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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian 

terdahulu. Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu beserta 

persamaan dan perbedaannya yang mendukung penelitian ini : 

1. Si Li dan Nivine Richie (2009) 

Penelitian Si Li dan Nivine Richie yang berjudul Income Smoothing and 

the Cost of Debt penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh perataan laba 

pada biaya modal utang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan publik yang diperdagangkan dan Tucker Zarrowin sebagai 

pengukuran perataan laba. Hasil dari penelitian ini mendukung gagasan bahwa 

untuk perusahaan-perusahaan kecil dengan volatilitas return saham yang lebih 

rendah, perataan laba merupakan sinyal informasi daripada garbling. 

Persamaan : 

1. Menggunakan variabel dependen income smoothing (manajemen laba) 

Perbedaan : 

1. Penelitian dilakukan di Indonesia sedangkan penelitian Si Li dan Nivine 

Richie dilakukan di Karolina Utara 

2. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2012-2014 sedangkan penelitian Si Li 

dan Nivine Richie dilakukan pada tahun 1988-2006  
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2. Diastiti Okkarisma Dewi (2010) 

Penelitian Diastiti Okkarisma Dewi yang berjudul Pengaruh Ukuran 

Perusahaan dan Financial Leverage terhadap Tindakan Perataan Laba pada 

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh jenis usaha, ukuran perusahaan dan financial leverage terhadap 

tindakan perataan laba pada perusahaan manufaktur dan keuangan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Faktor-faktor yang diuji adalah jenis perusahaan, ukuran 

perusahaan, dan rasio financial leverage. Indeks eckel digunakan untuk 

menentukan praktik perataan laba. Objek dari perataan laba pada penelitian ini 

adalah financial leverage dari perusahaan. Penelitian ini menggunakan 61 

perusahaan manufaktur dan 42 perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, periode 2004-2008. Pengujian hipotesis menggunakan model analisis 

ordinary least square untuk menguji pengaruh dari jenis usaha, ukuran 

perusahaan dan financial leverage terhadap tindakan perataan laba. Hasil 

penelitian bahwa jenis usaha dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap tindakan perataan laba. Financial leverage pada perusahaan manufaktur 

berpengaruh signifikan terhadap tindakan perataan laba. 

Persamaan : 

1. Penelitian dilakukan di Indonesia 

2. Data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) 

3. Menggunakan perusahaan manufaktur 
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Perbedaan : 

1. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur dan perusahaan 

keuangan sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan perusahaan 

manufaktur 

2. Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2004-2008 sedangkan 

penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2012-2014 

 

3. Ni Luh Putu Arik Prabayanti dan Gerianta Wirawan Yasa (2011) 

Penelitian Ni Luh Putu Arik Prabayanti dan Gerianta Wirawan Yasa yang 

berjudul Perataan Laba (Income Smoothing) dan Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhinya (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi perataan laba, faktor yang diduga mempengaruhi praktik perataan 

laba yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, financial leverage, kepemilikan 

institusional dan reputasi auditor. Variabel dependen yang digunakan yaitu 

perataan laba, sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu ukuran 

perusahaan, profitabilitas, financial leverage, kepemilikan institusional dan 

reputasi auditor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan 

mempengaruhi perataan laba, sedangkan ukuran perusahaan, rasio pengaruh 

keuangan perusahaan, rasio kepemilikan institusional perusahaan dan reputasi 

auditor tidak mempengaruhi perataan laba. 
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Persamaan : 

1. Menggunakan variabel independen ROA 

2. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur 

3. Data diperoleh dari BEI (Bursa Efek Indonesia) 

Perbedaan : 

1. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2012-2014 sedangkan penelitian Ni Luh 

dan Gerianta dilakukan pada tahun 2004-2008 

2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian sekarang yaitu ROA, 

NPM dan DER sedangkan penelitian Ni Luh dan Gerianta ukuran 

perusahaan, financial leverage, kepemilikan institusional dan reputasi auditor 

 

4. Sri Waldani (2012) 

Penelitian Sri Waldani yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, Leverage Operasi, Net Profit Margin dan Penerapan Good 

Corporate Governance terhadap Tindakan Perataan Laba. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage 

Operasi, Net Profit Margin dan Penerapan Good Corporate Governance terhadap 

Tindakan Perataan Laba. Perataan Labadiukur menggunakan Index Eckel. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan (diukur dengan 

total asset), Return on Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM), rasio Debt to Total 

Asset, dan Debt to Equity Ratio (DER). Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2000-

2005. Sampel penelitian berjumlah 39 perusahaan. Penelitian ini menggunakan 
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analisis binary logistic regression. Hasil analisis menunjukkan bahwa hanya 

ukuran perusahaan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap income 

smoothing, sedangkan Return on Asset, Net Profit Margin, Total Debt to Total 

Asset, dan Debt to Equity Ratio tidak mempengaruhi praktik income smoothing. 

Persamaan : 

1. Penelitian dilakukan di Indonesia  

2. Menggunakan sampel perusahaan manufaktur 

3. Variabel independen yang digunakan ROA, NPM, DER 

Perbedaan : 

1. Penelitian Ni Nyoman Ayu Suryandari dilakukan pada tahun 2000-2005 

sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2012-2014 

2. Populasi dalam penelitian Ni Nyoman Ayu Suryandari seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan populasi dari seluruh perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

3. Dalam mengukur Income Smoothing (manajemen laba) diukur dengan Indeks 

eckel sedangkan penelitian sekarang menggunakan Discretionary Accruals 

 

5. I Nyoman Ari Widana dan Gerianta Wirawan Yasa (2013) 

Penelitian I Nyoman Ari Widiana dan Gerianta Wirawan Yasa yang berjudul 

Perataan Laba Serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan 

perataan laba di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2007 – 2011. Sampel yang 

digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang 
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terdaftar sampai tahun 2011 yang terpilih sebanyak 22 perusahaan melalui purposive 

sampling. Variabel yang diuji dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, 

dividend payout ratio, net profit margin, dan financial leverage. Indeks eckel digunakan 

untuk menentukan perusahaan yang melakukan dan yang tidak melakukan tindakan 

perataan laba. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik binari. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa profitabilitas dan net profit 

margin berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan perataan laba. Sedangkan ukuran 

perusahaan, dividend payout ratio, dan  financial leverage tidak berpengaruh signifikan 

terhadap tindakan perataan laba. 

Persamaan : 

1. Menggunakan variabel independen Net Profit Margin dan Leverage (DER) 

2. Penelitian dilakukan di Indonesia 

3. Data diperoleh dari BEI (Bursa Efek Indonesia) 

Perbedaan : 

1. Penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2012-2014 sedangkan penelitian I 

Nyoman dan Gerianta dilakukan pada tahun 2007-2011 

2. Dalam mengukur manajemen laba penelitian sekarang menggunakan 

Discretionary Accruals sedangkan penelitian terdahulu menggunakan Indeks 

Eckel 

 

6. Bhayangkara Warmadewa (2014) 

Penelitian Bhayangkara Warmadewa yang berjudul Analisis Variabel Size 

Perusahaan, Pertumbuhan, Penjualan, Debt to Equity Ratio (DER) dan Return On 

Asset (ROA) yang Mempengaruhi Praktik Perataan Laba pada Perusahaan Jasa 
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yang Publik di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis variabel size 

perusahaan, pertumbuhan, penjualan, DER dan ROA yang mempengaruhi praktik 

perataan laba pada perusahaan jasa yang publik di Indonesia. Hasil analisis data 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap praktik perataan laba pada perusahaan jasa di Indonesia. Pertumbuhan 

penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik perataan laba pada 

perusahaan jasa di Indonesia. DER tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik 

perataan laba pada perusahaan jasa di Indonesia. ROA berpengaruh signifikan 

terhadap praktik perataan laba pada perusahaan jasa di Indonesia. 

Persamaan : 

1. Menggunakan variabel dependen perataan laba 

2. Menggunakan variabel independen ROA dan DER 

3. Data diperoleh dari BEI (Bursa Efek Indonesia) 

4. Penelitian dilakukan di Indonesia 

Perbedaan : 

1. Penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2012-2014 

2. Variabel independen penelitian sekarang ROA, NPM dan DER sedangkan 

penelitian Bhayangkara menggunakan size perusahaan dan pertumbuhan 

penjualan 

 

7. Vanli Mohamad, dkk (2015) 

Penelitian Vanli Mohamad, dkk yang berjudul Pengaruh Return On Asset 

(ROA) dan Leverage terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan 
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Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap praktik 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), menguji pengaruh Leverage terhadap praktik manajemen laba 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI), dan 

menguji pengaruh Return On Asset (ROA) dan Leverage terhadap praktik 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder 

yang dikumpulkan dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yakni www.idx.co.id. 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 21 perusahaan dari tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2013. Data dianalisis denganmenggunakan regresi linear berganda 

data panel. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Return On Asset berpengaruh 

negatif namun tidak signifikan terhadap praktik manajemen laba. Leverage 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap praktik manajemen laba. Secara 

simultan Return On Asset dan Leverage berpengaruh tidak signifikan terhadap 

praktik manajemen laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-

2013. Koefisien determinasi (R2) ataspengaruh Return On Asset dan Leverage 

terhadap praktik manajemen laba adalah sebesar1,8%. 

Persamaan : 

1. Penelitian dilakukan di Indonesia 

2. Data diperoleh dari BEI (Bursa Efek Indonesia) 

3. Variabel ROA tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 
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Perbedaan : 

1. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2012-2014 

2. Menggunakan variabel dependen Manajemen Laba 

3. Menggunakan variabel independen Return On Assets dan Leverage 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti 

(Tahun) 
Judul 

Teknik 

Analisis 
Hasil Penelitain 

1 Si Li dan 

Nivine 

Richie 

(2009) 

Income Smoothing 

and the Cost of 

Debt 

Tucker 

Zarrowin 

Hasil dari penelitian ini 

mendukung gagasan 

bahwa untuk 

perusahaan-perusahaan 

kecil dengan volatilita 

sreturn saham yang lebih 

rendah, perataan laba 

merupakan sinyal 

informasi daripada 

garbling. 

2 Diastiti 

Okkarisma 

Dewi (2010) 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan dan 

Financial Leverage 

terhadap Tindakan 

Perataan Laba pada 

Perusahaan yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Indeks Eckel Hasil penelitian bahwa 

jenis usaha dan ukuran 

perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap tindakan 

perataan laba. Financial 

leverage pada 

perusahaan manufaktur 

berpengaruh signifikan 

terhadap tindakan 

perataan laba. 

3 Ni Luh Putu 

Arik 

Prabayanti 

dan Gerianta 

Wirawan 

Yasa (2011) 

Perataan Laba 

(Income 

Smoothing) dan 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhinya 

(Studi Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Indeks Eckel Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

beberapa produsen yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia melakukan 

praktik perataan laba. 

Regresi logistik biner 

menunjukkan bahwa 

rasio profitabilitas 

perusahaan 

mempengaruhi perataan 
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Efek Indonesia) laba, sedangkan ukuran 

perusahaan, rasio 

pengaruh keuangan 

perusahaan, rasio 

kepemilikan institusional 

perusahaan dan reputasi 

auditor tidak 

mempengaruhi perataan 

laba. 

4 Sri Waldani 

(2012) 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Leverage Operasi, 

Net Profit Margin 

dan Penerapan 

Good Corporate 

Governance 

terhadap Tindakan 

Perataan Laba 

Index Eckel Hasil analisis 

menunjukkan bahwa 

hanya ukuran 

perusahaan yang 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

income smoothing, 

sedangkan Return on 

Asset, Net Profit Margin, 

Total Debt to Total 

Asset, dan Debt to 

Equity Ratio tidak 

mempengaruhi praktik 

income smoothing. 

5 I Nyoman 

Ari Widana 

dan Gerianta 

Wirawan 

Yasa (2013) 

Perataan Laba 

Serta Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhinya 

di Bursa Efek 

Indonesia 

Indeks Eckel Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis 

diperoleh bahwa 

profitabilitas dan net 

profit margin 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

tindakan perataan laba. 

Sedangkan ukuran 

perusahaan, dividend 

payout ratio, dan  

financial leverage tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap tindakan 

perataan laba 

6 Bhayangkara 

Warmadewa 

(2014) 

Analisis Variabel 

Size Perusahaan, 

Pertumbuhan, 

Penjualan, Debt to 

Equity Ratio (DER) 

dan Return On 

uji normalitas 

data dan 

regresi binary 

logistik 

Hasil analisis data 

menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

praktik perataan laba 
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Asset (ROA) yang 

Mempengaruhi 

Praktik Perataan 

Laba pada 

Perusahaan Jasa 

yang Publik di 

Indonesia 

pada perusahaan jasa di 

Indonesia. Pertumbuhan 

penjualan berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap praktik 

perataan laba pada 

perusahaan jasa di 

Indonesia. DER tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap praktik 

perataan laba pada 

perusahaan jasa di 

Indonesia. ROA 

berpengaruh signifikan 

terhadap praktik 

perataan laba pada 

perusahaan jasa di 

Indonesia. 

7 Vanli 

Mohamad, 

Zulkifli 

Bukio dan 

Nilawati 

Yusuf (2015) 

Pengaruh Return 

On Asset (ROA) 

dan Leverage 

terhadap Praktik 

Manajemen Laba 

Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

(BEI) 

Discretionary 

Accruals 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

Return On Asset 

berpengaruh negatif 

namun tidak signifikan 

terhadap praktik 

manajemen laba. 

Leverage berpengaruh 

positif dan tidak 

signifikan terhadap 

praktik manajemen laba. 

Secara simultan Return 

On Asset dan Leverage 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

praktik manajemen laba 

perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI 

tahun 2011-2013. 

Koefisien determinasi 

(R2) atas pengaruh 

Return On Asset dan 

Leverage terhadap 

praktik manajemen laba 

adalah sebesar1,8%. 
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2.2  Landasan Teori 

2.2.1 Teori Agensi 

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual 

antara principals dan agents. Pihak principals adalah pihak yang memberikan 

mandat kepada pihak lain, yaitu agent, untuk melakukan semua kegiatan atas 

nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan 

Smith, 1984). Tujuan dari teori agensi adalah pertama, untuk meningkatkan 

kemampuan individu (baik prinsipal maupun agen) dalam mengevaluasi 

lingkungan dimana keputusan harus diambil (The belief revision role). Kedua, 

untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah 

pengalokasian hasil antara prinsipal dan agen sesuai dengan kontrak kerja (The 

performance evaluation role). Secara garis besar teori agensi dikelompokkan 

menjadi dua (Eisenhardt,1989), yaitu positive agency research dan principal 

agent research. Positve agent research memfokuskan pada identifikasi situasi 

dimana agen dan prinsipal mempunyai tujuan yang bertentangan dan mekanisme 

pengendalian yang terbatas hanya menjaga perilaku self serving agen. Secara 

ekslusif, kelompok ini hanya memperhatikan konflik tujuan antara pemilik 

(stockholder) dengan manajer. Sementara itu principal agent research 

memfokuskan pada kontrak optimal antara perilaku dan hasilnya, secara garis 

besar penekanan pada hubungan principal dan agent. Principal-agent research 

mengungkapkan bahwa hubungan agent-principal dapat diaplikasikan secara 

lebih luas, misalnya untuk menggambarkan hubungan pekerja dan pemberi kerja, 

lawyer dengan kliennya, auditor dengan auditee. Agency theory tidak dapat 
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dilepaskan dari kedua belah pihak diatas, baik prinsipal maupun agen merupakan 

pelaku utama dan keduanya mempunyai bargaining position masing-masing 

dalam menempatkan posisi, peran dan kedudukannya. Prinsipal sebagai pemilik 

modal memiliki akses pada informasi internal perusahaan sedangkan agen sebagai 

pelaku dalam praktek operasional perusahaan mempunyai informasi tentang 

operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh. Posisi, fungsi, situasi, 

tujuan, kepentingan dan latar belakang prinsipal dan agen yang berbeda dan saling 

bertolak belakang tersebut akan menimbulkan pertentangan dengan saling tarik 

menarik kepentingan (conflict of interest) dan pengaruh antara satu sama lain. 

Berkaitan dengan auditing, baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai 

orang yang memiliki rasionalitas ekonomi, dimana setiap tindakan yang dilakukan 

termotivasi oleh kepentingan pribadi atau akan memenuhi kepentingannya 

terlebih dahulu sebelum memenuhi kepentingan orang lain. 

Teori keagenan mengatakan sulit untuk mempercayai bahwa manajemen 

(agent) akan selalu bertindak berdasarkan kepentingan pemegang saham 

(principal), sehingga diperlukan monitoring dari pemegang saham (Copeland dan 

Weston,1992:20). Shareholder atau prinsipal mempekerjakan agen untuk 

melaksanakan tugas termasuk pengambilan keputusan ekonomik, dalam 

lingkungan yang tidak pasti seperti perusahaan dalam kondisi financial distress. 

Agen sebagai seorang manajer akan mengambil keputusan untuk melakukan 

berbagai strategi guna mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan. Disisi 

lain agen merupakan pihak yang diberikan kewenangan oleh prinsipal 

berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepadanya. 
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Teori keagenan menyatakan bahwa dalam pengelolaan perusahaa selalu ada 

konflik kepentingan (Brigham dan Gapenski,1996) antara (1) manajer dan pemilik 

perusahaan (2) Manajer dan bawahannya, (3) Pemilik perusahaan dan kreditor.  

 

2.2.2 Return On Assets (ROA)  

Menurut Hanafi dan Halim (2003:27), Return on Assets (ROA) merupakan 

rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat 

pendapatan, aset dan modal saham tertentu. Dengan mengetahui ROA, kita dapat 

menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktivanya dalam 

kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan. 

Laba bersih (net income) merupakan ukuran pokok keseluruhan 

keberhasilan perusahaan.Laba dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan 

untuk mendapat pinjaman dan pendanaan ekuitas, posisi likuiditas perusahaan dan 

kemampuan perusahaan untuk berubah.Jumlah keuntungan (laba) yang diperoleh 

secara teratur serta kecenderungan atau trend keuntungan yang meningkat 

merupakan suatu faktor yang sangat penting yang perlu mendapat perhatian 

penganalisa di dalam menilai profitabilitas suatu perusahaan.Munawir (2001:57) 

menjelaskan bahwa profitabilitas atau rentabilitas digunakan untuk mengukur 

efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan memperbandingkan 

antara laba dengan modal yang digunakan dalam operasi, oleh karena itu 

keuntungan yang besar tidak menjamin atau bukan merupakan ukuran bahwa 
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perusahaan itu rentable. Bagi manajemen atau pihak-pihak yang lain, rentabilitas 

yang tinggi lebih penting daripada keuntungan yang besar. 

 

2.2.3 Net Profit Margin  

Net Profit Margin (NPM) adalah rasio yang digunakan untuk 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih. 

Menurut Bastian dan Suhardjono (2006), Net Profit Margin adalah perbandingan 

antara laba bersih dengan penjualan. Rasio ini sangat penting bagi manajer operasi 

karena mencerminkan strategi penetapan harga penjualan yang diterapkan 

perusahaan dan kemampuannya untuk mengendalikan beban usaha. Menurut  

Weston dan Copeland (1998), semakin besar Net Profit Margin berarti semakin 

efisien perusahaan tersebut dalam mengeluarkan biaya-biaya sehubungan dengan 

kegiatan operasinya. 

Semakin besar NPM, maka kinerja perusahaan akan semakin produktif, 

sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya 

pada perusahaan tersebut. Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase laba 

bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini, maka 

dianggap semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang 

tinggi. Hubungan antara laba bersih dan penjualan bersih menunjukkan 

kemampuan manajemen dalam menjalankan perusahaan secara cukup berhasil 

untuk menyisakan margin tertentu sebagai kompensasi yang wajar bagi pemilik 

yang telah menyediakan modalnya untuk suatu risiko. Para investor pasar modal 

perlu mengetahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Dengan 
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mengetahui hal tersebut investor dapat menilai apakah perusahaan itu profitable 

atau tidak. 

 

2.2.4 Debt to Equity Ratio (DER)  

Pada perusahaan yang mempunyai rasio debt to equity tinggi, manajer 

perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan 

pendapatan atau laba. Perusahaan dengan rasio debt to equity yang tinggi akan 

mengalami kesulitan dalam memperoleh tambahan dana dan pihak kreditor 

bahkan perusahaan terancam melanggar perjanjian utang debt to equity ratio 

disini merupakan pembagian total hutang (liabilitas) terhadap total ekuitas.  

 

2.2.5 Manajemen Laba 

Manajemen laba adalah merupakan suatu usaha campur tangan 

manajemen menaikkan (menurunkan) laba yang terdapat dalam laporan keuangan 

dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat tertentu. Beberapa 

teknik dari manajemen laba dapat mempengaruhi laba yang dilaporkan oleh pihak 

manajemen dengan memanfaatkan kelonggaran penggunaan metode dan prosedur 

akuntansi, membuat berbagai kebijakan yang dapat mempercepat pendapatan 

yang diterima perusahaan agar laba perusahaan terlihat kecil ataupun lebih besar 

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak manajemen dari suatu perusahaan. 

Manajemen laba diukur dengan menggunakan Discretionery Accrual 

dengan menggunakan Modified Jones Model karena model ini dianggap lebih baik 
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diantara model yang lain (Awalia, 2014). Adapun langkah-langkah dalam 

menghitung besarnya discretionery accrual sebagai berikut: 

a. Langkah pertama dalam mengukur Discretionery Accrual adalah 

menghitung TACC yang dirumuskan sebagai berikut: 

TACC = Net Income – Cash Flow from Operation 

b. Selanjutnya menghitung nilai total accruals yang diestimasi dengan 

persamaan regresi OLS yaitu: 

     
         

   [
 

         
]    [

         
         

]    [
    

         
]     

a. Menghitung nilai non discretionary accruals (NDACC) menggunakan 

koefisiensi regresi yang diperoleh (α1, α2, α3) dengan rumus: 

       ̂ [
 

         
]   ̂ [

         
         

]   ̂ [
    

         
]     

b.       
     

         
       

Keterangan: 

TACC  : Total accrual periode t 

DACC  : Discretionary accruals  

ASSETS   : Total asset periode t-1  

ΔREV   : Perubahan penjualan bersih periode t  

ΔAR   : Perubahan piutang bersih periode t  

PPE   : Net Property, Plant, and Equipment  
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α1, α2, α3  : Koefisien regresi untuk mencari total accruals yang dapat 

diestimasi  

â1, â2, â3 :Fitted coefficient yang diperoleh dari hasil regresi 

perhitungan totalaccruals yang dapat diestimasi 

Besaran nilai discretionary accruals (DACC) berbanding terbalik dengan manajemen 

laba. Jadi, semakin tinggi nilai DACC maka mengindikasikan manajemen laba 

perusahaan yang semakin buruk. 

 

2.2.6 Latar Belakang dan Motivasi Terjadinya Manajemen Laba 

Menurut Scott (2009:406) terdapat beberapa faktor yang memotivasi 

terjadinya manajemen laba, yaitu : 

a. Bonus Purposes 

Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan 

bertindak secara opportunistic untuk melakukan manajemen laba dengan 

memaksimalkan laba saat itu. 

b. Political Motivations 

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada 

perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan 

karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan 

peraturan yang lebih ketat. 
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c. Taxation Motivation 

Motivasi pengehematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang 

paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan 

pajak pendapatan. 

d. Pergantian CEO 

Seperti halnya menajer, CEO bisa menggunakan manajemen laba untuk 

menghindari pemecatan atas dirinya atau menjelang akhir masa jabatan 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. 

e. Initial Public Offering (IPO) 

Perusahaan yang kan go public belum memiliki nilai pasar saat perusahaan 

melakukan penawaran saham perusahaan perdana atau pertama kalinya (IPO) dan 

menyebabkan manajer perusahaan yang akan go public melakukan manajemen 

laba dalam prospectus mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham 

perusahaan. 

f. Pentingnya Memberi Infornasi 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. 

Terdapat faktor lain yang juga memotivasi manajer dalam melakukan 

manajemen laba adalah untuk pemenuhan regulasi atau peraturan. Perusahaan 
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manufaktur merupakan industri yang teregulasi dengan baik karena beberapa 

fungsinya penting bagi perekonomian nasional. 

 

2.2.7 Teknik dan Pola Manajemen Laba 

Dalam usahanya untuk memaksimalkan utilitasnya dan mencapai tujuan 

tertentu, para manajer dapat melakukan manajemen laba dalam berbagai bentuk 

atau pola, antara lain seperti yang dijelaskan oleh Scott (2009:405), yaitu: 

1. Taking a bath 

Taking a bath dilakukan bila laba bersih perusahaan rendah (dibawah laba 

bersih yang ditentukan untuk mendapatkan bonus), maka manajer akan tendorong 

untuk mengecilkan laba serendah mungkin dengan memilih kebijakan akuntansi 

yang dapat mengurangi jumlah laba bersih dengan maksud pada tahun berikutnya 

laba bersih dapat meningkat sehingga mencapai laba bersih yang dapat 

mendatangkan bonus. Pola ini akan lebih dipilih manejemen laba saat mengalami 

kerugian dengan cara manajemen akan menghapus sejumlah aktiva yang 

merupakan biaya masa depan. Tujuan penghapusan aktiva ini adalah menarik 

biaya masa depan. Tujuan penghapusan aktiva ini adalah menarik biaya masa 

mendatang di periode berjalan sehingga melaporkan kerugian yang lebih besar 

dari seharusnya, tujuannya pola ini ialah peningkatan angka laba bersih secara 

drastis di periode mendatang. 
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2. Income Minimization 

Pola income minimization sama seperti pola taking a bath namun tidak 

seekstrim pola taking a bath. Pola income minimization biasanya digunakan saat 

profitabilitas yang tinggi. Tujuannya adalah mengurangi perhatian secara politis 

pihak luar terhadap perusahaan sekaligus menabung laba untuk periode 

berikutnya karena dilakukan dengan pengakuan beban lebih cepat atau menunda 

pengakuan pendapatan. 

3. Income Maximization 

Manajer akan menggunakan pola income maximization tidak hanya untuk 

tujuan bonus yang lebih besar tetapi juga dilakukan oleh perusahaan untuk tidak 

dapat sanksi karena melanggar kontrak hutang jangka panjang. Hal ini dilakukan 

dengan cara menerapkan lebih awal standar yang dapat meningkatkan earnings 

dan memperlambat pengadopsian standar yang cenderung menurunkan earnings. 

4. Income Smoothing 

Perataan laba adalah manipulasi dari laporan keuangan sebagai upaya 

untuk stabilisasi kinerja keuangan perusahaan. Pertaan laba (Income Smoothing) 

bisa digunakan oleh manajer untuk melaporkan laba bersih yang konstan setiap 

tahunnya sambil menjaga tingkat laba yang dilaporkan berada pada level yang 

tetap mendapat insentif atau bonus. Pihak luar akan sangat menghargai 

perusahaan yang dapat mempertahankan kinerja tiap periodenya karena 

menggambarkan risiko yang kecil bagi investor. 
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2.2.8 Sisi Baik dan Sisi Buruk dari Manajemen Laba 

Scott (2009:422) Sisi baik dari manajemen laba adalah berkaitan dengan 

kemampuannya sebagai alat untuk menyampaikan informasi dalam (inside 

information) kepada pasar, sehingga harga saham akan semakin baik dalam 

merefleksikan prospek perusahaan. Sedangkan sisi buruk dari manjemen laba 

ialah manajemen laba merupakan suatu tindakan immoral. Walaupun manajemen 

laba dibuat berdasarkan Standar Akuntansi yang berlaku, tetapi tidak berarti 

manajemen laba merupakan tindakan cerdas untuk melegitimasi fraud 

(kecurangan) dan prospektif kontrak, manajemen laba dapat dihasilkan dari 

kesempatan tingkah laku manajemen. Tendensinya manajer menggunakan 

manajemen laba untuk memaksimalkan bonus mereka. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Untuk membantu mengilustrasikan penelitian maka dibutuhkan sebuah 

kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini akan menjelaskan analisis pengaruh 

ROA, NPM dan DER terhadap Praktik Manajemen Laba. 
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Sumber: diolah 

Gambar 2.3 

KERANGKA PEMIKIRAN 

  

Variabel  Independen (X) 

Variabel  Dependen (Y) 

H1 
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On Asset) 
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Manajemen 
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H3 

DER (Debt to 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Manajemen laba dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendorong 

manajer untuk melakukan manajemen laba. Banyak penelitian yang telah menguji 

faktor-faktor tersebut dan hasil penelitiannya belum menemukan hasil yang 

konsisten. Penelitian ini menguji beberapa faktor yang diduga mempengaruhi 

praktik manajemen laba. 

H1: ROA (Return On Asset) berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba 

H2: NPM (Net Profit Margin) berpengaruh positif terhadap praktik manajemen 

laba 

H3: DER (Debt to Equity Ratio) berpengaruh positif terhadap praktik manajemen 

laba 


