earnings 

management. 

Menurut Watt dan Zimmerman dalam Anggoroseto (2013:30), tujuan 

yang akan dicapai oleh manajemen melalui earnings management meliputi: 

mendapatkan bonus dan kompensasi lainnya, mempengaruhi keputusan pelaku pasar 

modal, menghindari biaya politik. 
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Berdasarkan pertimbangan biaya dan manfaat, manajemen diperbolehkan 

memilih dan menerapkan metode-metode akuntansi. Hal ini menjadi penyebab utama 

manajer melakukan earnings management. 

2.1.2.1.2 Motivasi Earnings Management 

Menurut Scott (2003:377) dalam Rahadyan (2015:22) beberapa motivasi 

yang mendorong manajemen melakukan earnings management, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Motivasi bonus, yaitu manajer akan berusaha mengatur laba bersih 

agar dapat memaksimalkan bonusnya. 

2. Motivasi kontrak, berkaitan dengan utang jangka panjang, yaitu 

manajer menaikkan laba bersih untuk mengurangi kemungkinan 

perusahaan mengalami technical default. 

3. Motivasi politik, aspek politis ini tidak dapat dilepaskan dari 

perusahaan, khususnya perusahaan besar dan industri strategis karena 

aktivitasnya melibatkan hajat hidup orang banyak. 

4. Motivasi pajak, pajak merupakan salah satu alasan utama perusahaan 

mengurangi laba bersih yang dilaporkan. 

5. Pergantian CEO (Chief Executive Officer), banyak motivasi yang 

timbul berkaitan dengan CEO, seperti CEO yang mendekati masa 

pensiun akan meningkatkan bonusnya, CEO yang kurang berhasil 
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memperbaiki kinerjanya untuk menghindari pemecatannya, CEO baru 

untuk menunjukkan kesalahan dari CEO sebelumnya. 

6. Penawaran saham perdana (IPO), manajer perusahaan yang going 

public melakukan earnings management untuk memperoleh harga 

yang lebih tinggi atas sahamnya dengan harapan mendapatkan respon 

pasar yang positif terhadap peramalan laba sebagai sinyal dari nilai 

perusahaan. 

7. Motivasi pasar modal, misalnya untuk mengungkapkan informasi 

privat yang dimiliki perusahaan kepada investor dan kreditor. 

 

2.1.2.1.3 Pola Earnings Management 

Menurut Scott (2003:383) dalam Zuhri (2011:14) berbagai pola yang 

sering dilakukan manajer dalam earnings management adalah: 

1. Taking a bath 

Terjadinya taking a bath pada periode stress atau reorganisasi 

termasuk pengangkatan CEO baru. Bila perusahaan harus melaporkan laba 

yang tinggi, manajer dipaksa untuk melaporkan laba yang tinggi, 

konsekuensinya manajer akan menghapus aset dengan harapan laba yang akan 

datang dapat meningkat. Bentuk ini mengakui adanya biaya pada periode 

yang akan datang sebagai kerugian pada periode berjalan, ketika kondisi 

buruk yang tidak menguntungkan tidak dapat dihindari pada periode tersebut. 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/06/pasar-modal-definisi-pelaku-jenis-dan.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/06/stress-kerja-definisi-dan-faktor.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/06/klasifikasipenggolongan-biaya.html
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Untuk itu manajemen harus menghapus beberapa aset dan membebankan 

perkiraan biaya yang akan datang pada saat ini serta melakukan clear the 

desk, sehingga laba yang dilaporkan di periode yang akan datang meningkat. 

2. Income minimization 

Bentuk ini mirip dengan taking a bath, tetapi lebih sedikit ekstrim, 

yakni dilakukan sebagai alasan politis pada periode laba yang tinggi dengan 

mempercepat penghapusan aset tetap dan aset tak berwujud dan mengakui 

pengeluaran-pengeluaran sebagai biaya. Pada saat profitabilitas perusahaan 

sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapat perhatian secara politis, 

kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan atas barang modal dan aset 

tak berwujud, biaya iklan dan pengeluaran untuk penelitian dan 

pengembangan, hasil akuntansi untuk biaya eksplorasi. 

3. Income maximization 

Tindakan ini bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi 

untuk tujuan bonus yang lebih besar. Perencanaan bonus yang didasarkan 

pada data akuntansi mendorong manajer untuk memanipulasi data akuntansi 

tersebut guna menaikkan laba untuk meningkatkan pembayaran bonus 

tahunan. Jadi tindakan ini dilakukan pada saat laba menurun. Perusahaan yang 

melakukan pelanggaran perjanjian hutang mungkin akan memaksimalkan 

pendapatan. 
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4. Income smoothing 

Bentuk ini mungkin yang paling menarik. Hal ini dilakukan dengan 

meratakan laba yang dilaporkan untuk tujuan pelaporan eksternal, terutama 

bagi investor karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif 

stabil. 

 

2.1.2.1.4 Teknik Earnings Management 

Menurut Setiawati dan Na’im (2000) dalam Dianita (2010:33) teknik 

untuk merekayasa laba dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu : 

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi, antara lain: 

estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aset 

tetap atau amortisasi aset tak berwujud, estimasi biaya garansi. 

2. Mengubah metode akuntansi. Perubahan metode akuntansi yang digunakan 

untuk mencatat suatu transaksi, contoh: mengubah metode depresiasi aset 

tetap yaitu dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis 

lurus. 

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan, misalnya: mempercepat atau 

menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai periode 

akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi 

sampai periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman 
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produk ke pelanggan, menjual investasi sekuritas untuk memanipulasi tingkat 

laba, mengatur saat penjualan aset tetap yang sudah tidak dipakai. 

Pendekatan lain yang digunakan dalam mengendalikan net income 

menurut Lontoh dan Lindrawati (2004) dalam Wahid (2013:58) yaitu: 

1. Mengendalikan transaksi-transaksi akrual, dimana transaksi akrual memiliki 

pengaruh terhadap pendapatan dan biaya namun tidak tampil pada arus kas. 

Contoh: amortisasi dan depresiasi adalah sepenuhnya dikuasai oleh 

perusahaan dalam hal menentukan masa manfaatnya sehingga perusahaan 

dapat mengatur besarnya pembebanan pada biaya sesuai keinginan 

manajemen dalam rangka mencapai hasil akhir pada net income yang 

diinginkan. Terdapat dua konsep akrual yaitu: discretionary accrual dan non 

discretionary accrual. Discretionary accrual adalah pengakuan akrual laba 

atau beban yang bebas tidak diatur dan merupakan pilihan kebijakan 

manajemen, sedangkan non discretionary accrual adalah pengakuan akrual 

laba yang wajar, yang tunduk pada suatu standar atau prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. 

2. Mengubah kebijakan akuntansi, manajemen juga dapat menentukan net 

income yang diinginkan, namun hasrat manajemen untuk melaksanakan hal 

ini tidak sekuat accrual items. Alasannya adalah manajemen harus 

menjelaskannya dalam disclosure pada laporan keuangan tahunan. Dan alasan 

ini adalah bahwa standar akuntansi tentang konsistensi mencegah terjadinya 
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perubahan kebijakan akuntansi sesering mungkin. Contohnya adalah merubah 

metode pencatatan dari LIFO menjadi FIFO. 

2.1.2.1.5 Pengukuran Earnings Management 

Untuk mengetahui besarnya manajemen laba yang terjadi dalam  

perusahaan, peneliti menggunakan perhitungan model Jones yang telah dimodifikasi 

oleh Dechow dan Sloan. Alasan penggunaan model ini adalah menurut Dechow, et al. 

(1995) dalam Rosliana  (2012), model tersebut lebih mampu mendeteksi earnings 

management. 

a. Mengukur  total accrual  dengan menggunakan model Modified Jones.  

Total Accrual (TA) = NI – CFO 

Di mana :   

NI         : laba bersih setelah pajak (net income)   

CFO      : arus kas operasi (cash flow from operating)    

b. Menghitung  nilai  accruals  yang  diestimasi  dengan  persamaan  

regresi.  

TA it/ Ai,t-1 = α1(1/ Ai,t-1) + α2((ΔREV it ) / Ai,t-1) 

+ α3(PPE it / Ai,t-1)  

Di mana :  

TA it : total accruals perusahaan i pada periode t   

Ai,t-1  : total aset untuk sampel perusahaan i pada akhir tahun t-1   

∆REV it  : perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t   
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PPE it   : aktiva  tetap  (gross  property  plant  and  equipment)  

perusahaan  tahun t  

α  :  fitted coefficient  yang diperoleh dari hasil regresi pada perhitungan 

total accruals. 

c. Menghitung  non-discretionary  accruals  model  (NDA)  adalah  

sebagai berikut:   

NDA it = α1(1/ Ai,t-1) + α2((ΔREV it – ΔREC it) / Ai,t-1) 

+ α3(PPE it / Ai,t1) 

Di mana :  

NDA it  : non-discretionary accruals pada tahun t   

∆REC it : perubahan piutang perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t   

α  :  fitted coefficient  yang diperoleh dari hasil regresi pada perhitungan 

total accruals. 

d. Menghitung discretionary accruals adalah sebagai berikut :  

DA it = (TA it / Ai,t-1) – NDA it 

Di mana :  

DA it     : discretionary accruals perusahaan i pada periode t  

 

Earnings management merupakan fenomena yang sukar dihindari karena 

fenomena ini hanya dampak dari penggunaan dasar akrual dalam penyusunan laporan 

keuangan. Dasar akrual disepakati sebagai dasar penyusunan laporan keuangan 

karena dasar akrual memang lebih rasional dan adil dibandingkan dasar kas. Sebagai 
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contoh, dengan dasar kas, pembelian aset tetap secara tunai senilai seratus juta rupiah 

mesti dibebankan sebagai biaya pada periode saat pembelian aset tersebut, meskipun 

aset tersebut akan bermanfaat bagi perusahaan selama 10 tahun. Jika laporan rugi laba 

disusun dengan dasar kas, maka besar kemungkinan dalam periode tersebut 

perusahaan dinyatakan mengalami rugi. Jadi pada dasarnya, basis akrual dipilih 

dengan tujuan untuk menjadikan laporan keuangan lebih informatif yaitu laporan 

keuangan yang benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Sayangnya, 

akrual yang ditujukan untuk menjadikan laporan yang sesuai fakta ini sedikit dapat 

digerakkan (tuned) sehingga dapat mengubah angka laba yang dihasilkan. 

 

2.1.2.2 Leverage 

2.1.2.2.1 Pengertian Leverage 

Leverage  adalah rasio yang menunjukan tingkat hutang suatu 

perusahaan, dalam arti rasio tersebut menjelaskan berapa besar aset perusahaan yang 

didanai oleh pinjaman atau hutang. Tingkat leverage yang tinggi menunjukkan 

hutang perusahaan tersebut juga tinggi. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa 

aset perusahaan yang didanai oleh hutang pun tinggi. Menurut Van horne (1997) 

dalam Yamaditya (2014:37) dengan tingginya rasio leverage menunjukan bahwa 

perusahaan tidak solvable, artinya total hutangnya lebih besar dibandingkan total 

asetnya. Karena leverage menghitung seberapa besar dana yang disediakan oleh 

kreditur, juga sebagai rasio yang membandingkan total hutang terhadap keseluruhan 
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aset suatu perusahaan, maka apabila investor melihat aset suatu perusahaan yang 

tinggi namun resiko leveragenya juga tinggi, maka akan berpikir dua kali untuk 

berinvestasi pada perusahaan tersebut karena dikhawatirkan aset yang tinggi tersebut 

diperoleh dari hutang yang akan meningkatkan resiko investasi apabila perusahaan 

tidak dapat melunasi kewajibannya tepat waktu.  

Leverage mempunyai hubungan dengan praktik manajemen laba, ketika 

perusahaan mempunyai rasio leverage yang tinggi maka perusahaan cenderung akan 

melakukan praktik manajemen laba karena perusahaan terancam tidak bisa memenuhi 

kewajibannya dengan membayar hutangnya tepat waktu.    

Menurut Riyanto (2001:375) dalam Santoso (2009:56) “Leverage dapat 

didefinisikan sebagai penggunaan aset atau dana dimana untuk penggunaan tersebut 

perusahaan harus menutup biaya tetap atau membayar beban tetap.” 

Adapun menurut Howton dalam Suharli (2005:247) : 

Perusahaan leverage mempunyai peluang investasi yang tidak 

menguntungkan serta arus kas bebas tinggi. Dengan membedakan 

perusahaan yang pembayaran devidennya tinggi dengan yang rendah, 

dikatakan bahwa perusahaan yang pembayaran devidennya rendah 

mempengaruhi harga saham secara positif pada pengumuman penawaran 

hutang. Kebijakan hutang dinyatakan dalam rasio leverage. 

 

Rozeff dalam Suharli (2005:247) menyatakan bahwa “perusahaan yang 

leverage operasi atau keuangannya tinggi akan memberikan deviden yang rendah.” 

Pernyataan sesuai dengan pandangan bahwa perusahaan yang beresiko akan 

membayar devidennya rendah, dengan maksud untuk mengurangi ketergantungan 

akan pendanaan secara eksternal. 
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2.1.2.2.2 Kegunaan Leverage 

Manfaat dari penggunaan leverage dalam perusahaan adalah : 

1. Memungkinkan perusahaan untuk menspesifikasikan pengaruh suatu leverage 

dalam jumlah penjualan atas laba bagi pemegang saham biasa. 

2. Memungkinkan perusahaan untuk menunjukkan hubungan satu sama lain 

antara pengaruh operasi dan pengaruh keuangan. 

2.1.2.2.3 Jenis-Jenis Leverage 

Jenis Leverage menurut Lukman (2004) dalam Elfira (2014:7) di dalam 

manajemen keuangan perusahaan pada umumnya dikenal tiga jenis leverage: 

1. Operating Leverage: Operating Leverage timbul karena adanya fixed 

operating cost yang digunakan dalam perusahaan untuk menghasilkan 

income. Ukuran leverage operasi adalah tingkat operating leverage 

yang disebut dengan Degree of Operating Leverage (DOL) yang 

merupakan persentase perubahan dalam laba operasi sebagai akibat 

presentasi perubahan dalam unit yang dijual. 

 

atau 
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Rumus yang dipakai jika diketahui total dari biaya-biaya : 

 

Rumus yang dipakai jika diketahui biaya per unit : 

 

Keterangan : 
TFC = Total biaya tetap 

P = Harga jual/unit 

TVC = Total biaya variabel 

VC = Biaya variabel/unit 

TS = Hasil penjualan 

 

2. Financial Leverage: Financial yg tetap ini tidaknya berubah dengan 

adanya perubahan EBIT yang dicapai perusahaan. Penggunaan 

leverage menyiratkan tiga hal penting yaitu: 

a. Memperoleh dana melalui hutang membuat pemegang saham 

dapat mempertahankan pengendalian atas perusahaan dengan 

investasi yang terbatas. 

b. Kreditur melihat ekuitas atau dana yang disetor pemilik untuk 

memberikan margin pengamanan, sehingga jika pemegang 

saham hanya memberikan sebagian kecil dari total 

pembiayaan. 
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c. Jika perusahaan memperoleh pengembalian yang lebih besar 

atas investasi yang dibiayai dengan dana pinjaman dibanding 

pembayaran bunga maka pengembalian atas modal pemilik 

akan lebih besar. Semakin besar hutang artinya semakin besar 

leverage keuangan dan semakin besar pula biaya keuangan 

tetap yang ditanggung oleh perusahaan, sehingga mengurangi 

hasil pengembalian yang diperuntukkan bagi pemilik modal 

sendiri (pemegang saham).    

Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2006:204) : 

“Financial leverage terjadi pada saat perusahaan menggunakan sumber 

dana yang menimbulkan beban tetap. Apabila perusahaan 

menggunakan hutang, maka perusahaan harus membayar bunga.” 

 

Analisis financial leverage memusatkan perhatian pada 

perubahan laba setelah pajak sebagai akibat perubahan laba operasi. 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi financial leverage, 

yaitu sebagai berikut : 

a. Tingkat pertumbuhan penjualan 

Tingkat pertumbuhan penjualan masa depan merupakan ukuran 

sampai sejauh mana laba per saham dari suatu perusahaan yang 

dapat ditingkatkan oleh leverage. Jika penjualan dan laba 

meningkat, pembiayaan dengan hutang dengan beban tertentu akan 

meningkatkan pendapatan pemilik saham. 
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b. Stabilitas arus kas 

Bila stabilitas penjualan dan laba lebih besar, maka beban hutang 

tetap yang terjadi pada perusahaan akan mempunyai resiko yang 

lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang menjual dan 

labanya menurun. 

c. Karakteristik Industri 

Kemampuan untuk membayar hutang tergantung pada 

profitabilitas dan juga volume penjualan. Dengan demikian 

stabilitas laba adalah sama pentingnya dengan stabilitas penjualan. 

d. Struktur aset 

Struktur aset mempengaruhi sumber-sumber pembiayaan melalui 

beberapa cara. Perusahaan yang mempunyai aset tetap jangka 

panjang, terutama jika permintaan akan produk cukup 

meyakinkan, akan banyak menggunakan hutang hipotek jangka 

panjang. Perusahaan yang sebagian asetnya berupa piutang dan 

persediaan barang tidak begitu tergantung pada pembiayaan jangka 

pendek. 

e. Sikap manajemen 

Sikap manajemen yang paling berpengaruh dalam memilih cara 

pembiayaan adalah sikapnya terhadap pengendalian dan resiko. 

Perusahaan besar yang sahamnya dimiliki oleh banyak orang akan 
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memilih penambahan penjualan saham biasa karena penjualan ini 

tidak akan banyak mempengaruhi pengendalian perusahaan. 

Sebaliknya, pemilik perusahaan kecil mungkin lebih sering 

menghindari penerbitan saham biasa dalam usahanya untuk tetap 

mengendalikan perusahaan sepenuhnya karena mereka biasanya 

sangat yakin terhadap prospek perusahaan mereka dan karena 

mereka dapat melihat laba besar yang akan mereka peroleh. 

f. Sikap pemberi pinjaman 

Manajemen ingin menggunakan leverage melampaui batas normal 

untuk bidang industrinya, pemberi pinjaman mungkin tidak 

tersedia untuk memberi tambahan pinjaman. Pemberi pinjaman 

berpendapat bahwa hutang yang terlalu besar akan mengurangi 

posisi kredit dari peminjaman dan penilaian kredibilitas yang 

dibuat sebelumnya. Struktur permodalan perusahaan akan 

membandingkan antara permodalan dari kreditor dan pemegang 

saham. Struktur permodalan yang tinggi dimiliki oleh hutang 

menyebabkan pihak manajemen akan memprioritaskan pelunasan 

kewajiban terlebih dahulu sebelum membagikan deviden. 

Perusahaan yang memiliki rasio hutang lebih besar seharusnya 

membagikan deviden lebih kecil karena laba yang diperoleh 

digunakan untuk melunasi kewajiban. 
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3. Total Leverage: Total Leverage adalah pengaruh gabungan operating 

Leverage dengan financial leverage. 

2.1.2.2.4 Pengukuran Leverage 

Rasio yang menunjukan tingkat leverage perusahaan adalah debt ratio. Debt 

ratio adalah bagian dari keseluruhan dana yang dibelanjai dengan hutang. Rasio ini 

mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh kreditur. Bagi kreditur, 

semakin tingginya tingkat rasio tersebut akan menyebabkan perlindungan yang 

diperoleh kreditur pada waktu perusahaan dilikuidasi. Sebaliknya bagi perusahaan 

semakin tinggi rasio ini semakin disukai karena akan memperbesar tingkat 

keuntungan tanpa harus mengurangi kendali terhadap perusahaan tersebut. Rumus 

yang digunakan : 

 

 

2.1.2.3 Earnings power 

2.1.2.3.1 Pengertian Earnings power 

Laba yang besar belum merupakan ukuran bahwa perusahaan itu telah 

dapat bekerja dengan efisien. Efisiensi baru dapat diketahui dengan membandingkan 

laba yang diperoleh itu dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba 

tersebut. Tinggi rendahnya earnings power ditentukan oleh dua faktor yaitu profit 

margin, yaitu perbandingan antara net operating income (keuntungan neto) dengan 
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net sales (penjualan neto), dan turnover of operating assets (tingkat perputaran aset 

usaha). Modigliani & Miller (MM) dalam Doerjat (2009:25) mengemukakan bahwa: 

“earnings power untuk menyatakan nilai perusahaan dari rasio keuangan 

dimana variabel ROA mewakili efektifitas perusahaan yang 

mencerminkan kinerja manajemen dalam menghasilkan laba bersamaan 

dengan aset yang ada, Hasil positif menunjukkan bahwa semakin tinggi 

earnings power semakin efisien laba usaha yang dilihat dari aset dan atau 

semakin tinggi profit margin yang diperoleh perusahaan. Hal ini 

berdampak pada peningkatan nilai perusahaan.” 
 

 

Earnings power menurut Riyanto (2008:37) “earnings power adalah 

kemampuan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat besar kecilnya 

dalam menghasilkan laba”. Investor beranggapan bahwa earnings power yang tinggi 

akan menjamin pengembalian investasi serta akan memberikan keuntungan yang 

layak, oleh karena itu perusahaan harus menampilkan kinerja menejemen yang baik 

sehingga earnings power perusahaan dapat dilihat maksimal. 

Menurut Riyanto (2008:43): 

 “perhitungan earnings power atas dasar suatu sistem analisa yang 

dimaksudkan untuk menunjukkan efisiensi perusahaan yang digunakan 

oleh para pengguna laporan keuangan.” 

 

Dengan melakukan analisis terhadap profitabilitas perusahaan, maka 

investor dapat menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (earnings 

power) dan sejauh mana efektivitas pengolahan perusahaan pada masa-masa yang 

lalu. Rasio ini mengukur seberapa banyak keuntungan operasional bisa diperoleh dari 

setiap rupiah penjualan. 
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2.1.2.3.2 Pengukuran Earnings Power 

Earnings power bisa dihitung menggunakan beberapa rasio. Namun 

penelitian ini mengacu pada penelitian  yang dilakukan oleh Purnomo (2009) dan 

Sosiawan (2012). Rasio yang digunakan adalah Net Profit Margin (NPM). NPM 

mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dari penjualan. NPM dapat 

diperoleh dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. 

Net Profit Margin (NPM) menurut Gitman (2012:80) dalam Saputri 

(2013:12) adalah : 

“The net profit margin measures the percentage of each sales dollar 

remaining after all cost and expenses, including interest, taxes, and 

preffered stock dividends, have been deducted.” 

 

Artinya net profit margin mengukur persentase dari setiap penjualan 

dollar yang tersisa setelah semua biaya dan pengeluaran, termasuk bunga, pajak dan 

dividen saham preferen, telah dikurangi. 

Net 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. 

Untuk menghitung net profit margin menurut Gitman (2012:81) dalam 

Saputri (2013:13) adalah : 

 

atau 
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Dimana NPMit : Net Profit Margin perusahaan i pada tahun t; NIit : Net 

Income after tax perusahaan i pada tahun t; REVit : Total Revenue perusahaan pada 

tahun t. 

Net income dengan sales sangatlah berhubungan. NPM menjelaskan berapa 

besar net income yang bisa diperoleh perusahaan dengan penjualan yang diperoleh 

pada tahun tersebut. Apabila penjualan perusahaan naik, maka laba yang diperoleh 

pun akan naik. Hal tersebut terjadi bila diasumsikan beban-beban pada tahun tersebut 

dianggap konstan atau tetap atau tidak berubah. Namun hal tersebut tidak mungkin 

terjadi. 

Perusahaan bisa saja mendapatkan laba yang naik dengan modal tetap. Hal 

tersebut bisa dihubungkan dengan turnover perusahaan. Untuk meningkatkan 

rentabilitas, harus diketahui dulu faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi/rendahnya 

rentabilitas ekonomi/earnings power. Tinggi rendahnya earnings power ditentukan 

oleh dua faktor yaitu profit margin, yaitu perbandingan antara net operating income 

(keuntungan neto) dengan net sales (penjualan neto), dan turnover of operating assets 

(tingkat perputaran aset usaha). 

Turnover of Operating Assets (tingkat perputaran aset usaha), yaitu kecepatan 

berputarnya operating assets dalam suatu periode tertentu. Turnover tersebut dapat 

ditentukan dengan membagi net sales dengan operating asset. 
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Dimana : 

Net Operating Income  = laba bersih operasi perusahaan 

Net sales   = penjualan bersih perusahaan 

Operating Assets  = semua aktiva kecuali investasi jangka panjang dan 

aktiva-aktiva lain yang tidak digunakan dalam kegiatan atau usaha memperoleh 

penghasilan yang rutin atau usaha pokok perusahaan. 

 

2.1.2.4 Free cash flow 

2.1.2.4.1 Pengertian Free Cash Flow 

Menurut Rahadyan (2015:30) free cash flow adalah arus kas bebas lebih 

yang ada di perusahaan yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham tetapi 

tidak digunakan untuk modal kerja atau investasi pada aset tetap. Surplus free cash 

flow yang ada di perusahaan seharusnya dapat digunakan untuk pembayaran hutang 

atau pembayaran deviden kepada pemegang saham. Menurut Ross et al (2000) dalam 

Zuhri (2011:2) free cash flow adalah kas perusahaan yang dapat didistribusi kepada 

                                                                          NNeett  OOppeerraattiinngg  IInnccoommee  

PPrrooffiitt  MMaarrggiinn  ==  --------------------------------------------------------------------------  xx  110000  %%  

                                                                                              NNeett  SSaalleess 

                                                                                                                    NNeett  SSaalleess  

TTuurrnnoovveerr  ooff  OOppeerraattiinngg  AAsssseettss  ==  ------------------------------------------------  

                                                                                                            ooppeerraattiinngg  aasssseettss 
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kreditur atau pemegang saham yang tidak  digunakan untuk modal kerja (working 

capital) atau investasi pada aset tetap. 

 Menurut Jensen (1986) dalam Rahadyan (2015:30) menyatakan: 

“jika arus kas bebas dalam sebuah perusahaan tidak dioperasikan secara 

maksimal dalam memaksimalkan kepentingan pemegang saham, maka 

dapat menimbulkan masalah keagenan.” 

 

Manajer biasanya memilih untuk menginvestasikan dananya dalam 

proyek yang tidak menguntungkan (sesuai kepentingan manajer). Akibat dari hal 

tersebut, pertumbuhan  perusahaan akan menjadi rendah. Akibat dari pemilihan 

investasi yang tidak menguntungkan yang dilakukan oleh manajer yang menyebabkan 

pertumbuhan perusahaan menjadi rendah, maka manajer melakukan manajemen laba 

guna menyembunyikan efek negatif dari pengambilan keputusan dalam penggunaan 

surplus arus kas bebas yang ada di perusahaan. 

2.1.2.4.2 Pengukuran Free cash flow 

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa free cash 

flow merupakan arus kas lebih yang ada di perusahaan yang tidak digunakan untuk 

modal kerja maupun investasi pada aset tetap, maka arus kas bebas diukur dengan 

menggunakan pendapatan operasi sebelum depresiasi dikurangi dengan biaya-biaya 

seperti pajak, bunga dan dividen (Lehn dan Poulsen (1989) dalam Zuhri (2011:30)). 

Menurut Kieso dalam Intermediate Accounting IFRS Edition 2nd edition John Wiley 

& Sons Inc rumus perhitungan free cash flow yaitu: 

FCF  = CFO – Capital Expenditure – Dividen 
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Dimana : 

FCF    = Free cash flow (arus kas bebas) 

CFO = Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi 

perusahaan. 

Net Capital Expenditure = Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka 

memperoleh aset tetap, meningkatkan efisiensi 

operasional dan kapasitas produktif aset tetap, serta 

memperpanjang masa manfaat aset tetap. 

Dividen = Pembagian keuntungan dari laba bersih yang 

dihasilkan perusahaan dalam periode tertentu kepada 

para pemegang saham yang berhak setelah sebelumnya 

harus melalui persetujuan RUPS terlebih dahulu. 

 Namun menurut Lehn dan Poulsen (1989) dalam Zuhri (2011:30) disebutkan 

rumus free cash flow yaitu: 

FCF = CFO – Net Capital Expenditure – Net Borrowing 

Dimana : 

Net borrowing = perubahan aset tetap periode tahun sekarang dikurangi dengan aset 

tetap periode sebelumnya. (PPEt – PPEt-1) 

Transaksi pembelian aset tetap merupakan belanja modal. Setelah 

surplus/defisit diperhitungkan dengan transaksi aset non keuangan, akan diketahui 

kelebihan/ kekurangannya yang dikenal dengan istilah Net Lending/Borrowing 

(Peminjaman/ Pinjaman Neto). Kelebihan/ kekurangan tersebut akan ditutupi dengan 

transaksi pembiayaan. Dalam penelitian ini rumus yang digunakan adalah : 

FCF = CFO - [(AL t – HLt) – (ALt-1 – HLt-1)] - [PPEt – PPEt-1] 

(Zuhri, 2011) 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan para peneliti sebelumnya masih menunjukkan 

hasil yang tidak konsisten. Beberapa variabel independen menunjukkan hasil yang 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Di lain sisi hasil peneletian 

menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen. Adanya perbedaan tersebut membuat penelitian atas faktor-faktor 

yang mempengaruhi earnings management menarik untuk diteliti. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Variabel Indikator Hasil Penelitian 
Perbedaan 

Penelitian 

1. Imam Santoso 

Chasan Doerjat 
(JURNAL 

RISET 

AKUNTANSI) 

Volume I/ 

Nomer 1/ 

Oktober 2009  

Halaman 22-38 

PENGARUH 

EARNINGS 
POWER 

TERHADAP 

PRAKTIK 

MANAJEMEN 
LABA (Studi 

Kasus Pada PT 

Unilever 

Indonesia Tbk) 

 Variabel Y: 

Manajemen 

Laba 

 

 

 

 Variabel X: 

Earnings 
power 

 

 Variabel Y: 

- TACt/TAt-1:  Total 

Accruals perusahaan 
pada periode t 

- NDTACt: Non-

Discretionart Accruals 

perusahaan pada 

periode t 

-  DTACt: Discretionary 

Accruals perusahaan 

pada periode t 
- Tat-1: Total Asset 

perusahaan pada 

periode t 

- ∆Salest: Perubahan 
penjualan bersih 

perusahaan pada 

periode t 

- ∆RECt: Perubahan 
piutang bersih 

perusahaan pada 

periode t 

- PPEt: Aset tetap 
perusahaan pada 

periode t 

- α1α2α3: Parameter 

perusahaan tertentu 
pada periode t 

 

 Variabel X : 

- NPMit: Net Profit 

Variabel Earnings 

power 
berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Manajemen Laba 

Perbedaannya 

adalah variabel 
independen dalam 

penelitian Imam 

Santoso diproksikan 

dengan ROA 
sedangkan dalam 

penelitian ini 

diproksikan dengan 

NPM. 
 

Penelitian Imam 

Santoso 

menggunakan 
variabel independen 

hanya earnings 

power sedangkan 

penelitian ini 
ditambah dengan 

variabel leverage 

dan free cash flow. 

 
Penelitian Imam 

Santoso hanya 

melakukan studi 

kasus pada PT 

Unilever Indonesia 

Tbk sedangkan 

penelitian ini 

meneliti perusahaan 
manufaktur yang 
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No Peneliti Judul Variabel Indikator Hasil Penelitian 
Perbedaan 

Penelitian 

Margin perusahaan I 

pada tahun t; 

- NIit: Net Income after 

tax perusahaan i tahun 
t; 

- REVit: Total Revenue 

perusahaan pada tahun 

t. 

terdaftar di BEI 

pada periode 2012-

2014. 

2. Santhi Yuliana 

Sosiawan 
(JURNAL 

AKUNTANSI) 

Tahun 2012,  

Halaman 79-89 

Pengaruh 

Kompensasi, 
Leverage,Ukura

n Perusahaan, 

Earnings power 

Terhadap 
Manajemen 

Laba 

 Variabel Y: 

Manajemen 

Laba 

 Variabel X: 

Kompensasi 

(X1) 

Leverage 

(X2) 

Ukuran 

Perusahaan 

(X3) 

Earnings 

power (X4) 

 

 Variabel Y : 

- TACt/TAt-1 :  Total 

Accruals perusahaan 

pada periode t 

- NDTACt : Non-

Discretionart Accruals 

perusahaan pada 
periode t 

-  DTACt : Discretionary 

Accruals perusahaan 

pada periode t 
- Tat-1 : Total Asset 

perusahaan pada 

periode t 

- ∆Salest : Perubahan 
penjualan bersih 

perusahaan pada 

periode t 

- ∆RECt : Perubahan 
piutang bersih 

perusahaan pada 

periode t 

- PPEt : Aset tetap 
perusahaan pada 

periode t 

- α1α2α3 : Parameter 

perusahaan tertentu 
pada periode t 

 

 Variabel X : 

- Ln Kompensasi 

 

- Total Debt 

 

- Total Asset 

 

- Ln Total Asset 

 

 Variabel X : 

- NPMit : Net Profit 

Margin perusahaan I 
pada tahun t; 

Secara simultan 

variabel 
Kompensasi, 

Leverage, Ukuran 

Perusahaan, 

Earnings power 
berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Manajemen Laba. 

 

Secara parsial 

kompensasi tidak 

berpengaruh 
signifikan 

terhadap 

manajemen laba. 

 
Secara parsial 

leverage 

berpengaruh 

signifikan 
terhadap 

manajemen laba. 

 

Secara parsial 
ukuran 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

signifikan 
terhadap tingkat 

underpricing 

 

Secara parsial 
Earnings power 

tidak berpengaruh 

signifikan 

terhadap 
manajemen laba. 

Penelitian Santhi 

Yuliana Sosiawan 
tidak menggunakan 

variabel free cash 

flow sebagai 

variabel X, 
sedangkan 

penelitian ini 

menambahkan 

variabel free cash 
flow sebagai 

variabel 

independen. 
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No Peneliti Judul Variabel Indikator Hasil Penelitian 
Perbedaan 

Penelitian 

- NIit : Net Income after 

tax perusahaan i tahun 

t; 

REVit : Total Revenue 

perusahaan pada tahun 

t. 

3. Budi S. 

Purnomo dan 

Puji Pratiwi 

(JURNAL 

MEDIA 

EKONOMI) 

Volume 14, 

No.1, Tahun 

2009, Halaman 

1-13 

Pengaruh 

Earnings power 

Terhadap 

Praktik 

Manajemen 

Laba (Earnings 

Management) 

(Studi Kasus 

Pada 

Perusahaan Go 

PublicSektor 

Manufaktur)  

 Variabel Y: 

Earnings 

Management 

(Y) 

 Variabel X: 

Earnings 

power  

 

 Variabel Y : 

- TACt/TAt-1 :  Total 
Accruals perusahaan 

pada periode t 

- NDTACt : Non-

Discretionart Accruals 
perusahaan pada 

periode t 

-  DTACt : Discretionary 

Accruals perusahaan 
pada periode t 

- Tat-1 : Total Asset 

perusahaan pada 

periode t 
- ∆Salest : Perubahan 

penjualan bersih 

perusahaan pada 

periode t 
- ∆RECt : Perubahan 

piutang bersih 

perusahaan pada 

periode t 
- PPEt : Aset tetap 

perusahaan pada 

periode t 

- α1α2α3 : Parameter 
perusahaan tertentu 

pada periode t 

 

 Variabel X : 

- NPMit : Net Profit 
Margin perusahaan I 

pada tahun t; 

- NIit : Net Income after 

tax perusahaan i tahun 
t; 

- REVit : Total Revenue 

perusahaan pada tahun 

t. 

Variabel Earnings 
power 

berpengaruh 

terhadap Earnings 

Management 
tetapi tidak terlalu 

sigifikan. 

Penelitian Budi dan 
Puji meneliti 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 
sampai tahun 2005 

sedangkan 

penelitian ini 

meneliti perusahaan 
manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

pada tahun 2012-

2014. 

 

Penelitian Budi dan 

Puji hanya 

menggunakan satu 
variabel independen 

saja yaitu earnings 

power, sedangkan 

penelitian ini 
menambahkan dua 

variabel independen 

lainnya yaitu 

leverage dan free 
cash flow. 

4. Anisa Elfira 

(ARTIKEL 

ILMIAH) 

Tahun 2009 / 

Halaman 1-21 

Pengaruh 

Kompensasi 

Bonus dan 

Leverage 

terhadap 

Manajemen 

 Variabel Y: 

Manajemen 

Laba  (Y) 

 

 Variabel X: 

 Variabel Y : 

- TACt/TAt-1 :  Total 

Accruals perusahaan 

pada periode t 

- NDTACt : Non-

Discretionart Accruals 
perusahaan pada 

periode t 

Secara simultan 

variabel 
kompensasi bonus 

dan leverage 

berpengaruh 

terhadap 
manajemen laba. 

 

Penelitian Anisa 

Elfira menggunakan 
variabel independen 

kompensasi 

sedangkan 

penelitian ini tidak.. 
 

Penelitian Anisa 
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No Peneliti Judul Variabel Indikator Hasil Penelitian 
Perbedaan 

Penelitian 

Laba  Kompensasi  

(X1) 

Leverage 

(X2) 

 

-  DTACt : Discretionary 

Accruals perusahaan 

pada periode t 

- Tat-1 : Total Asset 
perusahaan pada 

periode t 

- ∆Salest : Perubahan 

penjualan bersih 
perusahaan pada 

periode t 

- ∆RECt : Perubahan 

piutang bersih 
perusahaan pada 

periode t 

- PPEt : Aset tetap 

perusahaan pada 
periode t 

- α1α2α3 : Parameter 

perusahaan tertentu 

pada periode t 

 

 Variabel X : 

- Ln Kompensasi (X1) 

 

- Total Debt  (X2) 

- Total Asset (X2) 

Secara parsial 

kompensasi bonus 

berpengaruh 

signifikan 
terhadap 

manajemen laba. 

 

Secara parsial 
leverage tidak 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba. 

 

Elfira tidak 

menggunakan 

variabel independen 

earnings power dan 
free cash flow 

sedangkan 

penelitian ini 

menggunakan 
variabel independen 

earnings power dan 

free cash flow. 

 
Penelitian yang 

dilakukan oleh 

Anisa Elfira (2009) 

yaitu pada 
perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

tahun 2009-2012, 

sedangkan sampel 

penelitian ini adalah 

perusahaan 

manufaktur yang 
terdaftar di BEI 

periode 2012-2014. 

5. Vanian 

Yamaditya 

(SKRIPSI) 

Tahun 2014 

Pengaruh 

Asimetri 

Informasi, 

Leverage, dan 

Ukuran 

Perusahaan 

terhadap Praktik 

Manajemen 

Laba  

 Variabel Y: 

Manajemen 

Laba  (Y) 

 

 Variabel X: 

Asimetri 

Informasi 

(X1) 

Leverage 

(X2) 

Ukuran 

Perusahaan 

(X3) 

 

 Variabel Y : 

- TACt/TAt-1 :  Total 

Accruals perusahaan 

pada periode t 
- NDTACt : Non-

Discretionart Accruals 

perusahaan pada 

periode t 
-  DTACt : Discretionary 

Accruals perusahaan 

pada periode t 

- Tat-1 : Total Asset 
perusahaan pada 

periode t 

- ∆Salest : Perubahan 

penjualan bersih 
perusahaan pada 

periode t 

- ∆RECt : Perubahan 

piutang bersih 
perusahaan pada 

periode t 

- PPEt : Aset tetap 

perusahaan pada 
periode t 

- α1α2α3 : Parameter 

Secara simultan 

variabel asimetri 

informasi, 
leverage, dan 

ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 
signifikan 

terhadap 

manajemen laba. 

 
Secara parsial 

asimetri informasi 

berpengaruh 

signifikan 
terhadap 

manajemen laba. 

 

Secara parsial 
leverage tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 
manajemen laba. 

 

Secara parsial 

Penelitian Vanian 

Yamaditya 

menggunakan 
variabel independen 

asimetri informasi 

dan ukuran 

perusahaan 
sedangkan 

penelitian ini 

menggunakan 

variabel independen 

free cash flow.. 

 

Penelitian Vanian 

Yamaditya meneliti 
perusahaan 

manufaktur di BEI  

tahun 2011-2013 

sedangkan 
penelitian ini 

meneliti perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 
pada tahun 2012-

2014. 
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No Peneliti Judul Variabel Indikator Hasil Penelitian 
Perbedaan 

Penelitian 

perusahaan tertentu 

pada periode t 

 

 

 Variabel X : 

- Bid Ask Spread (X1) 

 

- Total debt (X2) 
- Total asset (X2) 

 

- Ln Total Asset (X3)  

ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

signifikan 
terhadap 

manajemen laba 

6. Wildarman, dkk 

(JURNAL 

AKUNTANSI) 

Tahun 2014, 

Halaman 1-15 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Leverage, dan 

Asimetri 

Informasi 

Terhadap 

Manajemen 

Laba 

 

 Variabel Y: 

Manajemen 

Laba (Y) 

 Variabel X: 

Profitabilitas 

(X1) 

Leverage 

(X2) 

Asimetri 

Informasi 

(X3) 

 

 

 Variabel Y : 

- TACt/TAt-1 :  Total 

Accruals perusahaan 
pada periode t 

- NDTACt : Non-

Discretionart Accruals 

perusahaan pada 
periode t 

-  DTACt : Discretionary 

Accruals perusahaan 

pada periode t 
- Tat-1 : Total Asset 

perusahaan pada 

periode t 

- ∆Salest : Perubahan 
penjualan bersih 

perusahaan pada 

periode t 

- ∆RECt : Perubahan 
piutang bersih 

perusahaan pada 

periode t 

- PPEt : Aset tetap 
perusahaan pada 

periode t 

- α1α2α3 : Parameter 

perusahaan tertentu 
pada periode t 

 

 Variabel X : 

- ROA (X1) 

 

- Total debt (X2) 

- Total asset (X2) 

 

- Bid Ask Spread (X3)  

Secara simultan 

Profitabilitas, 
Leverage, 

Asimetri 

Informasi 

berpengaruh 
terhadap 

manajemen laba. 

 

Secara parsial 
Profitabilitas 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 
manajemen laba. 

 

Secara parsial 

leverage 
berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba. 

 
Secara parsial 

asimetri informasi 

tidak  

berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba. 

Penelitian 

Wildarman dkk 
menggunakan 

variabel independen 

asimetri informasi 

sedangkan 
penelitian ini 

menggunakan 

variabel independen 

free cash flow. 
 

Penelitian 

Wildarman dkk 

meneliti perusahaan 
manufaktur yang 

terdaftar di BEI  

tahun 2009-2013 

sedangkan 
penelitian ini 

meneliti perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 
pada periode 2012-

2014.  

 

7. Dian Agustia 

(Jurnal 

Pengaruh Faktor 

Good Corporate 

 Variabel Y: 

Manajemen 
 Variabel Y : 

- TACt/TAt-1 :  Total 

Accruals perusahaan 

Berdasarkan hasil 

pengujian 

disimpulkan 

Penelitian yang 

dilakukan oleh Dian 

Agustia (2013) 
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No Peneliti Judul Variabel Indikator Hasil Penelitian 
Perbedaan 

Penelitian 

Akuntansi dan 

Keuangan) 

Volume 15, No. 

1, Mei 2013 / 

Halaman 27-41 

Governance, 

Free cash flow, 

dan Leverage 

Terhadap 

Manajemen 

Laba 

Laba (Y) 

 Variabel X: 

Good 

Corporate 

Governance 

(X1) 

Free cash 

flow  (X2) 

Leverage 

(X3) 

 

pada periode t 

- NDTACt : Non-

Discretionart Accruals 

perusahaan pada 
periode t 

-  DTACt : Discretionary 

Accruals perusahaan 

pada periode t 
- Tat-1 : Total Asset 

perusahaan pada 

periode t 

- ∆Salest : Perubahan 
penjualan bersih 

perusahaan pada 

periode t 

- ∆RECt : Perubahan 
piutang bersih 

perusahaan pada 

periode t 

- PPEt : Aset tetap 

perusahaan pada 

periode t 

- α1α2α3 : Parameter 

perusahaan tertentu 
pada periode t 

 

 Variabel X 

- jumlah saham yang 

dimiliki pihak 
manajemen (X1) 

- seluruh modal saham 

perusahaan yang 

beredar.  (X1) 
 

 

- NOPAT (net 

operating profit after 
tax) = EBIT (1 – tarif 

pajak) (X2) 

- Investasi bersih 

modal operasi = Total 
modal operasit – total 

modal operasit-1 (X2) 

- Total modal operasi = 

Modal kerja operasi 
bersih + aset tetap 

bersih (X2) 

- Modal kerja operasi 

bersih = Aset lancar – 
kewajiban lancar 

tanpa bunga (X2) 

 
- Total debt (X3) 

- Total Asset (X3) 

bahwa semua 

komponen good 

corporate 

governance 
(ukuran komite 

audit, proporsi 

komite audit 

independen, 
kepemilikan 

institusional dan 

kepemilikan 

manajerial) tidak 
berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

manajemen laba, 
sedangkan 

leverage 

berpengaruh, free 

cash flow 

berpengaruh 

negative dan 

signifikan 

terhadap 
manajemen laba 

 

Hal ini 

menunjukkan 
bahwa perusahaan 

dengan free cash 

flow yang tinggi 

akan membatasi 
praktek 

manajemen laba.    

menggunakan 

variabel Faktor 

Good Corporate 

sebagai variabel 
independen, 

sedangkan 

penelitian ini 

menggunakan 
earnings power 

sebagai variabel 

independen. 

 
Sampel penelitian 

Dian Agustia (2013)  

adalah 14 

perusahaan tekstil 
yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia yang 

dipilih 

menggunakan 

purposive sampling 

selama periode 

penelitian, tahun 
2007-2011, 

sedangkan sampel 

penelitian ini adalah 

perusahaan 
manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

periode 2012-2014. 
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No Peneliti Judul Variabel Indikator Hasil Penelitian 
Perbedaan 

Penelitian 

8. Akhmad 

Bakkrudin 

Zuhri 

(JURNAL 

AKUNTANSI) 

Tahun 2011, 

Halaman 1-25 

Pengaruh Arus 

Kas Bebas dan 

Komite Audit 

Terhadap 

Manajamen 

Laba 

 Variabel Y: 

Manajemen 

Laba (Y) 

 

 Variabel X 

Arus kas 
bebas (X1) 

 

Komite 

Audit (X2) 

 Variabel Y : 

- TACt/TAt-1 :  Total 

Accruals perusahaan 

pada periode t 

- NDTACt : Non-
Discretionart Accruals 

perusahaan pada 

periode t 

-  DTACt : Discretionary 
Accruals perusahaan 

pada periode t 

- Tat-1 : Total Asset 

perusahaan pada 
periode t 

- ∆Salest : Perubahan 

penjualan bersih 

perusahaan pada 
periode t 

- ∆RECt : Perubahan 

piutang bersih 

perusahaan pada 
periode t 

- PPEt : Aset tetap 

perusahaan pada 

periode t 
- α1α2α3 : Parameter 

perusahaan tertentu 

pada periode t 

 

 Variabel X 

- Cash Flow Operating 

(X1) 

- Net Capital 

Exprnditure (X1) 
- Net Borrowing (X1) 

 

- Jumlah komite Audit 

(X2) 

 

Variabel Free 

cash flow 

berpengaruh 

signifikan dengan 
arah negatif 

terhadap 

Manajemen Laba. 

 
Variabel Komite 

Audit tidak 

memiliki 

pengaruh 
signifikan 

terhadap 

Manajemen Laba. 

Penelitian Akhmad 

menggunakan 

variabel independen 

Komite Audit 
sedangkan 

penelitian ini 

menggunakan 

variabel leverage 
dan earnings power 

sebagai variabel 

independen. 

 
Unit analisis 

penelitian Akhmad 

adalah Perusahaan 

Manufaktur yang 
terdaftar di BEI 

Tahun 2006-2009 

sedangkan 

penelitian ini 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

periode 2012-2014. 

9.  Devi Puspitasari 

& Yuliawati 

(JURNAL 

ILMIAH 

MAHASISWA 

UNIVERSITA

S 

SURABAYA) 

Volume 4, 

Nomor 1, 

Tahun 2015 

Pengaruh Free 

cash flow dan 

External 

Monitoring 

Terhadap 

Earnings 

Management 

pada 

Perusahaan 

yang terdaftar di 

BEI Tahun 

2010-2012 

 Variabel Y: 

Earnings 
Management 

(Y) 

 

 Variabel X: 

Free cash 

flow (X1) 

 

External 
Monitoring 

(X2) 

 

 

 Variabel Y : 

- TACt/TAt-1 :  Total 
Accruals perusahaan 

pada periode t 

- NDTACt : Non-
Discretionart Accruals 

perusahaan pada 

periode t 

-  DTACt : Discretionary 
Accruals perusahaan 

pada periode t 

- Tat-1 : Total Asset 

perusahaan pada 
periode t 

- ∆Salest : Perubahan 

Free cash flow 
berpengaruh 

tetapi tidak 

signifikan 

terhadap 
manajemen laba. 

 

Kualitas audit 
yang dilihat dari 

Big 4 tidak 

memoderasi 

hubungan antara 
Surplus Free cash 

flow yang tinggi 

dengan Earnings 

Penelitian Devi dan 

Yuliawati 

menggunakan 

variabel independen 

External Monitoring 
sedangkan 

penelitian ini 

menggunakan 
leverage dan free 

cash flow sebagai 

variabel 

independen. 
 

Penelitian Devi dan 

Yuliawati meneliti 
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No Peneliti Judul Variabel Indikator Hasil Penelitian 
Perbedaan 

Penelitian 

penjualan bersih 

perusahaan pada 

periode t 

- ∆RECt : Perubahan 
piutang bersih 

perusahaan pada 

periode t 

- PPEt : Aset tetap 
perusahaan pada 

periode t 

- α1α2α3 : Parameter 

perusahaan tertentu 
pada periode t 

 

 Variabel X 

- Retained Cash Flow 

(X1) 
- Arus kas dari operasi 

(X1) 

- Pengeluaran modal 

(X1) 
- Modal Kerja Bersih 

(X1) 

 

- Kualitas Audit (X2) 
- Kepemilikan 

Perusahaan Lain (X2) 

Management. 

Namun Big 4 

justru 

meningkatkan 
kecenderungan 

aktivitas Earnings 

Management pada 

perusahaan yang 
SFCFnya tinggi. 

 

Kualitas audit 

yang dilihat dari 
perikatan audit 

(KAP) tidak 

memoderasi 

hubungan SFCF 
yang tinggi dari 

Earnings 

Management. 

 

Kepemilikan 

perusahaan lain 

tidak memoderasi 

hubungan SFCF 
yang tinggi dari 

Earnings 

Management. 

perusahaan yang 

terdaftar di BEI 

tahun 2010-2012 

sedangkan 
penelitian ini 

meneliti perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 
periode 2012-2014. 

Sumber: Jurnal Ilmiah Akuntansi (data diolah kembali) 

2.3 Kerangka Pemikiran 

2.3.1 Pengaruh Leverage Terhadap Earnings Management 

Semakin besar rasio leverage menunjukkan bahwa semakin tinggi pula nilai 

utang perusahaan. Dengan demikian perusahaan yang mempunyai rasio leverage 

yang tinggi, proporsi utangnya pun lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi 

asetnya. Leverage mempunyai hubungan dengan praktik manajemen laba, ketika 

perusahaan mempunyai rasio leverage yang tinggi maka perusahaan cenderung akan 

melakukan praktik manajemen laba karena perusahaan terancam tidak bisa memenuhi 

kewajibannya dengan membayar hutangnya tepat waktu. 
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Menurut Watts and Zimmerman (1986) dalam Yamaditya (2014:35) hal ini 

dijelaskan dalam teori keagenan. Semakin dekat perusahaan dengan pelanggaran 

perjanjian hutang yang berbasis akuntansi, lebih  memungkinkan manajer perusahaan 

untuk memilih prosedur akuntansi yang memindahkan laba yang dilaporkan dari 

periode masa mendatang ke periode saat ini. Hal tersebut dilakukan karena laba 

bersih yang dilaporkan naik akan mengurangi kemungkinan kegagalan membayar 

hutang-hutangnya pada masa mendatang.  

Rasio yang digunakan untuk mengukur leverage adalah Debt to Asset. Debt 

Ratio adalah bagian dari keseluruhan dana yang dibelanjai dengan utang. Rasio ini 

mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh kreditur. Bagi kreditur, 

semakin tingginya tingkat rasio tersebut akan menyebabkan perlindungan yang 

diperoleh kreditur pada waktu perusahaan dilikuidasi. Sebaliknya bagi perusahaan 

semakin tinggi rasio ini semakin disukai karena akan memperbesar tingkat 

keuntungan tanpa harus mengurangi kendali terhadap perusahaan tersebut. 

H1 : Leverage berpengaruh signifikan terhadap Earnings Management. 

2.3.2 Pengaruh Earnings power Terhadap Earnings Management 

Earnings power sering digunakan oleh para calon investor dalam menilai 

efisiensi perusahaan dalam menghasilkan besar kecilnya laba perusahaan. Hal itu 

menjadikan motivasi kepada pihak manajemen dalam melakukan praktik manajemen 

laba yang dapat memberikan keuntungan kepada pribadi dan juga nilai pasar 

perusahaan. Menurut Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 1, 
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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 di masa yang akan 

datang. 

Adanya kecenderungan lebih memperhatikan laba ini disadari oleh 

manajemen, khususnya manajer yang kinerjanya diukur berdasarkan informasi 

tersebut, sehingga mendorong timbulnya perilaku menyimpang (dysfunctional 

behaviour), yang salah satu bentuknya adalah earnings management. Stice, Stice & 

Skousen (2004:419) dalam Doerjat (2009:25) mengemukakan laba bersih yang 

dilaporkan merupakan angka yang memperoleh perhatian paling banyak, maka angka 

ini pulalah yang paling mungkin dimanipulasi oleh para manajer. Alasan tersebut 

benar-benar mencerminkan kekuatan yang sering kali bisa dikatakan sebagai 

pendorong para manajer untuk memanipulasi laba yang dilaporkan. 

Selain pernyataan-pernyataan di atas, juga terdapat hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Purnomo (2009), mengemukakan adanya pengaruh earnings power 

terhadap praktik manajemen laba. Earning power perusahaan dapat mempengaruhi 

manajer untuk melakukan praktik manajemen laba baik dengan cara menerapkan 

kebijakan income increasing accrual ataupun income decreasing accrual Hal ini 

tergantung dari motivasi masing-masing perusahaan. Meskipun demikian, pengaruh 

tersebut cenderung lemah.  
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H2 :Earnings power berpengaruh signifikan terhadap Earnings Management. 

2.3.3 Pengaruh Free cash flow Terhadap Earnings Management 

Semakin tingginya surplus free cash flow yang ada di perusahaan, maka 

timbul kecenderungan manajemen dalam melakukan manajemen laba. Hal tersebut 

disebabkan karena terdapat perbedaan kepentingan yang dimiliki antara menajemen 

yang disini bertindak sebagai agent dan pemangku kepentingan yang disini bertindak 

sebagai principal (Rahadyan, 2015). Jensen (1986) dalam Zuhri (2011:26) 

menyatakan bahwa jika arus kas bebas dalam perusahaan tidak digunakan atau 

diinvestasikan untuk memaksimalkan atau menyeimbangkan bunga pemegang saham, 

maka hal ini akan memunculkan masalah keagenan. Manajer akan memilih untuk 

berinvestasi pada proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan kemakmuran 

diri mereka sendiri. Hasilnya, perusahaan akan berada pada posisi pertumbuhan yang 

rendah. Tidak adanya pengawasan atau tindakan kedisiplinan yang efektif oleh 

pemegang saham independen lain, maka manajer dapat mengaburkan informasi yang 

dilakukan dengan memberikan pengungkapan yang minimal atau memanipulasi 

sejumlah akuntansi. Investor sebagai kelompok pemegang saham kurang memiliki 

akses terhadap informasi tersebut. Manajer mungkin tidak memberikan 

pengungkapan yang cukup kepada investor atas investasi arus kas atau asumsi yang 

mendasari pemilihan atau pelaksanaan proyek tersebut. Dengan informasi yang 

minimal tersebut, investor tidak mengetahui prospek dan keuntungan atau kerugian 
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dari proyek tersebut bagi kemakmuran mereka (Chung, et.al, 2005) dalam Zuhri 

(2011:26). 

H3 : Free cash flow berpengaruh signifikan terhadap Earnings Management. 

2.4 Hipotesis Pemikiran 

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat 

dilihat dalam gambar sebagai berikut : 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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Gambar 2.2 

Model Penelitian 

 

Hipotesis 1 

H1 : Terdapat pengaruh positif secara parsial dari leverage terhadap earnings 

management. 

Hipotesis 2 

H2 : Terdapat pengaruh positif secara parsial dari earnings power terhadap earnings 

management. 

Hipotesis 3 

H3 : Terdapat pengaruh positif secara parsial dari free cash flow terhadap earnings 

management. 

Hipotesis 4 

H4 : Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari leverage, earnings 

power, dan free cash flow terhadap earnings management. 

LEVERAGE (DAR) 

X1 

EARNINGS POWER 

(NPM) 

X2 

EARNINGS 

MANAGEMENT 

(DISCRETIONARY 

ACCRUAL) 

Y 

FREE CASH FLOW 

X3 


