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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pengaruh 

Pengaruh  menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2002: 849) 

yaitu:  

“Daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang”. 

Dengan demikian pengaruh adalah sesuatu keadaan dimana dampak yang 

ditimbulkan dapat berpengaruh terhadap pihak lain, sehingga secara otomatis 

kegiatan yang dilakukan dapat langsung berubah tetapi keadaan yang sebenarnya 

tetap sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pengaruh jika dikaitkan dengan 

judul maka suatu daya yang ada atau timbul dari Asimetri Informasi, 

Profitabilitas, dan Struktur Kepemilikan yang membentuk Manajemen Laba 

(Earnings Management). 

 

2.2  Asimetri Informasi 

2.2.1   Pengertian Asimetri Informasi 

Asimetri informasi dapat terjadi di antara dua kondisi ekstrem yaitu 

perbedaan informasi yang kecil sehingga tidak mempengaruhi manajemen, atau 

perbedaan yang sangat signifikan sehingga sangat berpengaruh terhadap 

manajemen dan harga saham. 
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Menurut Agus (2001: xxii): 

“Jika seorang manajer mengetahui prospek perusahaan lebih baik dari 

analis atau investor maka muncul apa yang disebut information 

asymmetric”.  

Lebih lanjut Scott (2003:105) menyatakan bahwa: 

“Frequently, one type of participant in the market (sellers, for example) 
will know something about the asset being traded that another type of 
participant (buyers) does not know. When this situation exists, the market 
is said to be characterized by information asymmetry”. 

Menurut Scott (2003), asimetri informasi merupakan salah satu kondisi 

dalam transaksi bisnis dimana salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi 

tersebut memiliki keunggulan dan kelebihan informasi mengenai aset yang 

diperdagangkan dibandingkan dengan pihak lain. 

Dengan kata lain, dalam asimetri informasi terdapat ketidakseimbangan 

penerimaan informasi karena satu pihak memiliki informasi yang lebih unggul. 

Contoh asimetri informasi yang dikemukakan Akerlof (1970) dalam Scott 

(2003:106) tentang pasar mobil bekas yang tidak berjalan baik karena mobil 

“lemon” yang diakui sebagai mobil bagus oleh pembeli.  

 

2.2.2  Jenis Asimetri Informasi 

Dalam bukunya, Scott membagi asimetri informasi menjadi dua jenis 

berdasarkan bagaimana suatu pihak memiliki informasi yang lebih unggul 

daripada pihak lainnya. 

Ada dua jenis asimetri informasi menurut Scott (2003:106-107) yaitu: 
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1. Adverse selection 

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

parties to a business transaction, or potential transaction, have 

aninformation advantage over other parties.” 

 Adverse selection adalah jenis asimetri informasi dalam mana satu pihak 

atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha, 

atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. 

Adverse selection terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan 

para pihak dalam (insiders) lainnya lebih mengetahui kondisi kini dan prospek ke 

depan suatu perusahaan daripada para investor luar. 

2.  Moral Hazard 

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

parties to abusiness transaction, or potential transaction, can observe 

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

Moral hazard adalah jenis asimetri informasi dalam mana satu pihak atau 

lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha atau 

transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam 

penyelesaian transaksi-transaksi mereka sedangkan pihak-pihak lainnya tidak. 

Moral hazard dapat terjadi karena adanya pemisahan pemilikan dengan 

pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar. 
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2.2.3 Teori Bid-Ask Spread 

Literatur mikrostruktur dalam Rahmawati, Yacob dan Nurul (2006) 

mengenai bid-ask spread menyatakan bahwa terdapat suatu komponen spread 

yang turut memberikan kontribusi terhadap kerugian yang dialami dealer ketika 

bertransaksi dengan pedagang terinformasi tersebut adalah sebagai berikut :  

• Kos pemrosesan pesanan (order processing cost), terdiri dari biaya 

yang dibebankan oleh pedagang sekuritas (efek) atas kesiapannya 

mempertemukan pesanan pembelian dan penjualan, dan kompensasi 

untuk waktu yang diluangkan oleh pedagang sekuritas guna 

menyelesaikan transaksi.  

• Kos penyimpanan persediaan (inventory holding cost), yaitu kos 

yang ditanggung oleh pedagang sekuritas untuk membawa 

persediaan saham agar dapat diperdagangkan sesuai dengan 

permintaan.  

•  Adverse selection component, menggambarkan suatu upah (reward) 

yang diberikan kepada pedagang sekuritas untuk mengambil suatu 

risiko ketika berhadapan dengan investor yang memiliki informasi 

superior. Komponen ini terkait erat dengan arus informasi di pasar 

modal.  

Berkaitan dengan bid-ask spread, fokus perhatian akuntan adalah pada 

komponen adverse selection karena berhubungan dengan penyediaan informasi ke 

pasar modal.  
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Menurut Clarks dan Sashri (2000) dalam Wasilah (2005), estimasi asimetri 

informasi dapat dilakukan berdasarkan tiga pendekatan utama, yaitu: 

1. Berdasarkan analyst forecast  

Metode ini digunakan oleh Kharisnawaswarmi dan Subramanyam 

(1998), Gilson et al. (1998) dalam Wasilah (2005) dan dikembangkan 

berdasarkan pemikiran dari Blackwell dan Dubins. Proksi yang 

digunakan adalah keakuratan analis dalam melakukan prediksi atas 

earning per share (EPS) dan diprediksi para analis sebagai ukuran 

asimetri informasi. 

Masalah yang sering timbul dari perhitungan ini adalah para analis 

seringkali bersikap over-reacting terhadap informasi positif dan bersikap 

under-reacting terhadap informasi negative. Selain itu, penggunaan 

forecast error sebagai cara menghitung asimetri informasi tidak selalu 

berhubungan dengan tingkat risiko yang dihadapi oleh perusahaan 

melainkan mungkin berhubungan dengan fluktuasi dari earning dan 

bukan disebabkan oleh asimetri informasi yang lebih tinggi. Namun 

Chung et al. (1995) dalam Wasilah (2005), berpendapat bahwa ada 

hubungan yang positif antara pendapat analisis dengan selisih harga bid-

ask. 

2. Berdasarkan kesempatan berinvestasi 

Smith & Watts (1992) dalam Wasilah (2005), berpendapat bahwa 

perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi mempunyai kemampuan 

lebih baik untuk memprediksi arus kas pada periode pendatang. Prediksi 
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tersebut berdasarkan asset perusahaan. Beberapa proksi yang banyak 

digunakan adalah rasio market value to book value dari ekuitas, market 

to book value dari asset, price earning ratio. 

Alasan penggunaan rasio tersebut adalah: 

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

mencerminkan kinerja perusahaan, juga mencerminkan potensi 

pertumbuhan perusahaan dengan asset yang dimilikinya. 

• Price earning ratio mencerminkan risiko dari pertumbuhan earning 

yang dihadapi perusahaan. 

3. Berdasarkan teori market microstructure 

Yang menjadi perhatian luas dari teori ini adalah bagaimana harga dan 

volume perdagangan dapat terbentuk. Untuk melihat kedua faktor 

tersebut terbentuk melalui bid-ask spread yang menyatakan bahwa 

terdapat suatu komponen spread yang turut memberikan kontribusi 

kerugian yang dialami dealer (perusahaan) ketika melakukan transaksi 

dengan pedagang terinformasi (informed traider). Bid-ask spread 

merupakan selisih harga beli tertinggi dimana trader (pedagang saham) 

bersedia membeli suatu saham dengan harga jual terendah dimana 

trader bersedia menjual saham tersebut. 

Riset empiris sebelumnya memberikan bukti bahwa pengumuman laba 

dapat mengurangi asimetri informasi yang diukur dalam bid-ask spread. 

Suatu penemuan penting dari riset-riset sebelumnya dapat disimpulkan 

bahwa: pertama, pengungkapan informasi akuntansi dapat 
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mempengaruhi risiko asimetri informasi sebagaimana yang dicerminkan 

oleh spread yang ditetapkan oleh dealer. Kedua, informasi akuntansi 

lebih banyak membawa penurunan bid-ask spread. 

Hasil penelitian Richardson (1998), membuktikan bahwa bid-ask spread 

dapat dijadikan sebagai proksi yang baik untuk melihat adanya asimetri 

informasi diantara pihak-pihak yang berinteraksi di pasar modal. 

Wasilah (2005), dalam penelitiannya pun membuktikan bahwa bid-ask 

spread merupakan suatu proksi yang dapat digunakan untuk mengukur 

asimetri informasi. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan proksi bid-ask spread untuk 

mengukur adanya asimetri informasi dan mengacu pada penelitian 

Wasilah (2005), untuk mengukur bid-ask spread, selanjutnya digunakan 

tiga proksi variabel, yaitu variabel harga saham (Quates) yang diukur 

dengan rata-rata bid-ask price pada hari perdagangan terakhir untuk satu 

tahun tertentu (Stoll, 1978), variabel volume penjualan perdagangan dan 

variabel volatilitas return yang diukur dengan return perusahaan harian. 

 

2.3  Profitabilitas 

 Menurut Brigham dan Houston (2001:303) menyebutkan bahwa, 

“Profitability is the ability of a firm to generate earnings. It is measured 

relative to a number of bases, sucs as assets, sales, and investment”. 

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

meningkatkan laba perusahaan, profitabilitas diukur dengan membandingkan laba 
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yang diperoleh perusahaan dengan sejumlah perkiraan yang menjadi tolok ukur 

keberhasilan perusahaan seperti perusahaan, penjualan dan investasi, sehingga 

dapat diketahui efektivitas pengelolaan keuangan dan aktiva oleh perusahaan. 

Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba. Rasio Profitabilitas dapat dihitung dengan 

menggunakan empat pendekatan menurut Kasmir (2008 : 199), yaitu : 

1. Marjin laba atas penjualan (Profit Margin on Sales) 

Profit margin on sales atau ratio profit margin atau margin laba atas 

penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur 

margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan 

membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio 

ini dikenal juga dengan nama profit margin. Terdapat dua rumusan untuk 

mencari profit margin, yaitu sebagai berikut; 

1) Untuk margin laba kotor dengan rumus: 

 

Margin laba kotor menunjukkan laba yang relative terhadap 

perusahaan, dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok 

penjualan. Rasio ini merupakan cara untuk penetapan harga pokok 

penjualan. 

2) Untuk margin laba bersih dengan rumus 
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Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan 

membandingkan antara laba  setelah  bunga  dan  pajak  

dibandingkan  dengan  penjualan.  Rasio  ini  menunjukkan 

pendapatan bersih perusahaan penjualan. Baik Profit Margin on 

Sales maupun Net Profit Margin apabila rasio nya tinggi ini 

menunjukkan kemampuan  perusahaan menghasilkan laba yang 

tinggi pada tingkat penjualan tertentu, sebaliknya  kalau rasionya 

rendah menandakan  penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat 

biaya  tertentu, atau biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat 

penjualan tertentu, atau kombinasi dari kedua hal tersebut. Rasio 

yang rendah bisa menunjukkan ketidakefisienan manajemen. 

2. Pengembalian atas total aktiva (Return On Asset/ROA) 

Rasio  ini adalah  rasio  keuntungan  bersih  setelah  pajak  terhadap  

jumlah  asset secara keseluruhan.  Rasio  ini  merupakan  suatu  ukuran  

untuk  menilai  seberapa  besar  tingkat pengembalian (%) dari asset yang 

dimiliki.  Apabila rasio ini tinggi berarti  menujukkan adanya efisiensi 

yang dilakukan oleh pihak manejemen.  

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih 

berdasarkan tingkat asset (Hanafi dan Halim, 2000:84). Demikian juga 

Lukman Syamsudin (2004) mengatakan  bahwa  Return  on  Asset  (ROA) 

merupakan  pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di 

dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang 

tersedia di dalam perusahaan, semakin tinggi rasio  ini berarti semakin 
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baik keadaan suatu perusahaan. Rasio pengembalian atas total aktiva 

dihitung dengan membagi laba bersih sesudah pajak dengan total aktiva. 

 

3. Pengembalian atas ekuitas saham biasa (Return On Equity/ROE) 

Rasio laba bersih terhadap ekuitas saham biasa mengukur pengembalian 

atas ekuitas saham biasa atau tingkat pengembalian atas investasi 

pemegang saham (Brigham dan Houston, 2001: 91). Return On Equity 

(ROE) sering disebut sebagai rentabilitas modal sendiri (Return on 

Common Equity). ROE mengukur kemampuan perusahaan dalam 

mengasilkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran 

profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham (Hanafi dan Halim, 

2000:85). 

 

Dalam penelitian ini menggunakan return on asset (ROA). Munawir 

(2002:269), “Return On Asset merefleksikan seberapa banyak perusahaan 

telah memperoleh hasil atas sumber daya keuangan yang ditanamkan oleh 

perusahaan”. 

4. Earning per Share of Common Stock 

Rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan 

rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai 

keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen 

belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan 
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rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham meningkat. Keuntungan  

bagi  pemegang  saham  adalah  jumlah  keuntungan  setelah  dipotong 

pajak. Keuntungan  yang  tersedia  bagi  pemegang  saham  biasa  adalah  

jumlah  keuntungan dikurangi pajak, dividen, dan dikurangi hak-hak lain 

untuk pemegang saham prioritas. Rumus untuk mencari laba per lembar 

saham biasa adalah sebagai berikut: 

 

 

Rasio ROA ini sering dipakai manajemen untuk mengukur kinerja 

keuangan perusahaan dan menilai kinerja operasional dalam memanfaatkan 

sumber daya yang dimiliki perusahaan. Nilai ROA yang semakin mendekati 1, 

berarti semakin baik profitabilitas perusahaan karena setiap aktiva yang ada dapat 

menghasilkan laba. Dengan kata lain semakin tinggi nilai ROA maka semakin 

baik kinerja keuangan perusahaan tersebut.  

 Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan ROA menunjukan 

kemampuan atas modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang 

dimiliki untuk menghasilkan laba. ROA yang negatif disebabkan laba perusahaan 

dalam kondisi negatif pula atau rugi, hal ini menunjukan kemampuan dari modal 

yang diinvestasikan secara keseluruhan belum mampu untuk menghasilkan laba. 

 Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan ROA memiliki 

keuntungan yaitu ROA merupakan pengukuran yang komprehensif dimana 

seluruhnya mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dari rasio ini. 

Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan laba rugi dan neraca. 
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Keunggulan lain yang didapat dari pengukuran kinerja ROA adalah perhitungan 

ROA sangat mudah dihitung dan dipahami. ROA juga merupakan denominator 

yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung jawab 

terhadap profitabilitas dan unit usaha. Dalam pengukuran kinerja keuangan 

perusahaan, setiap unit organisasi yang ada dalam perusahaan dapat menggunakan 

ROA untuk mengetahui profitabilitas dari setiap unit usaha. 

 

2.4 Struktur Kepemilikan 

2.4.1 Pengertian Struktur Kepemilikan 

 Menurut Jensen & Mecling (1976) struktur kepemilikan saham adalah 

proporsi kepemilikan institusional dan manajemen oleh karena itu untuk 

mengurangi agency cost dilakukan dengan cara meningkatkan kepemilikan. 

Stuktur kepemilikan saham dapat dibedakan menjadi dua yaitu stuktur 

kepemilikan menyebar (outsider system) dan sruktur kepemilikan terkonsentrasi 

(insider system). Pada bentuk kepemilikan menyebar (banyak pemilik dengan 

presentase kepemilikan yang kecil), konflik keagenan terjadi antara manajer yang 

memiliki posisi kuat serta pemegang saham yang posisinya lemah karena jumlah 

kepemilikan yang relatif kecil. Pada kepemilikan konsentrasi, konflik terjadi 

antara pemegang saham mayoritas dan mnoritas. Salah satu bentuk pengaturan 

untuk mengurangi agency cost melalui kombinasi stuktur kepemilikan tertentu 

yang bertujuan untuk membatasi gerak langkah manajemen sehingga dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan. 
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2.4.2 Kepemilikan Manajerial 

Menurut teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) konflik antara 

prinsipal dan agen dapat dikurangi dengan mensejajarkan kepentingan antara 

prinsipal dan agen. Kehadiran kepemilikan saham oleh manajerial dapat 

digunakan untuk mengurangi agency cost karena dengan memiliki saham 

perusahaan, diharapkan manajer merasakan langsung manfaat dari setiap 

keputusan yang diambilnya, begitu pula bila terjadi kesalahan maka manajer juga 

akan menanggung kerugian sebagai salah satu konsekuensi dari kepemilikan 

saham. Proses ini dinamakan bonding mechanism, yaitu proses untuk 

menyamakan kepentingan manajemen melalui program mengikat manajemen 

dalam modal perusahaan. dengan demikian perusahaan akan memiliki agency cost 

of equity yang kecil karena kepemilikan manajerial merupakan bagian dari 

bonding mechanism tersebut (Megginson, 1997) dalam Yuli (2008). 

Pihak manajerial dalam suatu perusahaan adalah pihak yang secara aktif 

berperan dalam mengambil keputusan untuk menjalankan perusahaan melalui 

keputusan-keputusan yang diambil. Pihak tersebut adalah mereka yang duduk di 

dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan. Keberadaan manajemen 

perusahaan mempunyai latar belakang yang berbeda, antara lain : pertama, 

mereka mewakili pemegang saham institusi, kedua ,mereka adalah tenaga-tenaga 

professional yang diangkat oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang 
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Saham, ketiga, mereka duduk di jajaran manajemen perusahaan karena turut  

memiliki saham. 

 

2.4.3 Kepemilikan Institusional 

 Menurut Jensen & Mecling (1976), kepemilikan institutional adalah 

kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang terbentuk institusi seperti Bank, 

perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun dan institusi lainnya. 

Blockholder adalah kepemilikan salah oleh perseorangan dengan nilai di atas 5% 

dan perseorangan tersebut tidak masuk di jajaran manajemen. Institusi biasanya 

dapat menguasai mayoritas saham karena mereka memiliki sumber daya yang 

lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya (Yuli, 2008).  

Oleh karena itu menguasai saham mayoritas, maka pihak institusional 

dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen secara lebih kuat 

dibandingkan dengan pemegang saham lain. 

 Salah satu cara untuk mengurangi agency cost adalah dengan 

meningkatkan kepemilikan institusional yang berfungsi sebagai monitoring agent. 

Dengan kata lain kepemilikan institutional akan mendorong peningkatan 

pengawasan yang optimal terhadap kinerja manajemen. Hal ini menunjukan 

presentase kepemilikan manajerial, karena kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institutional saling menggantikan sebagi fungsi monitoring. 

 Menurut Jensen dan Mecling (1976) salah satu alat monitoring digunakan 

untuk mengurangi agency conflict adalah meningkatkan kepemilikan institusional. 

Dengan kata lain, peningkatan kepemilikan institusional akan menggantikan 
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peranan kepemilikan manajerial dalam melakukan pengawasan terhadap 

perusahaan dalam rangka meminimumkan agency cost dalam perusahaan 

sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini menunjukan bahwa 

peningkatan presentase kepemilikan institusional dapat menurunkan persentase 

kepemilikan manajerial. 

 Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang 

dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan. Dengan semakin 

meningkatnya kepemilikan institusional maka diharapkan semakin kuat control 

internal terhadap perusahaan dimana akan dapat mengurangi biaya keagenan. 

Adanya control ini akan menyebabkan manajemen meminimalisir penggunaan 

asset untuk kepentingan pribadinya sehingga mampu meningkatkan kinerja 

manajemen. 

 

2.5 Manajemen Laba (Earnings Management) 

2.5.1  Pengertian Manajemen Laba 

Motivasi untuk memenuhi target laba yang dapat membuat manajer atau 

perusahaan mengabaikan praktik bisnis yang baik dengan cara melakukan 

manajemen laba (earnings management). Akibatnya, kualitas laba dan pelaporan 

keuangan menjadi menurun. Praktik manajemen laba tidak hanya berkaitan 

dengan motivasi individu manajer, tetapi bisa juga untuk kepentingan perusahaan. 

Berikut pendapat beberapa pakar mengenai definisi manajemen laba: 

1. Menurut Scott (2003:369), definisi manajemen laba adalah: 
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 “Earnings management is the choice by a manager of accounting policies, 

or actions affecting earnings, so as to achieve some spesific reported 

earnings objectives.” 

 

2. Menurut Wild et. all. (2005:120), definisi manajemen laba adalah: 

“Intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, 

biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi.” 

3. Menurut Ahmed Riahi dan Belkoui (2006:74), definisi manajemen laba 

adalah: 

“Esensi earnings management yaitu kemampuan untuk “memanipulasi” 

pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk 

dapat mencapai tingkat laba yang diharapkan”. 

 Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manajer dengan 

cara memanipulasi data atau informasi akuntansi agar jumlah laba yang tercatat 

dalam laporan keuangan sesuai dengan keinginan manajer, baik untuk 

kepentingan pribadi maupun kepentingan perusahaan. 

 

2.5.2 Kondisi dan Motivasi Manajemen Laba  

Perilaku earnings management dapat dijelaskan melalui Positive 

Accounting Theory (PAT) dan Agency Theory. Manajemen laba dilakukan melalui 

pemilihan kebijakan akuntansi dati set kebijakan (contohnya, GAAP), hal ini 

natural untuk menduga bahwa mereka akan memilih kebijakan sehingga dapat 

memaksimalisasi utilitas mereka dan/atau nilai pasar perusahaan. Memahami 
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manajemen earnings management berguna bagi akuntan, karena dapat 

meningkatkan pemahaman tentang kemanfaaatan laba bersih, baik untuk 

pelaporan kepada investor maupun untuk pengontrakan. 

Scott (2003:369-383) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya 

earnings management: 

a. Bonus purpose 

Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan 

bertindak secara oportunistic untuk melakukan manejemen laba dengan 

memaksimalkan laba saat ini. 

b. Political motivations 

Earnings management digunakan untuk mengurangi laba yang 

dilaporkan pasa perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi 

laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan 

pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat. 

c. Taxations motivations 

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi earnings management 

yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan 

penghematan pajak pendapatan. 

d. Penggantian CEO 

CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan 

pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika kinerja 

perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak 

diberhentikan. 
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e. Initital Public Offering (IPO) 

Perusahaan yang akan go public belum memiliki nilai pasar, dan 

menyebabkan manajer perusahaan yang akan go public melakukan 

earnings management dalam prospectus mereka dengan harapan dapat 

menaikkan harga saham perusahaan. 

f. Pentingnya memberi informasi kepada investor 

Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada 

investor sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap 

menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik. 

 

Tabel 2.1 

Kondisi dan Motivasi Earnings Management 

No Kondisi Motivasi 

1 Laba rendah Menghindari penurunan harga saham 

2 
Persiapan IPO (Initial Public 

Offering) 
Memperoleh harga saham optimal 

3 Laba diluar bogey dan caps Selalu memperoleh bonus 

4 Sasaran politis Mengurangi political cost 

5 Debt covenant Menghindari penalty 

6 Laba di luar garis trend Menghindari respon negatif pasar 

7 Volatility laba Income smoothing 

8 Penggantan top management Take a bath 

9 Kerugian besar di masa lalu Reversing of accruals 

Sumber: Nunung (2010) 

 

2.5.3  Pola Manajemen Laba  
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Pola earnings management menurut Scott (2003:383-384) dapat dilakukan 

dengan cara: 

 

a. Taking a bath 

Pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru 

dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini 

diharapkan dapat meningkatkan laba di masa datang. 

b. Income minimization 

Dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang 

tinggi sehingga jika laba periode mendatang diperkirakan turun drastis 

dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya. 

c. Income maximization 

Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas income maximization 

bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus 

yang lebih besar. 

d. Income smoothing 

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan 

sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena 

pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil. 

 

2.5.4 Teknik Manajemen Laba 

 Nunung (2010) mengemukakan teknik-teknik untuk melakukan 

manajemen laba, diantaranya sebagai berikut: 
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a. Earnings Management within Boundary of GAAP 

1. Perubahan metode penyusutan 

2. Perubahan masa manfaat aset yang akan disusutkan 

3. Perubahan etimasi nilai sisa aset yang disusutkan 

4. Penentuan penyisihan piutang tak tertagih 

5. Penentuan penyisihan kewajiban garansi 

6. Penilaian penyisihan untuk deferred tax assets 

7. Estimasi tahap penyelesaian long-term contract 

8. Estimasi kemungkinan terjadinya klaim atas kontrak 

9. Estimasi penurunan nilai investasi 

10. Estimasi jumlah beban akrual atas restrukturisasi 

11. Menentukan perlunya penurunan nilai persediaan 

12. Estimasi beban akrual lingkungan 

13. Membuat asumsi aktruarial untuk pension plan 

14. Menentukan nilai research & development cost yang boleh diakui 

15. Mengubah periode amortisasi intangible assets 

16. Memutuskan kapitalisasi biaya-biaya tertentu 

17. Menentukan apakah investasi mengakibatkan adanya pengaruh 

signifikan terhdap investee 

18. Menentukan permanen atau tidaknya suatu penurunan nilai 

investasi jangka panjang 

b. Abusive Earnings Management 
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1. Mempercepat revenue recognition yang seharusnya menjadi 

pendapatan periode berikutnya, atau bahkan mengakui pendapatan 

fiktif.  

2. Mencatat understated expense 

Wild et al. (2005) menyatakan teknik untuk merekayasa laba dapat 

dilakukan dengan cara : 

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi dengan cara 

manajemen mempengaruhi laba melalui judgment terhadap estimasi 

akuntansi antara lain : estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun 

waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi 

biaya garansi dan lain-lain, misalnya dengan cara mengubah estimasi 

kurun waktu depresiasi aktiva tetap menjadi lebih panjang dari yang 

seharusnya sehingga biaya depresiasi menjadi lebih kecil dan dengan 

begitu laba akan bertambah.  

2. Mengubah metode akuntansi 

Contoh: mengubah metode depresiasi aktiva tetap dari metode straight 

line ke double declining. Dengan melakukan perubahan metode akuntansi 

misalnya perubahan dari straight line method ke double declining method, 

manajer melakukan perubahan tersebut biasanya pada saat titik pertemuan 

antara garis straight line method dan double declining method  sehingga 

jika manajemen melakukan perubahan metode akuntansi tersebut maka 

mengakibatkan depreciation expense menjadi lebih rendah pada tahun 

berikutnya sehingga laba yang didapatkan menjadi lebih besar. 



29 
 

 

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan 

Contoh : rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain : 

• Mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian sampai 

periode akuntansi berikutnya. 

• Mempercepat/menunda pengeluaran untuk promosi sampai periode 

akuntansi berikutnya. 

• Kerjasama dengan vendor untuk mempercepat/menunda 

pengiriman tagihan periode akuntansi berikutnya. 

• Mempercepat/menunda pengiriman produk ke pelanggan. 

• Menjual investasi sekuritas untuk memanipulasi tingkat laba. 

• Mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak dipakai. 

Jika manajemen melakukan pergeseran biaya atau pergeseran misalkan 

dengan cara melakukan penundaan pengeluaran untuk periode sampai akhir 

periode untuk menekan biaya sehingga biaya yang dikeluarkan berkurang atau 

menjadi lebih sedikit untuk tujuan tertentu sehingga laba yang dihasilkan akan 

terlihat menjadi lebih besar. 

 

2.5.5 Model Pendeteksi Manajemen Laba 

Menurut Sri Sulistyanto (2008: 211) model-model pemisahan akrual 

menjadi kelolaan dan non kelolaan yang dibandingkan oleh Dechow, dkk adalah 

sebagai berikut: 

1. The Healy Model 
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Pengujian Healy untuk manajemen laba dengan cara membandingkan 

rata-rata total akrual (dibagi total aktiva periode sebelumnya). Healy 

(1985) menganggap non discretionary accrual adalah sebagai berikut: 

NDA = 0  sehingga TA = NDA 

 

2. The De Angelo Model 

Model De Angelo (1986) menguji manajemen laba dengan menghitung 

perbedaan awal dalam total akrual dan dengan asumsi bahwa 

perbedaan pertama tersebut diharapkan nol, yang berarti tidak ada 

manajemen laba. Model ini menggunakan total akrual periode terakhir 

(dibagi total aktiva periode sebelumnya) untuk mengukur non 

discretionary accrual. 

 

Keterangan: 

 = estimasi non discretionary accrual 

 = total accrual dibagi total aktiva 1 tahun sebelum tahun t 

3. The Jones Model 

Jones (1991) mengajukan model yang menolak asumsi bahwa non 

discretionary accrual adalah konstan. Model ini mencoba mengontrol 

pengaruh perubahan keadaan ekonomi perusahaan pada non 

discretionary accrual sebagai berikut: 

 

Keterangan: 
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  : revenue pada tahun t dikurangi revenue pada tahun t-1 

dibagi total aktiva tahun t-1 

  : gross property plan and equipment pada tahun t dibagi 

total aktiva tahun t-1 

   : total aktiva tahun t-1 

 : Firm-spesific parameters 

4. The Modified Jones Model 

Model ini dibuat untuk mengeliminasi tendensi konjungtor yang 

terdapat dalam The Jones Model. 

 

Keterangan: 

 = net receivable (piutang bersih) pada tahun t dikurangi 

piutang bersih pada tahun t-1 dibagi total aktiva tahun t-1. 

5. Industry Adjusted Model 

Industry Adjusted Model (Dechow dan Sloan, 1991) mengasumsikan 

bahwa variasi determinan dari non discretionary accrual dari model ini 

diperoleh dengan: 

 

6. Akrual Khusus (Beaver dan Engel, 1996) 

 

keterangan: 

  : loan charge-off (pinjaman yang dihapus bukukan) 
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  : loans oustanding (pinjaman yang beredar) 

       : non performing assets (aktiva produktif yang bermasalah) 

terdiri dari aktiva produktif berdasarkan tingkatkan 

kolektibilitasnya yaitu 

a. Dalam Perhatian Khusus (DPK) 

b. Kurang Lancar (KL) 

c. Diragukan (D) 

d. Macet (M)  

 : selisih nonperforming assets t+1 dengan nonperforming 

assets t 

Semua variabel dideflasi dengan nilai buku ekuitas ditambah 

cadangan kerugian pinjaman. 

Jadi perhitungan akrual kelolaan yaitu: 

 

Keterangan: 

  : total akrual (untuk yang model akrual khusus, total akrual 

dihitung berdasarkan total saldo penyisihan penghapusan 

aktiva produktif  

  : akrual kelolaan 

  : akrual non kelolaan 

7. The Cross-Sectional Models 

Baik model Jones cross-sectional dan model Jones modifikasian 

cross-sectional adalah sama dengan model Jones dan model Jones 
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modifikasi, kecuali bahwa parameter model diestimasi dengan 

menggunakan data cross-sectional bukan data time series. Model 

cross-sectional mengasumsikan bahwa korelasi antara akrual non 

kelolaan dan penentuan akrual, seperti perubahan dalam pendapatan 

dan PPE (bruto), ditentukan oleh kelompok industri dan situasi 

ekonomi sekarang sedangkan model time-series mengasumsikan 

bahwa korelasi ditentukan oleh karakteristik spesifik perusahaan. 

Pada penelitian ini digunakan model modifikasi Jones dalam 

mendeteksi manajemen laba. penggunaan model modifikasi Jones 

dikarenakan model ini runtun waktu dan secara statistik paling baik 

dibandingkan model-model lainnya. 

 

2.6 Keterkaitan antara Variabel Penelitian 

2.6.1 Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Manajemen Laba 

Asimetri informasi muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan 

pemegang saham dan stakeholder lainnya, termasuk regulator. Richardson (1998) 

menguji hubungan antara asimetri informasi dan manajemen laba dalam kondisi 

khusus, yaitu ketika terdapat seasoned equty offering yang diduga memberikan 

insentif yang kuat bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba. Ia 

menemukan bukti bahwa semakin besar asimetri informasi antara manajer dan 

pemegang saham, perusahaan cenderung untuk melakukan manajemen laba. 
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Dengan demikian, jika tidak ada asimetri informasi maka manajer tidak dapat 

mudah melakukan manajemen laba. 

Rahmawati, Yacob, dan Nurul (2006) melakukan penelitian dengan 

mengenai pengaruh asimetri informasi terhadap hubungan antara penerapan 

sistem perdagangan dua papan di bursa efek Jakarta dan indikasi Manajemen pada 

perusahaan perbankan menyimpulkan variabel independen asimetri informasi 

berpengaruh secara positif signifikan terhadap variabel dependen manajemen laba.  

Diperkuat dengan penelitian Julia, Carmel dan Rudolf  (2005) dengan 

judul penelitian “Pengaruh manajmen laba terhadap tingkat pengungkapan 

laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang termasuk alam indeks LQ-

45”, dengan hasil penelitian bbahwa asimetri informasi, kinerja masa kini dan 

kinerja masa depan, faktor leverage, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

pada manajemen laba. 

 

2.6.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba 

Tingkat profitabilitas suatu perusahaan memberikan harapan bagi pihak 

internal maupun eksternal dalam menilai kinerja perusahaan untuk menunjukan 

keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dimasa yang akan 

datang. Maka tidak heran jika manajemen berusaha melakukan perataan laba 

untuk menghindari harapan-harapan pihak-pihak yang terkait. Seperti yang 

dikemukakan Carlson dan Bathala (1997) dalam penelitiannya bahwa tingkat 

profitabilitas perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi tindakan 

pengelolaan laba yang dilakukan oleh manajemen, karena sesuai dengan hipotesa 
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biaya politik bahwa tingkat profitabilitas yang semakin tinggi akan 

mengakibatkan tingginya harapan dari regulator dan masyarakat kepada 

perusahaan tersebut untuk memberikan kompensasi kepada mereka berupa 

pembayaran pajak kepada regulator dan program sosial kepada masyarakat. 

Sedangkan menurut penelitian Juniarti dan Carolina (2005) menyatakan 

dalam penelitiannya faktor besaran perusahaan, profitabilitas, dan sektor industri 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap terjadinya tindakan perataan laba yang 

merupakan salah satu pola manajemen laba. Hal ini sama seperti yang dikemukan 

oleh Dhamar dan Aria (2010), menunjukkan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba. 

 

2.6.3 Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Manajemen Laba 

Struktur kepemilikan yang umumnya dimiliki oleh manajemen  

perusahaan rentan melakukan perataan laba karena manajemen lebih mengetahui 

informasi yang ada dalam perusahaan. Hal tersebut terbukti dari hasil penelitian 

Brochet dan Gildao (2004) yang menyimpulkan manajemen yang memiliki saham 

perusahaan memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan dibanding 

pemegang saham non-institusi lainnya, dengan demikian memiliki kesempatan 

untuk melakukan perataan laba untuk meminimalisir volatilitas labanya untuk 

meningkatkan kinerja saham perusahaan. 

Spohr (2004) melakukan penelitian terhadap perataan laba antara 

perusahaan privat dan perusahaan publik menyimpulkan bahwa tindakan perataan 

laba banyak dilakukan oleh perusahaan privat daripada perusahaan publik. 
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Perusahaan privat tersebut cenderung melakukan perataan laba terhadap estimasi 

pos luar biasa dan kapitalisasi biaya penelitian dan pengembangan. Namun, 

menurut Michelson et al. (2000), menyimpulkan bahwa semakin tinggi 

kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan perusahaan, maka perusahaan 

cenderung melakukan perataan laba agar menghasilkan variabilitas laba yang 

rendah yang mengindikasikan risiko yang rendah. Risiko yang rendah ini lah yang 

direspon positif oleh investor.  

Lain hal yang disimpulkan oleh Dhamar dan Aria (2010), bahwa besarnya 

kepemilikan publik serta keberadaan kepemilikan manajemen juga terbukti tidak 

berpengaruh positif terhadap perataan laba yang dilakukan perusahaan. 

 

2.7 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian 

Laporan keuangan yang terdiri dari neraca, ikhtisar laba rugi, laporan 

perubahan ekuitas dan laporan arus kas merupakan bentuk tanggung jawab 

manajemen kepada pemegang saham yang digunakan stakeholder untuk membuat 

keputusan sehingga informasi yang terdapat di dalamnya harus dapat dipercaya. 

Asimetri informasi timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan di masa depan dibandingkan pemegang saham 

dan stakeholder lainnya. Hal tersebut terjadi karena adanya pemisahan fungsi 

kepemilikan dan fungsi pengelolaan. 

Laporan keuangan sebagai sarana informasi yang ditujukan untuk 

mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan 

memiliki kelemahan tertentu. Adanya pilihan kebijakan akuntansi dalam standar 
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yang dapat digunakan, membuat manajemen memiliki kelonggaran untuk memilih 

suatu metode akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Pilihan 

metode akuntansi yang secara sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan 

tertentu dikenal dengan sebutan manajemen laba (earnings management). 

Carlson dan Bathala (1997), tingkat profitabilitas perusahaan merupakan 

faktor yang mempengaruhi tindakan pengelolaan laba yang dilakukan oleh 

manajemen, karena sesuai dengan hipotesa biaya politik bahwa tingkat 

profitabilitas yang semakin tinggi akan mengakibatkan tingginya harapan dari 

regulator dan masyarakat kepada perusahaan tersebut untuk memberikan 

kompensasi kepada mereka berupa pembayaran pajak kepada regulator dan 

program sosial kepada masyarakat. 

Nuryaman (2008), konsentrasi kepemilkan, dan ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, komposisi dewan komisaris dan 

spesialisasi industri KAP tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Tuti 

(2009) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial 

dan proporsi dewan komisaris independen memberikan pengaruh negatif tetapi 

tidak signifikan terhadap manajemen laba; sedangkan komite audit memberikan 

pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap manajemen laba.  

Dhamar dan Aria (2010) mengemukakan terdapat dua tujuan manajemen 

perusahaan untuk melakukan praktik pengelolaan laba. Pertama, manajemen 

perusahaan berusaha untuk menambah tingkat transparansi laba dalam 

mengkomunikasikan hal yang bersifat informasi internal perusahaan, dalam hal 

ini pengelolaan laba yang dilakukan bersifat efisien. Sedangkan yang kedua 



38 
 

 

adalah manajemen perusahaan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan bagi 

dirinya sendiri, dalam hal ini pengelolaan laba bersifat oportunistik. Praktik 

pengelolaan laba yang bersifat oportunistik inilah yang membuat investor salah 

dalam mengambil keputusan investasinya. Pengelolaan laba oportunistik, tidak 

lepas dari sebuah konsep teori keagenan (agency theory) yaitu ketika semua pihak 

memiliki dorongan untuk mendahulukan kepentingannya sendiri-sendiri sehingga 

timbul adanya konflik antara prinsipal dengan agen. Penelitian terdahulu 

menyatakan bahwa bentuk motivasi regulasi yang mendasari praktik manajemen 

laba yaitu menghindari regulasi industri, risiko investigasi, dan intervensi oleh 

pemerintahan berkaitan dengan undang-undang anti-trust, serta untuk tujuan 

perencanaan pajak (Anis, Rahmawati, Yacob, 2007). 

Praktik manajemen laba tentu saja tidak terlepas dari beberapa faktor yang 

mempengaruhinya. Dalam beberapa penelitian sebelumnya asimetri informasi, 

profitabilitas dan struktur kepemilikan merupakan beberapa faktor yang 

berpengaruh pada tindakan manajemen laba (Juniarti dan Carolina, 2005). 

Ahmed Riahi dan Belkoui (2006:74) mendefinisikan manajemen laba 

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

mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang diharapkan.   

 Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manajer dengan 

cara memanipulasi data atau informasi akuntansi agar jumlah laba yang tercatat 

dalam laporan keuangan sesuai dengan keinginan manajer, baik untuk 

kepentingan pribadi maupun kepentingan perusahaan. 
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Asimetri informasi muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan 

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

Beberapa kajian teoritis dan analitis telah menunjukkan fenomena manajemen 

laba terjadi ketika terdapat asimetri informasi yaitu bahwa manajemen memiliki 

informasi privat mengernai kinerja dan prospek perusahaan yang lebih banyak 

dibandingkan pihak ekstern (stakeholder). 

Richardson (1998) menguji hubungan antara asimetri informasi dan 

manajemen laba dalam kondisi khusus, yaitu ketika terdapat seasoned equty 

offering yang diduga memberi insentif yang kuat bagi manajemen untuk 

melakukan manajemen laba. Ia menemukan bukti bahwa semakin besar asimetri 

informasi antara manajer dan pemegang saham, perusahaan cenderung untuk 

melakukan manajemen laba. Dengan demikian jika tidak ada asimetri informasi 

maka manajer tidak dapat mudah melakukan manajemen laba. Sejalan dengan 

penelitian Anis, Rahmawati dan Yacob (2007) serta  Julia, Carmel, dan Rudolf 

(2005) yang menemukan hubungan positif yang signifikan antara asimetri 

informasi dan manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi kondisi 

informasi asimetri makin tinggi peluang yang dimiliki manajer untuk melakukan 

tindakan earnings mangement. 

Salah satu ukuran yang digunakan secara luas dalam penelitian terdahulu 

sebagai pengukur informasi asimetri adalah Bid-ask spread (Healy, 1995). Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan teori microstructure dengan 

proxy bid-ask spread dimana asimetri informasi diukur dengan menggunakan tiga 
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variabel, yaitu: (1) variabel harga pasar saham (quates) yang diukur dengan rata-

rata bid-ask price pada hari perdagangan terakhir untuk satu tahun tertentu 

(Stoll,1978); (2) variabel volume perdagangan; (3) variabel volatilitas return yang 

diukur dengan return perusahaan harian (Welker,1995). 

Profitabilitas dihitung dengan rasio Return On Assets yaitu membagi laba 

bersih tahun berjalan dengan total aktiva berjalan. Struktur kepemilikan diperoleh 

dari persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dan institusional 

dari seluruh modal saham yang berasal dari laporan tahunan perusahaan periode 

bersangkutan. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah di paparkan diatas, penulis 

tertarik untuk meninjau apakah Asimetri informasi yang diproksikan dengan 
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diproksikan melalui 
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Penjulan, Volatilitas 
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terdiri dari 
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manajerial dan 
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berpengaruh terhadap 
manajemen laba.” 
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variabel Quates, Volume Penjulan dan Volatilitas Return, Profitabilitas dan 

Struktur Kepemilikan yang terdiri dari Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan 

Institusional memiliki pengaruh terhadap Manajemen Laba. Penulis merumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1  : Quates berpengaruh terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan 
perusahaan. 

H2 : Volume Penjualan berpengaruh terhadap praktik manajemen laba yang 
dilakukan perusahaan. 

H3 : Volatilitas return berpengaruh terhadap praktik manajemen laba yang 
dilakukan perusahaan. 

H4  : Profitabilitas berpengaruh terhadap praktik manajemen laba yang 
dilakukan perusahaan. 

H5  : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap praktik manajemen laba 
yang dilakukan perusahaan. 

H6  : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap praktik manajemen laba 
yang dilakukan perusahaan. 

 
 

 


