
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan adalah suatu gambaran mengenai posisi keuangan yang 

telah dicapai oleh suatu perusahaan pada periode tertentu dengan melihat catatan 

dan laporan yang menyangkut keadaan keuangan pada perusahaan yang 

bersangkutan dan dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data 

keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai laporan 

keuangan, berikut penulis sampaikan pengertian dari beberapa literatur: 

 Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam buku “Standar Akuntansi  

Keuangan” mengemukakan bahwa: 

 

 “Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 
keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, 
laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat 
disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, 
atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi 
penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. 
Di samping itu, juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang 
berkaitan dengan laporan tersebut misalnya, informasi keuangan 
segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh 
perubahan harga.”(2004:2) 

 

 Zaki Baridwan dalam bukunya “ Intemediate Accounting”  menyebutkan: 

 
 “Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses 

pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi 
keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. 
Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk 
mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya 
oleh pemilik perusahaan. Disamping itu, laporan keuangan juga 



dapat digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain sebagai laporan 
kepada pihak-pihak di luar perusahaan.”(2000:17) 

Munawir dalam bukunya “ Analisa Laporan Keuangan”  menyebutkan: 

 

“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.”(2002:2) 

 

 Kieso, Weygant, dan Warfield dalam bukunya yang berjudul 

“ Intermediate Accounting” memberikan definisi sebagai berikut: 

 

“ Financial statement are the principal means through which financial 
information is communicated to those outside an enterprise. These 
statements provide the firm’s history quantified in money terms.” (2005) 

 

 Laporan keuangan adalah laporan yang mencerminkan pengumpulan, 

tabulasi, pengikhtisaran akhir dari data akuntansi yang merupakan sarana utama 

informasi keuangan untuk dikomunikasikan  kepada pengguna laporan keuangan. 

Dalam proses identifikasi, dilakukan pemilihan-pemilihan transaksi sebagai 

economic event bagi suatu perusahaan. Kemudian, masuk ke dalam proses 

pencatatan yang meliputi pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran. 

Proses terakhir adalah pengkomunikasian yang meliputi: 

1. Menyiapkan laporan keuangan dan mendistribusikannya kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. 

2. Menganalisis (membuat grafik, menghitung rasio atau persentase) untuk 

melihat tren keuangan dan hubungannya serta menginterpretasikan laporan 

tersebut. 

 

 

 



2.1.2 Tujuan dan Arti Penting Laporan Keuangan  

Penyusunan laporan keuangan memiliki tujuan tertentu. Menurut 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam bukunya “ Standar Akuntansi Keuangan”  

adalah: 

 

“Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan 
informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang 
bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam 
rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan 
pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-
sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka 
mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan  
informasi mengenai perusahaan yang meliputi: 

a. aktiva; 
b. kewajiban; 
c. ekuitas; 
d. pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; dan 
e. arus kas. 

Informasi tersebut diatas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam 
catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan dalam 
memprediksi arus kas pada masa depan khususnya dalam hal waktu dan 
kepastian diperolehnya kas dan setara kas”. (2004 : PSAK No. 2). 

 

Sehubungan dengan yang dikemukakan diatas, bahwa laporan keuangan 

yang disajikan oleh perusahaan memiliki beberapa tujuan, dimana tujuan 

penyajiannya dapat dipisahkan menjadi dua yaitu : 

1. Tujuan Umum 

Secara umum tujuan laporan keuangan ialah memberikan informasi tentang 

posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi 

sebagian besar kalangan pengguna laporan. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan laporan keuangan yaitu mengungkapkan informasi lain dalam 

hubungannya dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan para 

pemakainya, antara lain: 



Laporan keuangan menunjukkan pertanggungjawaban  (stewardship) 

manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya kepada mereka. 

Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi 

aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban, dan arus kas. 

Membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas pada masa depan 

khususnya dalam waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas. 

 Selain mempunyai tujuan, laporan keuangan juga mempunyai arti penting 

bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dari laporan keuangan tersebut. 

Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut antara lain: 

a) Pemilik Perusahaan  

Laporan keuangan diperlukan pemilik perusahaan untuk menilai hasil yang 

telah dicapai dan untuk menilai kemungkinan hasil yang akan dicapai di masa 

yang akan datang sehingga bisa menaksir bagian keuntungan yang akan 

diterima dan perkembangan harga saham yang dimilikinya. 

b) Manajer atau Pimpinan Perusahaan  

Bagi manajemen, laporan keuangan merupakan alat untuk 

mempertanggungjawabkan kepada para pemilik perusahaan atas kepercayaan 

yang telah diberikan kepadanya. 

c) Para investor, calon investor, bankir, kreditor, dan calon kreditor 

Laporan keuangan digunakan sebagai dasar analisis mengenai kondisi 

keuangan perusahaan untuk dijadikan landasan pengambilan keputusan yang 

berhubungan dengan perusahaan tersebut, misalnya keputusan pemberian 

kredit, keputusan penanaman modal. 

d) Pemerintah 

Laporan keuangan suatu perusahaan sangat penting bagi pemerintah untuk 

menentukan besarnya pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut. 

 

 

e) Karyawan 



Informasi yang dibutuhkan oleh karyawan dari laporan keuangan adalah 

mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Selain itu, mereka juga 

tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan 

kesempatan kerja. 

f) Masyarakat 

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi 

kecenderungan (trend) dan  perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan 

serta rangkaian aktivitasnya. 

 

2.1.3 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

 Sifat  dan keterbatasan laporan keuangan menurut “Standar Akuntansi 

Keuangan” adalah: 

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

Karenanya laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber 

informasi dalam proses pengambilan keputusan. 

2. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan pihak tertentu. 

3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan 

berbagai pertimbangan. 

4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material dan penerapan prinsip 

akuntansi terdapat pos tertentu mungkin tidak dilaksanakan jika tidak 

menimbulkan pengaruh material terhadap kelayakan laporan keuangan. 

5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, bila 

terjadi beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian 

suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau 

nilai aktiva yang paling kecil. 

6. Laporan keuangan lebih menekankan makna ekonomi suatu peristiwa atau 

transaksi daripada bentuk hukumnya. 



7. Laporan keuangan diasumsikan dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan 

pemakaian laporan keuangan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi 

dan sifat dari informasi yang dilaporkan. 

8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat menimbulkan variasi 

dalam pengukuran sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar perusahaan. 

9. Informasi yang bersifat kumulatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan 

umumnya diabaikan. 

 

2.1.4 Bentuk Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba 

rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan 

keuangan. 

1. Neraca 

Neraca menyediakan informasi nilai dan jenis investasi perusahaan, kewajiban 

perusahaan kepada kreditur dan ekuitas pemilik. Neraca dapat dipergunakan 

sebagai dasar untuk menghitung tingkat hasil pengembalian, mengevaluasi 

struktur modal perusahaan, dan memperhitungkan likuiditas dan fleksibilitas 

keuangan perusahaan. 

2. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi melaporkan pendapatan dan beban selama periode tertentu 

berdasarkan konsep penandingan (matching concept). Konsep ini diterapkan 

dengan menandingkan atau mengaitkan beban dan pendapatan yang dihasilkan 

selama periode terjadinya beban tersebut. Laporan laba rugi menyediakan 

informasi bagi pemakai untuk meramalkan aliran kas di masa yang akan 

datang, mengevaluasi prestasi perusahaan di masa yang lalu, dan digunakan 

untuk mempelajari risiko yang dihadapi perusahaan. 

 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 



Laporan ini melaporkan perubahan ekuitas pemilik selama jangka waktu 

tertentu. Laporan tersebut dipersiapkan setelah laporan laba rugi, karena laba 

bersih atau rugi bersih periode berjalan harus dilaporkan dalam laporan ini. 

4. Laporan Arus Kas 

Laporan ini menyajikan informasi berupa sumber dan penggunaan kas dalam 

periode yang bersangkutan, meliputi aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan 

aktivitas pendanaan. 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan dan penjelasan 

terhadap komponen-komponen tertentu dalam laporan keuangan yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan tersebut. 

 

2.2 Laba  

2.2.1 Pengertian Laba 

 Laba dapat diartikan sebagai suatu peningkatan dalam ekuitas pemilik 

yang dihasilkan dari operasi perusahaan yang menguntungkan, sedangkan 

penurunan dalam ekuitas pemilik yang dihasilkan dari operasi perusahaan yang 

tidak menguntungkan disebut rugi. 

 

 Menurut SAK, pengertian laba adalah sebagai berikut: 

 
“Laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja 
dari suatu perusahaan selama satu periode tertentu. Informasi 
tentang kinerja suatu perusahaan, terutama tentang profitabilitas 
dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi 
yang akan dikelola oleh suatu perusahaan di masa yang akan datang. 
Informasi tersebut juga seringkali digunakan untuk menghasilkan 
kas dan aktiva disamakan dengan kas di masa yang akan datang. 
Informasi tentang kemungkinan perubahan kinerja juga penting 
dalam hal ini.” (2004: 25) 
 



Laba merupakan salah satu informasi potensial yang terkandung di dalam 

laporan keuangan dan yang sangat penting bagi pihak internal maupun eksternal 

perusahaan. Informasi laba merupakan komponen laporan keuangan perusahaan 

yang bertujuan untuk menilai kinerja manajemen, membantu mengestimasi 

kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang, dan menaksir risiko 

investasi atau meminjamkan dana. (Kirschenheiter dan Melumad, 2002) 

 

2.2.2 Jenis-Jenis Laba 

 Dalam perhitungan laba rugi, laba terdiri dari berbagai jenis, diantaranya 

yaitu: 

1. Laba Kotor  adalah selisih penjualan dengan harga pokok penjualan. 

2. Laba Operasi adalah hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk ke dalam 

rencana perusahaan, kecuali jika ada perubahan-perubahan besar dalam 

ekonomi yang diharapkan dapat tercapai dalam tahun tersebut. Laba ini 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang 

pantas sebagai balas jasa terhadap pemilik modal. 

3. Laba Sebelum Pajak adalah laba operasi ditambah hasil-hasil dan dikurangi 

biaya-biaya di luar operasi normal perusahaan. Bagi pihak-pihak tertentu 

terutama dalam hal pajak, angka ini merupakan bagian terpenting karena 

menyatakan laba yang pada akhirnya dicapai perusahaan. 

4. Laba Sesudah Pajak atau Laba Bersih adalah laba sebelum pajak dikurangi 

dengan pajak. 

 Hasil suatu perusahaan umumnya dirangkum dalam satu bagian utama, 

yaitu laba bersih. Tetapi walaupun demikian, laba bersih ini belum dianggap 

ringkas, oleh karena itu digunakan indikator lainnya yang lebih ringkas yaitu 

earning per share. 

 

 

 

 

 



2.2.3 Tujuan Laba 

 Salah satu tujuan utama pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan 

informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan selama suatu periode tertentu. 

Kinerja ini terutama dievaluasi berdasarkan laba perusahaan. 

 Perhitungan laba umumnya mempunyai dua tujuan, yaitu: 

1. Tujuan Intern  merupakan tujuan yang berhubungan dengan usaha pimpinan 

untuk mengarahkan aktivitas perusahaan pada kegiatan yang menguntungkan. 

Informasi mengenai laba dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengevaluasi 

aktivitas operasi perusahaan dalam periode yang lalu dan melakukan analisis 

guna memperbaikinya agar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

meningkat. 

2. Tujuan Ekstern ditujukan sebagai pertanggungjawaban manajemen kepada 

para pemegang saham atau investor, kreditor, untuk keperluan pajak, dan 

keperluan lainnya. 

Informasi mengenai laba perusahaan dapat digunakan untuk berbagai 

tujuan, yaitu: 

1) Laba merupakan suatu indikator dari efisiensi penggunaan dana yang tertanam 

dalam perusahaan. 

2) Laba perusahaan merupakan suatu alat ukur prestasi atau kinerja manajemen 

yang diserahi tanggungjawab untuk mengelola perusahaan. 

3) Bagi karyawan, laba perusahaan merupakan dasar untuk mengajukan jumlah 

pembayaran besarnya kompensasi dan pembagian bonus kepada perusahaan. 

4) Laba perusahaan merupakan alat untuk mendorong motivasi manajemen 

dalam pengendalian perusahaan. Karena umumnya laba merupakan tujuan 

perusahaan, maka manajemen dituntut untuk selalu mengoptimalkan laba yang 

diperoleh perusahaan. 

5) Laba perusahaan dianggap sebagai pedoman untuk pembagian dividen dan 

penyisihan laba untuk pengembangan perusahaan. 

 

 

 



2.3 Teori Keagenan 

 Jensen dan Meckling (Made Sukarta, 2007:246) menyatakan bahwa teori 

keagenan mendeskripsi pemegang saham sebagai principal dan manajemen 

sebagai agent. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang 

saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Untuk itu manajemen 

diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik 

pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen wajib mempertanggungjawabkan 

semua upayanya kepada pemegang saham.  

Teori keagenan berkaitan dengan masalah-masalah principal-agent dalam 

pemisahan kepemilikan dan kontrol terhadap perusahaan. Hubungan keagenan 

didefinisikan sebagai sebuah kontrak melalui satu atau lebih pemilik (principal) 

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

pemilik dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan  

kepada agen, misalnya antara manajer dengan pemegang saham, antara majikan 

dengan buruh dan antara manajer dengan pemegang obligasi. 

 Pada teori keagenan, antara agent dan principal terdapat konflik 

kepentingan. Masing-masing pihak yang terlibat dalam hubungan keagenan 

tersebut berusaha untuk memaksimalkan utilitas mereka. Konflik tersebut antara 

lain adalah: 

1. Manajemen berkeinginan meningkatkan kesejahteraannya sedangkan 

pemegang saham berkeinginan meningkatkan kekayaannya. 

2. Manajemen berkeinginan memperoleh kredit sebesar mungkin dengan harga 

rendah sedangkan kreditor hanya ingin memberi kredit sesuai dengan 

kemampuan perusahaan. 

3. Manajemen berkeinginan membayar pajak sekecil mungkin sedangkan 

pemerintah ingin memungut pajak setinggi mungkin. 

Konflik kepentingan di atas mendorong timbulnya biaya keagenan (agency 

cost), yang berupa pengeluaran untuk mengawasi perilaku agen. Dengan adanya 

pertentangan kepentingan antara pemilik dengan manajemen (agent), mendorong  

manajemen untuk memanipulasi laba dengan memanfaatkan informasi yang 

dimilikinya agar dapat meminimalkan keresahan pemilik. 



Dalam hubungan keagenan, manajer memiliki asimetri informasi terhadap 

pihak eksternal perusahaan, seperti kreditor dan investor. Asimetri informasi 

terjadi ketika manajer memiliki informasi internal perusahaan yang relatif lebih 

banyak dan mengetahui informasi tersebut relatif lebih cepat dibandingkan pihak 

eksternal tersebut. Dalam kondisi demikian, manajer dapat menggunakan 

informasi yang diketahuinya untuk memanipulasi pelaporan keuangan dalam 

usaha memaksimalkan kemakmurannya. 

 

2.4 Manajemen Laba 

2.4.1 Pengertian Manajemen Laba 

 Terdapat berbagai macam definisi manajemen laba, diantaranya 

dikemukakan oleh: 

• Schipper (Tatang Ari Gumanti, 2001:169) 

 
“ Earnings management is disclosure management in the sense of 
purposeful intervention in external reporting process, with intent of 
obtaining some private gain”. 

 

Schipper mendefinisikan manajemen laba sebagai upaya yang dilakukan 

manajer untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi tertentu. Dari definisi 

tersebut jelas bahwa manajemen laba merupakan intervensi langsung manajemen 

dalam proses pelaporan keuangan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan 

atau manfaat tertentu, baik bagi manajer atau perusahaan. Definisi ini dipandang 

dari sudut motivasi dilakukannya manajemen earning yaitu untuk mendapatkan 

keuntungan yang dilandasi faktor-faktor ekonomi tertentu. Dalam definisi ini 

manajemen earning dilihat kaitannya dengan Initial Public Offering (IPO). 

• Kieso (Anne Tjong, Dedhy & Yie, 2005) 

 
“ Earnings management biasanya didefinisikan sebagai perencanan 
waktu dalam mengakui revenues, expenses, gains, dan losses untuk 
menjaga kestabilan earnings perusahaan”. 
 
Pada banyak kasus, umumnya earnings management ini digunakan untuk 

meningkatkan income pada periode sekarang. Tetapi tidak menutup kemungkinan 



juga dapat digunakan untuk menurunkan income pada periode sekarang dan 

meningkatkan income pada periode mendatang.  

 

• Merchant (Mahmudi, 2001:398) 

 
“Manajemen laba sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh 
manajemen untuk mempengaruhi laba (income) yang dilaporkan 
yang dapat memberikan informasi mengenai keuntungan ekonomis 
(economic advantage) yang tidak sesungguhnya dialami perusahaan 
yang dalam jangka panjang bahkan merugikan perusahaan”. 

 

 Definisi yang yang dikemukakan Merchant cenderung mengarahkan 

bahwa manajemen laba adalah tindakan yang bisa membahayakan keberadaan 

organisasi di masa yang akan datang. 

• Scott (Hendra, Yie, 2005) 

 
“Manajemen laba merupakan suatu pilihan yang dilakukan oleh 
pihak manajemen perusahaan atas kebijakan-kebijakan akuntansi 
untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pilihan akan kebijakan 
akuntansi dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu yang 
pertama kelompok metode akuntansi, seperti metode penyusutan 
akuntansi yang terdapat beberapa alternatif metode (garis lurus, 
jumlah angka tahun, saldo menurun dll), metode pengakuan 
pendapatan (persentase penyelesaian, kontrak selesai, angsuran dll), 
metode penilaian persediaan. Kelompok yang kedua adalah kelompok 
discretionary accruals. Kelompok ini menghasilkan suatu nilai yang 
akrual, yang tidak ada pengaruh kasnya, dimana pihak manajemen 
perusahaan dapat mengendalikannya, seperti beban garansi, beban 
piutang tak tertagih, nilai persediaan yang usang, kewajiban 
kontijensi. Diantara kedua kelompok tersebut yang umumnya banyak 
digunakan oleh perusahaan sebagai alat untuk melakukan 
manajemen laba adalah kelompok kedua, sebab kelompok pertama 
terdapat hal yang membatasi ruang gerak manajemen, yaitu adanya 
prinsip konsistensi yang tidak memperkenankan sering berganti-ganti 
metode akuntansi. Akibatnya hanya saat pertama kali suatu metode 
akuntansi dipilih untuk diterapkan, perusahaan memiliki kesempatan 
untuk memilih metode akuntansi yang dapat menghasilkan angka 
sesuai dengan yang diinginkannya, setelah itu dia harus konsisten. 
Jika seandainya perubahan akuntansi itupun dia lakukan, maka 
konsekuensinya harus dipublikasikan secara jelas baik dalam laporan 
keuangan berupa perhitungan besarnya pengaruh kumulatif  



perubahan metode, dalam catatan atas laporan keuangan dan dalam 
laporan auditor, sehingga pihak luar akan mengetahui hal tersebut 
dengan mudah. Sedangkan kelompok kedua lebih sulit untuk dikenali 
oleh pihak luar perusahaan bahwa suatu kebijakan akuntansi dipilih 
untuk motif tertentu. Manajemen laba dengan menggunakan 
discretionary accruals ini sukar diidentifikasikan tidak hanya oleh 
pihak di luar perusahaan, auditor eksternalnyapun sulit 
mengidentifikasikan. Sekalipun hal itu ditemukan, auditor sangat 
sulit  untuk membuat jurnal penyesuaiannya sebab semuanya masih 
dalam jalur yang diperkenankan oleh praktik akuntansi yang lazim 
berlaku”. 

 

• Sugiri (1998) membagi definisi earnings management menjadi dua, yaitu: 

 

”a) Definisi sempit 

  b) Definisi luas” 

 

Definisi earnings management menurut Sugiri (1998) dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a) Definisi sempit 

Earnings management dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode 

akuntansi. Earnings management dalam artian sempit ini didefinisikan sebagai 

perilaku manajer untuk “bermain” dengan komponen discretionary accruals 

dalam menentukan besarnya earnings. 

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. 

 

• Surifah (1999) menyatakan bahwa, earnings management dapat 

mengurangi kredibilitas laporan keuangan apabila digunakan untuk 

pengambilan keputusan, karena earnings management merupakan suatu 



bentuk manipulasi atas laporan keuangan yang menjadi sarana komunikasi 

antara manajer dan pihak eksternal perusahaan. 

 

2.4.2 Klasifikasi Manajemen Laba 

 Manajemen laba dapat diklasifikasikan kedalam dua klasifikasi utama. Hal 

ini seperti yang telah dikemukakan oleh Usman Sastradipradja, dalam bukunya 

yang berjudul ”Buku Ajar Analisis dan penggunaan Laporan Keuangan”: 

 

” 1. Cosmetic Earnings management 

2. Real Earnings management.”  (2006:33-34) 

 

Klasifikasi manajemen laba tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Cosmetic Earnings management 

  Terjadi jika manajer memanipulasi akrual yang tidak memiliki konsekuensi 

terhadap cash flow. Teknik ini merupakan hasil dalam kebebasan aplikasi 

akuntansi akrual yang mungkin terjadi. Standar akuntansi keuangan dan 

mekanisme pengawasan mengurangi kebebasan ini tetapi tidak mungkin untuk 

meniadakan pilihan karena kompleksitas dan keragaman aktivitas usaha. 

Akuntansi akrual yang membutuhkan estimasi dan pertimbangan (judgement) 

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 me-manage earnings. 

2. Real Earnings Mangement 

 Terjadi jika manager 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 seringkali mengurangi  kekayaan pemegang 

saham. 



2.4.3 Motivasi Manajemen Laba 

 Menurut Scott (2004) ada beberapa motivasi yang mendorong manajer 

untuk melakukan manajemen laba, yaitu: 

1. Bonus Plans 

Laba sering dijadikan indikator penilaian prestasi manajer perusahaan, dengan 

cara menetapkan tingkat laba yang harus dicapai dalam periode tertentu. Laba 

juga dapat mengurangi biaya keagenan (agency cost). 

2. Other Contractual Motivations  

Ada 2 cara earnings management dari sudut pandang perjanjian, yaitu dari 

perilaku kesempatan manajer untuk memaksimalkan kepentingan untuk 

menghadapi kompensasi dan perjanjian hutang serta biaya politik. 

Earnings management untuk keperluan perjanjian diperkirakan oleh debt 

covenant hypotesis dari teori akuntansi positif. Dengan memberikan biaya yang 

besar bagi pelanggaran perjanjian, diharapkan manajer akan menghindarinya. 

Tentu saja manajer akan berusaha menghindari pelanggaran tersebut karena akan 

membatasi dalam menjalankan perusahaan. Jadi earnings management timbul 

sebagai alat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran perjanjian 

hutang. 

3. Political Motivations 

Beberapa perusahaan beroperasi dalam bidang yang rentan terhadap isu 

politis. Khususnya untuk perusahaan besar karena aktivitasnya menyangkut 

banyak orang, seperti industri strategis yang bergerak dalam minyak dan gas, 

operasi perusahaan yang cenderung monopolistik seperti perusahaan penerbangan. 

Banyak perusahaan mengatur labanya agar tidak mencolok, ini memerlukan 

praktik dan prosedur akuntansi untuk mengecilkan pelaporan net income. Jika 

tidak, masyarakat melalui  pemerintah akan membuat peraturan atau hal lain 

untuk mengecilkan profitabilitas. Selain itu terdapat beberapa alasan lainnya 

berkaitan dengan motivasi politik diantaranya: 

1) Untuk mengurangi biaya politis dan pengawasan dari pemerintah,  

dilakukan dengan cara menurunkan earning. 



2) Untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah, 

misalnya subsidi, perlindungan dari pesaing luar negeri, dilakukan 

dengan cara menurunkan earning. 

3) Untuk meminimalkan tuntutan serikat buruh, dilakukan dengan 

cara menurunkan earning. 

4. Changes of CEO (Chief Executive Officer) 

Pengelolaan income yang beragam muncul pada saat pergantian CEO. 

Contohnya bonus plans hypotesis, memprediksikan CEO saat mendekati pensiun 

tentunya akan melakukan strategi untuk memaksimalkan income sehingga dapat 

meningkatkan bonus yang akan diperolehnya. 

Dalam kasus pergantian manajer biasanya di akhir tahun tugasnya, manajer 

akan melaporkan laba yang tinggi, sehingga CEO yang baru akan merasa berat 

untuk mencapai tingkat laba tersebut. 

5. IPO (Initial Public Offerings) 

Perusahaan yang melakukan Initial Public Offerings (IPOs) tidak mempunyai 

harga pasar. Karena itu manajemen berusaha melakukan earnings management 

untuk meningkatkan harga saham di pasar bursa guna mendapatkan initial return 

yang maksimal. 

6. To Communicate Information to Investor 

Penggunaan earnings management untuk mengkomunikasikan informasi bagi 

investor sangat sesuai dengan pandangan teori efisiensi pasar. Investor akan 

melihat pilihan kebijakan akuntansi perusahaan ketika mengevaluasi dan 

membandingkan kinerja earnings. Jika earnings management dapat 

mengungkapkan informasi lebih mendalam, maka hal tersebut dapat 

meningkatkan laporan keuangan menjadi lebih informatif. 

7. Taxation Motivations 

Dalam hal ini manajer berusaha menurunkan laba untuk mengurangi beban 

pajak yang harus dibayar. 

 

 

 



2.4.4 Pola Manajemen Laba 

Menurut Scott (2004) terdapat beberapa pola manajemen laba, yaitu: 

1. Taking Bath (Penurunan Laba Secara Besar-Besaran) 

Pola ini terjadi selama ada tekanan dari organisasi pada saat pergantian 

manajemen baru yaitu dengan mengakui kegagalan yang ada sebagai 

kesalahan manajemen yang lama  sehingga manajemen baru mempunyai 

peluang yang lebih besar untuk memperoleh laba. Konsekuensinya 

manajemen melakukan pembersihan diri dengan membebankan perkiraan 

biaya di masa mendatang. 

2. Income Minimization (Penurunan Laba) 

Sama seperti taking bath tapi kurang ekstrim. Pola ini dilakukan saat 

profitabilitas perusahaan tinggi agar tidak mendapat perhatian pihak-pihak lain 

yang berkepentingan (aspek political cost). 

3. Income Maximization (Penaikkan Laba) 

Dimaksudkan untuk memperoleh bonus yang lebih besar, dimana laba 

yang dilaporkan masih berada di atas batas bawah dan jika ada dibawah batas 

atas dari yang ditetapkan. 

4. Income Smoothing (Perataan Laba) 

Bentuk earnings management ini merupakan yang paling digemari oleh 

manajer. Jika manajer termasuk tipe risk-averse, maka mereka lebih suka 

mengurangi variabilitas bonus sehingga cenderung melakukan perataan laba. 

Perusahaan juga mungkin melakukan perataan laba bersihnya untuk pelaporan 

eksternal. Hal ini ditujukan untuk penyampaian informasi ke pasar dalam 

meramalkan pertumbuhan laba jangka panjang perusahaan. 

 

2.4.5 Pengukuran Manajemen Laba 

 Penelitian yang berkaitan dengan deteksi perilaku earnings management 

selain bertujuan untuk memahami dorongan yang mendasari perilaku tersebut, 

juga untuk memahami teknik yang dapat digunakan dalam mendeteksi perilaku 

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

seluruhnya terbebas dari earnings management, meskipun perusahaan tersebut 



telah diaudit oleh auditor independen. Apalagi dengan kebebasan yang diberikan 

Standar Akuntansi Keuangan, maka perusahaan dapat berdalih menggunakan 

suatu fasilitas atas manipulasi yang dilakukan. 

 Penelitian yang berkaitan dengan metode deteksi earnings management  

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

alternatif model untuk deteksi earnings management  berdasarkan accruals. 

Perbandingan dilakukan terhadap lima model, yaitu model Healy, model 

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

dilakukan untuk mengetahui kemampuan model dengan menerapkan pengujian 

statistik. 

 Pendekatan total accruals yang digunakan dalam penelitian ini sejalan 

dengan model awal yang dikembangkan oleh Healy dan DeAngelo, Aharoni et al 

dan Friedlan (dalam Tatang Ari Guamntri  2001:173). Healy dan DeAngelo 

berpendapat bahwa total accruals terdiri atas  discretionary dan non-discretionary 

accruals, dimana total accruals tidak mudah terobservasi. Pendekatan ini 

berasumsi bahwa komponen non-discretionary accruals cenderung stabil 

sepanjang waktu, sehingga yang layak untuk dipertimbangkan adalah komponen 

discretionary accruals.  Karena salah satu alasan utama perusahaan go public 

adalah pesatnya pertumbuhan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap 

pengukuran discretionary accruals. Penyesuaian dilakukan untuk mengurangi 

kemungkinan bahwa pengukuran discretionary accruals sepenuhnya dipengaruhi 

oleh pertumbuhan. 

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

diperoleh secara langsung dari laporan keuangan perusahaan sebagaimana 

ketentuan dalam PSAK No. 2, perusahaan yang akan go public wajib menyajikan 

laporan arus kas (cash flow statement) dalam laporan keuangannya.  

 Secara matematis,  total accruals untuk periode t dapat dinyatakan dengan 

persamaan sebagai berikut: 

                           TTT CFONITAC −=    

TTAC   = Total accruals pada periode T 



TNI   = Laba bersih operasi (operating income) periode T 

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

activities) pada akhir tahun T 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model yang digunakan oleh 

Aharoni et al dan Friedlan (dalam Tatang Ari Gumanti, 2001:174) dengan 

melakukan penyesuaian terhadap perhitungan total accruals yang memiliki 

asumsi bahwa terdapat proporsi yang konstan antara  total accruals dan penjualan 

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

pada diskresi manajemen adalah merupakan perbedaan antara total accruals  pada 

periode yang diuji yang distandarisasi dengan penjualan pada periode yang diuji 

dan total accruals  pada periode dasar yang distandarisasi dengan penjualan pada 

periode dasar.  

Secara formal perhitungannya adalah sebagi berikut: 
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PTDAC  = discretionary accruals pada periode tes  

PTTAC   = total accruals pada periode tes 

PTSales  = penjualan pada periode tes 

PDTAC  = total accruals pada periode dasar 

PDSales  = penjualan pada periode dasar 

 Indikasi bahwa telah terjadi earnings management dengan menaikan 

keuntungan ditunjukkan oleh koefisien DAC yang positif, sebaliknya bila 

koefisien DAC negatif berarti terdapat indikasi bahwa manajemen telah 

melakukan upaya menurunkan keuntungan melalui Income-Decreasing 

Discretionary Accruals . 

 

2.5 Ukuran Perusahaan  

 Ukuran perusahaan atau skala perusahaan pada dasarnya adalah 

pengelompokan perusahaan kedalam beberapa kelompok, diantaranya adalah 



perusahaan besar, sedang, dan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan yang biasa 

dipakai untuk menentukan tingkatan perusahaan adalah:   

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

atau bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu. 

2. Tingkat penjualan, merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada suatu 

periode tertentu misalnya satu tahun. 

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

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

tertentu. 

4. Total aktiva (asset), merupakan keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan 

pada saat tertentu. 

Seperti ukuran skala yang dikemukakan diatas, Biro Pusat Statistik 

(BPS) mengelompokkan tingkatan skala perusahaan berdasarkan jumlah tenaga 

kerja perusahaan yaitu sebagai berikut: 

  Skala Perusahaan  Jumlah Pekerja 

  Industri rumah tangga    < 5       orang   

  Industri kecil     5 – 19  orang 

Industri menengah  20 – 99  orang 

Industri besar     > 100  orang 

 Pengelompokan perusahaan atas dasar tingkat penjualan adalah sebagai 

berikut: 

Skala Perusahaan  Tingkat Penjualan Setahun 

Kecil            < Rp 3 milyar 

Sedang       Rp 3 – Rp 10 Milyar 

Besar            > Rp 10 milyar 

 Ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aktiva (assets) diatur dalam 

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR 

KEP-11/PM/1997, pasal 1 ayat 1a, yang menyatakan bahwa: 

 

 

 



“Perusahaan Menengah atau Kecil adalah badan hukum yang 
didirikan di Indonesia yang:memiliki jumlah kekayaan (total assets) 
tidak lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. 
 

 Small Bussiness Administration (SBA), badan federal AS yang bertugas 

membantu bisnis-bisnis berskala kecil, mendefinisikan bisnis kecil sebagai bisnis 

yang dimiliki dan diatur secara independen yang tidak mendominasi pasarnya. 

 

 “small business as one that’s independently owned and operated, not 
dominant in its field of operation, and meets certain standards of sizes in 
terms of employees or annual receipt”. (Griffin, 2006) 

 
 Klasifikasi perusahaan menurut Small Bussiness Administration (SBA), 

yaitu: 

 

Tabel 2.1 

Klasifikasi Ukuran Perusahaan 

SMALL 

BUSINESS 

EMPLOYMENT 

SIZE 

ASSET SIZE SALES SIZE 

Family Size 1-4 Under $100,000 $100,000 - 500,000 

Small 5-19 $100,000-500,000 $500,000 - 1 million 

Medium 20-99 $500,000-5 million $1 million - 10 million 

Large 100-499 $5-25 million $10 million – 50 million 

Sumber:Small Bussiness Administration. 

 

2.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba dan 

Kerangka Pemikiran 

Perusahaan yang mampu menghasilkan laba besar biasanya perusahaan 

yang memiliki kinerja baik dan berskala besar, karena pangsa pasarnya besar pula. 

Namun, perusahaan besar ini biasanya sudah menjadi sorotan masyarakat dan 

pemerintah sehingga peluang untuk melakukan manajemen laba, atau 

kecenderungan melakukan manajemen laba menjadi terbatas. Perusahaan yang 



relatif kecil lazimnya belum menjadi sorotan masyarakat, oleh karena itu peluang 

untuk dilakukannya manajemen laba lebih terbuka. 

Satu pandangan berlawanan menyatakan bahwa perusahaan berukuran 

besar lebih mungkin untuk mengatur pendapatan dibanding perusahaan yang 

berukuran kecil (small-sized). Pertama-tama, seperti ketika Barton dan Simko 

(2002) mengindikasikan  bahwa perusahaan berukuran besar memiliki lebih 

tekanan-tekanan untuk mengerjakan sesuatu harapan-harapan juru analisis. Myers 

dan Skinner (2000) mengumpulkan bukti empiris perusahaan berukuran besar 

tidak melaporkan pendapatan akurat setelah mempelajari pertumbuhan 

pendapatan mereka untuk sedikitnya 14 quarters. Kedua, perusahaan berukuran 

besar mempunyai kekuatan menawar (bargaining power) lebih besar dengan 

auditor untuk melakukan negosiasi-negosiasi. Ketiga, perusahaan berukuran besar 

mempunyai lebih ruang untuk mengatur siasat cakupan luas dari perlakuan 

akuntansi yang tersedia. Mereka mungkin punya aktiva lancar lebih besar yaitu 

Kemampuan lebih baik, untuk melakukan manajemen laba dibanding perusahaan 

yang small-sized. Keempat, perusahaan berukuran besar mempunyai manajemen 

yang lebih kuat. Meskipun mempunyai sistem pengawasan internal yang kuat, 

manajemen boleh mengesampingkan sistem pengawasan internal untuk mengolah 

pendapatan. Akhirnya, perusahaan berukuran besar boleh mengatur pendapatan 

untuk mengurangi biaya-biaya politis. Sedangkan dalam teori akuntansi positif 

yang dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman (Made Sukartha, 2007:251) 

dikatakan bahwa perusahaan besar mempunyai motivasi melakukan manajemen 

laba dengan menurunkan laba guna menurunkan biaya politik, sebaliknya terjadi 

bagi perusahaan kecil guna menampilkan laba yang lebih baik. 

2.6.1 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

 Laporan keuangan merupakan media komunikasi yang digunakan untuk 

menghubungkan pihak-pihak yang berkepentingan  terhadap perusahaan. Menurut 

Standar Akuntansi Keuangan per 1 April 2002 No. 1 tentang  Kerangka Dasar 

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, disebutkan bahwa tujuan laporan 

keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja 

dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna 



laporan dalam rangka membuat keputusan–keputusan ekonomi serta menunjukkan 

pertanggungjawaban  (stewardship) manajemen atas pengguna sumber-sumber 

daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, 

suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang 

meliputi: 

 a). Aktiva 

 b). Kewajiban 

 c) .Ekuitas 

 d). Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; dan 

 e). Arus kas 

 Laporan laba rugi (Income  Statement) merupakan salah satu komponen 

laporan keuangan yang sangat penting bagi pemakai informasi laporan keuangan. 

Laporan ini mengikhtisarkan hasil aktivitas ekonomi perusahaan dalam suatu 

periode tertentu. Meskipun, laporan laba rugi hanya merupakan salah satu jenis 

laporan keuangan perusahaan, akan tetapi informasi laba rugi lebih penting dari 

pada informasi dalam neraca, karena laporan laba rugi melaporkan hasil operasi 

dan mengindikasikan apakah perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik 

atau buruk (Anthony & Reece, 1983). 

 Investor menggunakan data laba di masa lalu sebagai alat untuk 

memprediksi laba yang akan datang (future earnings performance). 

Konsekuensinya, laba masa lalu (past income) pada umumnya dianggap sebagai 

indikator terbaik untuk memprediksi dividen di masa yang akan datang dan harga 

saham. Bagi kreditor, laporan laba rugi digunakan untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa yang akan datang (future cash 

flow) yang diperlukan untuk membayar kembali hutang-hutang perusahaan. 

Sementara itu, manajemen menggunakan laporan laba rugi sebagai ukuran 

efisiensi dan efektifitas alokasi sumber daya (Hendriksen dan Breda, 1992; 

Delaney, 1997). 

 Karena pentingnya laporan laba rugi, maka laba (earning) menjadi 

perhatian utama manajer. Pencapaian laba sering kali dikaitkan dengan kinerja 

manajer, sehingga tidak mengherankan jika ditemukan bukti yang menunjukkan 



bahwa manajer melakukan manajemen laba (misal; Healy, 1985; De Angelo, 

1988; druns dan Merchant, 1990; Gaver dan Austin, 1995).  

 Awalnya, istilah Earnings Management muncul pada saat peneliti, 

khususnya peneliti akuntansi, mencoba mengkaitkan hubungan antara suatu 

variabel ekonomi tertentu dan upaya-upaya manajer untuk mengambil manfaat 

atas variabel tersebut. Earnings Management ini sejalan dengan suatu teori baru di 

akuntansi, yaitu teori akuntansi positif atau positive accounting theory. Watts dan 

Zimmerman dalam bukunya “Positive Accounting Theory” (1986) memaparkan 

suatu teori akuntansi yang berusaha mengungkapkan bahwa faktor- faktor 

ekonomi tertentu atau ciri-ciri suatu unit usaha tertentu bisa dikaitkan dengan 

perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan. Lebih khususnya, Watts 

dan Zimmerman (1986) mengungkapkan pengaruh dari variabel-variabel ekonomi 

terhadap motivasi manajer untuk memilih suatu metode akuntansi. 

 Sesuai dengan konsep agency theory yang menjelaskan hubungan atau 

kontrak antara principal dan agent. Principal mempekerjakan agent untuk 

melakukan tugas untuk kepentingan principal, termasuk pendelegasian otoritas 

pengambilan keputusan dari principal kepada agent. Pada perusahaan yang 

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

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

mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan principal. 

(Anthony dan Govindarajan, 1995). 

Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-

mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik 

kepentingan antara principal dan agent. Pihak principal termotivasi mengadakan 

kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu 

meningkat. Agent termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan 

ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, 

pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat 

terutama karena principal tidak dapat memonitor aktivitas CEO sehari-hari untuk 

memastikan bahwa CEO bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham. 



Principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent. 

Agent mempunyai lebih banyak informasi mengenai 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. 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. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Watts dan Zimmerman 1986) 

secara empiris membuktikan bahwa hubungan principal dan agent sering 

ditentukan oleh angka akuntansi. Hal ini memacu agent untuk memikirkan 

bagaimana angka akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk 

memaksimalkan kepentingannya. Salah satu bentuk tindakan agent tersebut 

adalah yang disebut sebagai earnings management. 

Earnings Management dimaknai sebagaimana dikemukakan oleh Schipper 

(Gumanti, 2000:169)  yaitu ‘disclosure management in the sense of purposeful 

intervention in external reporting process, with intent of obtaining some private 

gain’. Definisi ini dipandang dari sudut motivasi dilakukannya manajemen laba 

yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang dilandasi faktor-faktor ekonomi 

tertentu.  

 Terdapat berbagai motivasi mengapa perusahaan, dalam hal ini manajer, 

melakukan manajemen laba (Scott, 1997), yaitu: 

1. Bonus Plans 

2. Contracting Incentives 

3. Stock Price Effects 

4. Political Motivations 

5. Taxation Motivations 



6. Changes Of Chied Executive Officer (CEO) 

Pemilihan metode akuntansi dalam rangka melakukan manajemen laba harus 

dilakukan dengan penuh kecermatan. Wild, Bernstein, dan Subramayam 

(2001:122) mengemukakan beberapa strategi, antara lain: 

1. Increasing Income, yaitu dengan mempercepat pencatatan pendapatan, 

menunda biaya dan memindahkan biaya untuk periode lain, untuk 

meningkatkan keuntungan. 

2. Big Bath yang dilakukan saat perusahaan mengalami kemunduran kinerja atau 

saat terjadi peristiwa yang tidak terjadi setiap harinya atau luar biasa. 

3. Income Smoothing, yaitu dengan sengaja menurunkan atau meningkatkan laba 

untuk mengurangi gejolak dalam pelaporan laba, sehingga perusahaan terlihat 

stabil atau tidak berisiko tinggi. 

Terdapat pula bukti bahwa karakteristik perusahaan dan faktor kontekstual 

mempengaruhi kekuatan dari hubungan antara return dan angka-angka akuntansi. 

Karakteristik yang berbeda-beda antar perusahaan menyebabkan relevansi angka-

angka akuntansi juga tidak akan sama pada semua perusahaan. Ukuran 

perusahaan, tingkat hutang dan siklus hidup perusahaan dapat digunakan untuk 

mewakili karakteristik keuangan perusahaan.  

Kaziba A. Mpaata dan Agus Sartono (1997) mengatakan bahwa besaran 

perusahaan atau skala perusahaan adalah ukuran perusahaan yang ditentukan dari 

jumlah total asset yang dimiliki oleh perusahaan dan total penjualan. Salno dan 

Baridwan (2000) mengungkapkan  bahwa ukuran perusahaan ditentukan dari 

nilai pasar saham. 

 Dalam penelitian ini, tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya 

perusahaan adalah total penjualan. Perusahaan yang memiliki total penjualan 

besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan 

dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif. Pada tahap ini pula 

perusahaan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka yang relatif lama. 

Perusahaan besar yang telah mencapai tahap kedewasaan mencerminkan bahwa 

perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan 

perusahaan kecil. Bagi perusahaan yang stabil biasanya tingkat kepastian untuk 



memperoleh laba sangat tinggi. Sebaliknya bagi perusahaan kecil, besar 

kemungkinan laba yang diperoleh juga belum stabil karena tingkat kepastian laba 

lebih rendah. 

 Pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan dapat bersifat efisien 

(meningkatkan keinformatifan laba dalam mengkomunikasikan informasi privat) 

dan dapat bersifat oportunis (manajemen melaporkan laba secara oportunis untuk 

memaksimumkan kepentingan pribadinya) (Scoot, 2000). Apabila pengelolaan 

laba bersifat oportunis, maka informasi laba tersebut dapat menyebabkan 

pengambilan keputusan investasi yang salah bagi investor. Karena itu perlu 

diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan laba yang 

dilakukan perusahaan. 

Albrect (1990) dan Lee&Choi (2002) menemukan bahwa perusahaan yang 

lebih besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan manajemen laba 

dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan kecil karena perusahaan besar 

dipandang lebih kritis dari pihak luar. Karena itu, diduga bahwa ukuran 

perusahaan mempengaruhi besaran pengelolaan laba perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

“Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba”. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 


