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The aims of this research is to find empirical about the factors that affect the 
earning management at bank  companies listed in BEI. The dependent variabel is 
earning management (DACC) and three independent variables are company size 
(LNTA), leverage (LEV) and profitability (PROF). 

This study using sample of  commercial banks listed on Indonesia Stocks 
Exchange (IDX) in 2007 to 2011. There are 24 commercial banks which are selected 
with purposive sampling method. Hypotesis testing on this study was done by the 
multiple regression analysis. 

The result of this research shows that variables in company size (LNTA)  
,leverage (LEV) and profitability (PROF) affect positive and significantly to earning 
management Whereas company size, leverage, and profitability together affect earning 
management in bank companies listed in IDX 
 
Keyword : Earning Management, Company Size (LNTA), Leverage (LEV), 
Profitability (PROF) 
 

I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Di Indonesia banyak industri yang mengukur kinerjanya berdasarkan kinerja 

keuangannya. Informasi mengenai kinerja keuangan ini dapat diperoleh pihak 

eksternal melalui laporan keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan menurut 

SFAC No. 1 bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor di 

masa yang akan datang dan investor potensial serta kreditur dan pemakai lainnya 

dalam mengambil keputusan investasi, kredit, maupun keputusan lainnya. Pada 

laporan keuangan ini harus terdapat kesesuaian antara data-data akuntansi dengan 

peristiwa-peristiwa yang seharusnya disajikan oleh data keuangan. Hal ini berarti 

kualitas informasi di laporan keuangan bebas dari bias dan kesalahan serta 

menyajikan dengan benar sesuai kenyataan (reliability) serta tidak memihak atau tidak 

menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain dalam penyajiannya 

(neutrality). 

Namun laporan keuangan yang seharusnya menjadi sumber informasi yang 

bebas dari bias tidaklah demikian karena adanya masalah keagenan. Di Amerika 

kasus skandal pelaporan akuntansi salah satunya dilakukan oleh Enron, sedangkan di 

Indonesia telah ditemukan praktik manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh 
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perusahaan publik yakni PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk (Boediono, 2005). 

Manajemen pada perusahaan bertanggungjawab untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan agar harga saham perusahaan meningkat sehingga dapat 

mengoptimalkan keuntungan para pemegang saham dan sebagai imbalannya manajer 

akan mendapatkan kompensasi dari kinerjanya (Sefiana, 2009). Namun kinerja 

perusahaan tidak selalu meningkat, sehingga hal tersebut memotivasi para manajer 

untuk melakukan praktik manajemen laba, karena sudah seharusnya manajer untuk 

melakukan pencapaian laba yang optimum agar dapat memuaskan para pemegang 

saham. Praktik manipulasi laporan keuangan ini dapat dihindari apabila manajer 

perusahaan senantiasa menjunjung etika perilaku dan norma-norma kemanusiaan. 

Namun selain menjunjung etika dan norma-norma yang berlaku agar dapat 

meminimalkan para manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba juga 

dibutuhkan pengawasan yang efektif oleh pihak-pihak yang berkaitan dalam 

pengelolaan perusahaan. 

Mengingat sektor perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang 

memiliki berbagai instrumen keuangan yang lebih dibandingkan dengan sektor lainnya, 

maka diperlukan kebijakan yang dapat memperbaiki kelemahan sistem perbankan di 

Indonesia yang dapat mengatasi dampak krisis serta menghindari krisis serupa di 

masa yang akan datang. 

Laporan keuangan perusahaan publik harus diterbitkan melalui media-media 

masa yang dapat digunakan sebagai sumber informasi penting yang diperlukan oleh 

pemegang saham khususnya dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan (stakeholders) pada umumnya” (Boediono, 2005). 

(Subramanyam :129, 2012) menunjukkan bahwa salah satu ukuran kinerja 

perusahaan yang sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan adalah laba 

yang dihasilkan perusahaan. Dalam penyusunan laporan keuangan, dasar akrual 

dipilih karena lebih rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan 

perusahaan secara riil. Akuntansi berbasis akrual mempunyai keunggulan bahwa 

informasi laba perusahaan dan pengukuran komponennya berdasarkan akuntansi 

akrual secara umum memberikan indikasi lebih baik tentang kinerja ekonomi 

perusahaan daripada informasi yang dihasilkan dari aspek penerimaan dan 

pengeluaran kas terkini (FASB, 1978 dalam Citra, 2010). 

Menurut (Mulyanti, 2011) akuntansi akrual juga memiliki kelemahan. 

Penggunaan dasar akrual dapat memberikan keleluasaan kepada pihak manajemen 

dalam memilih metoda akuntansi selama tidak menyimpang dari aturan Standar 
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Akuntansi Keuangan yang berlaku. Pilihan metoda akuntansi yang secara sengaja 

dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu dikenal dengan sebutan manajemen laba 

atau earnings management. 

(Schipper, 1989 dalam Subramanyam 2012) mendefinisikan manajemen laba 

sebagai intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, yang 

biasanya bertujuan untuk memenuhi tujuan pribadi. Scott (1997) mendefinisikan 

earnings management sebagai tindakan manajemen untuk memilih kebijakan 

akuntansi dari suatu standar tertentu dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan 

dan atau nilai pasar perusahaan. Menurut Susilo (2007) pencatatan tergantung dari 

penilaian (judgement) manajemen dalam menentukan metode dan perkiraan 

(estimation) yang tepat. Fleksibilitas tersebut dapat menciptakan kecendrungan 

manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi yang akan memberikan keuntungan 

bagi perusahaan maupun bagi para manajer. Earnings management atau manajemen 

laba berbeda dengan perataan laba (income smoothing). Perataan laba merupakan 

salah satu aspek dalam manajemen laba. Istilah manajemen laba mungkin lebih tepat 

untuk mengartikan earnings management.  

Menurut teori keagenan (agency theory) yang dikemukakan oleh Jensen dan 

Meckling (1976), pemisahan antara pemilik dan pengelolaan suatu perusahaan dapat 

menimbulkan masalah keagenan (agency problem). Agency problem adalah terjadinya 

informasi yang tidak simetri (tidak sama) antara yang dimiliki oleh pemilik dan 

pengelola (manajemen). Adanya kepemilikan informasi yang asimetri itu maka 

manajemen perusahaan cenderung mencari keuntungan sendiri (moral hazard) 

dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Rendahnya pengaturan dapat 

meningkatkan bias informasi sehingga akan menimbulkan tindakan kecurangan yang 

dilakukan oleh manajemen perusahaan. 

Manajemen laba akan menambah bias laporan keuangan, karena nilai yang 

terdapat di laporan tersebut telah menggunakan metode-metode akuntansi tertentu 

sehingga timbul laporan-laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan investor 

atau manajer. Hal tersebut dapat mengganggu para pemakai laporan keuangan yang 

mempercayai angka laba pada laporan keuangan tersebut. Menurut Surifah (1999) 

dalam Ma’ruf (2006) manajemen laba dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan 

jika digunakan untuk mengambil keputusan, karena manajemen laba merupakan suatu 

bentuk manipulasi atas laporan keuangan yang menjadi sasaran komunikasi antara 

manajer dan pihak eksternal perusahaan. 
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Laporan keuangan bank bertujuan untuk menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan. Selain itu 

laporan keuangan bank juga bertujuan untuk pengambilan keputusan. Tujuan laporan 

keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, 

perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna 

laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan 

kepada mereka. (PAPI). 

Rahmawati dan Baridwan (2006) menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia 

melakukan manajemen laba untuk memenuhi kriteria BI tersebut. Setiawati dan Na’im 

(2001) dalam marihot berargumen bahwa laporan keuangan yang telah direkayasa 

oleh manajemen dapat mengakibatkan distorsi dalam alokasi dana. Selain itu, industri 

perbankan merupakan industri “kepercayaan”. Jika investor berkurang 

kepercayaannya karena laporan keuangan yang bias karena tindakan manajemen 

laba, maka mereka akan melakukan penarikan dana secara bersama-sama yang 

dapat mengakibatkan rush. Oleh karena itu, perlu suatu mekanisme untuk 

meminimalkan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan perbankan. Salah 

satu mekanisme yang dapat digunakan adalah praktik corporate governance. 

Halim, dkk. (2005) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap manajemen laba. Perusahaan besar mempunyai insentif yang cukup besar 

untuk melakukan manajemen laba, karena salah satu alasan utamanya adalah 

perusahaan besar harus mampu memenuhi ekspektasi dari investor atau pemegang 

sahamnya. Menurut Igan Budiasih, (2009) laverage berpengaruh secara positif 

terhadap manajemen laba. Masodah (2007) dan Igan Budiasih (2009) profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Semakin besar profitabilitas yang 

didapat maka pasti terdapat manajemen laba. 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh 

dari ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap indikasi praktek 

manajemen laba pada perusahaan perbankan. Oleh karena itu, judul dalam penelitian 

ini adalah “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba Pada 

Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2007- 2011” 

 

1.2 Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka 

peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut : 

1. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan 

manajemen laba? 

2. Apakah laverage memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan manajemen 

laba? 

3. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba? 

4. Apakah ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas secara bersamaan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap manajemen laba? 

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah perusahaan yang diteliti 

terdiri dari perbankan yang listing di BEI dari tahun 2007-2011. Penelitian ini menguji 

mekanisme manajemen laba : ukuran perusahaan,  leverage,  dan profitabilitas 

terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perbankan indonesia. 

 

II LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Agency Theory 

Teori keagenan merupakan manajemen sebagai “agents” dari pemegang saham 

untuk melaksanakan tugas, namun bertindak dengan penuh kesadaran untuk 

memenuhi kepentingan pribadi yang bukan menjadikannya sebagai pihak yang 

bijaksana dalam  mewakili kepentingan pemegang saham dalam mengelola 

perusahaan (Daniri, 2009). Manajemen (agents) dalam hal ini bertugas untuk 

memaksimumkan utilitas dari pemegang saham (principals) dengan cara 

meningkatkan kinerja perusahaan yang diukur dari profitabilitas perusahaan. Semakin 

tinggi laba perusahaan maka semakin tinggi pula harga saham dan dividen yang akan 

diterima oleh pemegang saham. Sehingga dari hasil kinerja perusahaan yang semakin 

baik itu maka manajemen akan menerima kompensasi (reward).  
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Pada perusahaan yang memisahkan fungsi kepemilikan dan pengelolaan lebih 

rentan terhadap konflik keagenan (Lambert, 2001). Manajemen sebagai pengelola 

perusahaan tentu memiliki informasi yang lebih dibandingkan dengan pemegang 

saham. Hal ini menunjukan adanya informasi yang tidak simetris yang dapat 

menimbulkan agency problem. Kelebihan informasi ini menimbulkan moral hazard 

dengan melakukan tindakan untuk mencari keuntungan pribadi. Selain adanya 

informasi yang tidak simetris, hubungan keagenan antara manajemen dengan 

pemegang saham dapat menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) karena 

adanya ketidaksamaan tujuan sehingga manajemen tidak selalu bertindak sesuai 

keinginan pemegang saham. 

 

2.1.2. Laporan Keuangan 

Menurut PSAK No. 1 (Revisi 2009), laporan keuangan adalah suatu penyajian 

terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan 

menunjukan pertanggungjawaban manajemen perusahaan dalam menggunakan 

sumber daya perusahaan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat 

bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan 

ekonomi. 

 Sedangkan menurut SFAC No. 1, tujuan laporan keuangan antara lain: 

1. Fokus luar: informasi untuk investasi dan kredit 

Laporan keuangan menyediakan informasi yang berguna bagi investor 

potensial, kreditur, dan pemakai lainnya dalam pengambilan keputusan 

investasi atau kredit serta keputusan lainnya. 

2. Fokus sempit: informasi prospek aliran kas 

Laporan keuangan menyediakan informasi yang membantu investor potensial 

dan kreditur dalam memprediksi jumlah, waktu, dan prospek penerimaan dari 

dividen dan bunga yang tidak menentu serta keuntungan dari penjualan surat 

berharga atau pinjaman. 

3. Fokus final: informasi mengenai aktiva, pasiva, dan perubahan yang terjadi. 

4. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber daya serta 

kepemilikan sumber daya tersebut dan pengaruh transaksi dan kejadian-

kejadian yang mempengaruhi sumber daya serta kepemilikannya. 
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Selain itu laporan keuangan juga harus memiliki karakteristik kualitatif berikut ini: 

1. Mudah dipahami (Understandability) 

Informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan dapat dipahami dan 

bentuk serta istilahnya dapat dimengerti oleh para pengguna. 

2. Relevan (Relevance) 

Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan yang disajikan dapat 

mempengaruhi keputusan para pengguna. 

3. Keandalan (Reliability) 

Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan bebas dari bias dan 

kesalahan yang dapat menyesatkan serta menyajikan informasi sesuai dengan 

yang seharusnya disajikan. 

4. Dapat diperbandingkan (Comparability) 

Informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan dapat diperbandingkan 

dengan periode sebelumnya agar para pengguna laporan keuangan dapat 

mengidentifikasi kinerja perusahaan. 

2.1.3 Manajemen Laba 

(Scott, 2012 ; 422) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi 

dua. Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk 

memaksimumkan utilitasnya dalam menhadapi kontrak kompensasi, kontrak hutang, 

dan political costs (Opportunistic Earning Managements). Kedua, dengan memandang 

manajemen laba dari perspektif efficient contracting (Efficient Earnings Management), 

manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan 

perusahaan dalam mengantisipasi kejadiankejadian yang tak terduga untuk 

kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian, manajer dapat 

mempengaruhi nilai pasar saham perusahaannya melalui manajemen laba, misalnya 

dengan membuat perataan laba (income smoothing) dan pertumbuhan laba sepanjang 

waktu. Singkat kata, manajemen laba adalah pemilihan metode akuntansi untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Pendekatan dalam Mendeteksi Manajemen Laba 

Kesalahan dalam memprediksi suatu praktek manajemen laba di dalam sebuah 

perusahaan menyebabkan penilaian terhadap kinerja perusahaan menjadi bias. 

Beberapa pendekatan pun muncul untuk mengurangi kesalahan tersebut. Pendekatan 

untuk mengetahui keberadaan manajemen laba antara lain (Sulisiyanto, 2008): 

1. Aggregate accrual models 
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Pendekatan yang digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba 

menggunakan komponen akrual secara umum pada laporan keuangan 

perusahaan. Model manajemen laba ini dikembangkan oleh Healy (1985), 

Jones (1991), serta Dechow, Sloan, dan Sweeney (1995). 

2. Spesific accrual models 

Pendekatan yang digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba 

menggunakan komponen akrual secara spesifik pada laporan keuangan 

tertentu dari industri tertentu pula. Metode yang dilakukan adalah dengan 

berupa rasio (idexs) keuangan dimana variabel-variabelnya merupakan variabel 

yang diduga dapat dilakukan rekayasa untuk meningkatkan atau menurunkan 

laba. Indeks tersebut antara lain Days Sales in Receiveable index, gross 

margin index, dan sales growth index. Model ini dikembangkan salah satunya 

oleh Beaver dan Engel (1996), Beneish (1997), dan Beaver dan McNichols 

(1998). 

3. Frequency distribution approach 

Pendekatan yang digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba 

menggunakan komponen akrual secara ketidaksinambungan pada distribusi 

pendapatan. Pendekatan ini melihat adanya batasan perusahaan (earning 

threshold) yang harus dicapai. Dalam Susilo (2007) perusahaan yang labanya 

berada dibawah batas pelaporan laba akan berusaha meneikan agar melawati 

ambang batas tersebut, cara yang memungkinkan adalah dengan melakukan 

manajemen laba. Model ini dikembangkan antara lain oleh Burgtahler dan 

Dichev (1997), Degeorge et al. (1999), dan Myers dan Skinner (1999). 

Secara umum penelitian manajemen laba tentang manajemen laba 

menggunakan pengukuran berbasis akrual (Aggregate accrual models) dalam 

mendeteksi ada tidaknya manipulasi. Salah satu kelebihan dalam pendekatan total 

akrual adalah pendekatan tersebut berpotensi untuk mengungkapkan cara-cara untuk 

menurunkan atau menaikan keuntungan, karena cara-cara tersebut kurang 

mendapatkan perhatian untuk diketahui pihak luar. Metode awal dalam menghitung 

akrual diskresioner adalah menentukan besarnya total akrual (TACC) terlebih dahulu, 

dalam menghitung total akrual dapat digunakan dua pendekatan yaitu, neraca dan 

arus kas. Pendekatan arus kas lebih baik dari pada pendekatan neraca, karena 

metode neraca memiliki kelemahan yang dapat mengkontaminasi pengukuran 

manajemen laba yaitu, berupa kesalahan pengklasifikasian diskresioner dan non-

diskresioner. Berikut ini adalah perhitungan untuk mendapatkan total akrual. 
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TAit = NDAit + DAit 

Dimana: 

TAit   : total akrual (total accrual) pada bank i tahun t 

NDAit   : akrual non kelolaan (non disreationary accrual) 

  pada bank i tahun t 

DAit   : akrual kelolaan (discreationary accrual) pada bank 

  i tahun t, maka 

Total akrual terdiri dari dua komponen yaitu, akrual diskresioner (DACC) dan 

akrual non-diskresioner (NDACC). Akrual diskresioner merupakan komponen yang 

digunakan untuk pengukuran manajemen laba, karena komponen ini yang berada 

dalam kebijakan kebijakan manajemen artinya manajemen memberikan intervensinya 

dalam proses pelaporan keuangan, sehingga komponen ini sulit untuk diukur. 

Sedangkan komponen non-diskresioner lebih mudah diukur karena berhubungan 

tuntutan perubahan dari perusahaan atau diluar kebijakan manajemen misalnya, 

perubahan metode penyusutan. Akrual diskresioner dapat diketahui dengan 

menggurangkan total akrual dengan akrual diskresioner.  

2.1.3.1 Faktor- faktor yang mendukung Manajemen Laba 

Manajemen laba dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang memicu 

manajemen melakukan manajemen laba. Beberapa peneliti sebelumnya menyelidiki 

faktor-faktor yang memicu manajemen laba. Berikut ini adalah beberapa faktor-faktor 

yang dapat mimicu manajemen laba. 

a) Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah variabel yang digunakan untuk melihat besar kecilnya 

perusahaan yang ditunjukkan dari besar kecilnya aktiva, jumlah penjualan, market 

capitalized. Ukuran perusahaan diduga mempengaruhi manajemen laba. Ukuran 

perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah logaritma natura dari total 

aktiva perusahaan. Salah satu hal yang dapat memicu manajemen untuk melakukan 

manajemen laba menurut Scott (2012) adalah keinginan untuk meminimalkan risiko 

politik. Leverage 

b) Leverage 

Leverage merupakan rasio antara total kewajiban dengan total asset. Semakin 

besar rasio leverage, berarti semakin tinggi nilai utang perusahaan. Sejalan yang 

dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman (1986) dalam Tarjo (2008) dalam hipotesis 
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debt covenant menyatakan bahwa motivasi debt covenant disebabkan oleh munculnya 

perjanjian kontrak antara manajer dengan perusahaan yang berbasis kompensasi 

manajerial. Dengan kata lain perusahaan yang memiliki rasio leverage tinggi, berarti 

proporsi hutangnya lebih tinggi dibanding aktivanya, akan cendrung melakukan 

manajemen laba. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari pelanggaran perjanjian 

hutang dengan kreditur. . 

c) Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemempuan perusahaaan dalam menaksir keuntungan. 

Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan pengukuran ROA (Return on Assets).  

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai manajemen laba telah banyak dilakukan oleh beberapa 

peneliti dan sebagian dari peneliti tersebut fokus pada manajemen laba dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Penelitian Masodah (2007) tentang faktor yang 

mempengaruhi perataan laba (bagian dari manajemen laba) hasilnya membuktikan 

bahwa leverage dan ROA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen 

laba, sedangkan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang tidak signifikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Juniarti dan Carolina (2005) menemukan faktor 

besaran perusahaan dan profitabilitas memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

perataan laba (bagian dari manajemen laba). Halim, Meiden dan Tobing (2005) 

meneliti pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur dan hasilnya menunjukkan bahwa faktor asimetri informasi, 

kinerja masa kini, kinerja masa depan, leverage dan ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. 

2.3 Rerangka Pemikiran 

Rerangka pemikiran 
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Ukuran 

Perusahaan 

Laverage 

Profitabilitas 

MANAJEMEN 

LABA 
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Gambar 2.1 

2.4 Hipotesis 

Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka dibutuhkan hipotesis mengenai 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Didalam penelitian ini 

menggunakan hipotesis sebagai berikut: 

H01  : Ukuran perusahaan secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap manajemen laba.  

Ha1  : Ukuran perusahaan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan  

terhadap praktik manajemen laba 

H02  : Leverage secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

manajemen laba.  

Ha2  : Leverage secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik 

manajemen laba 

H03  : Profitabilitas secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

manajemen laba.  

Ha3  : Profitabilitas secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik 

manajemen laba 

H04  : Ukuran perusahaan, Leverage dan Profitabilitas secara simultan tidak  

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.  

Ha4  : Ukuran perusahaan, Leverage dan profitabilitas secara simultan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba. 

III METODE PENELITIAN 

3. 1. Jenis dan Objek Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hipotesis. Penelitian 

hipotesis ini menjelaskan sifat hubungan tertentu atau menentukan perbedaan antar 

kelompok yang terkait dengan variabel (Sekaran dan Bougie, 2010 ; 108). Objek 

penelitian yang digunakan adalah saham–saham perusahaan yang termasuk dalam 

industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2007–2011. Bursa Efek Indonesia 

merupakan tempat beraktivitasnya pasar modal di Indonesia yang terletak di Jl. Jendral 

Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan. 

3. 2. 3. Tehnik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan 

tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan pada industri perbankan 

periode 2007 sampai dengan 2011. Data tersebut dikumpulkan dengan metode 

dokumentasi terhadap laporan keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
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Indonesia yang diperoleh dari website www.idx.co.id, perpustakaan Lembaga 

Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan Pusat Referensi Pasar Modal di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

3.3 Operasional variabel 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah manajemen laba, untuk 

mendeteksinya digunakan model yang diajukan oleh Beaver dan Engel (1996). Model 

tersebut menggunakan komponen penyisihan kerugian piutang (allowances for loan 

losses) dan provisi kerugian pinjaman sebagai komponen pembentuk total akrual 

dalam perusahaan perbankan (Nasution dan Setiawan, 2007). Model tersebut dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

NDAit = β0 + β1COit + β2LOANit + β3NPLit + β4ΔNPLit+1 + εit 

 

Dimana : 

CO
it 

: loan charge offs (pinjaman yang dihapus bukukan)  

LOAN
it  

: loans outstanding ( pinjaman yang beredar)  

NPL
it  

: non performing loans (pinjaman kredit yang bermasalah), terdiri 

dari pinjaman kredit yang kolektibilitasnya digolongkan menjadi (a) 

kurang lancar, (b) diragukan, dan (c) macet.  

ΔNPL
it+1 

: selisih non performing loans t+1 dengan non performing loans t  

NDA
it 

: akrual non kelolaan  

 

Sesuai dengan definisinya bahwa:  

TAit = NDAit + DAit 

Dimana: 

AD
it 
adalah akrual kelolaan, TA

it 
adalah total akrual, dan NDA

it 
adalah akrual non 

kelolaan, maka:  

TAit = β0 + β1COit + β2LOANit + β3NPLit + β4DNPLit+1 + zit 

Dimana zit = DAit + εit 



13 
 

Untuk menentukan akrual total dengan menggunakan model Beaver dan Engel 

(1996) ini maka digunakan total saldo penyisihan penghapusan aktiva produktif 

(PPAP). Dalam penentuan koefisien manajemen laba tersebut semua variabel dideflasi 

terlebih dahulu dengan nilai buku ekuitas dan cadangan kerugian pinjaman.  

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel Independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi 

variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah : 

1) Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dinilai berdasarkan nilai aktivanya, karena total aktiva 

adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan yang memiliki nilai ekonomis yang 

bermanfaat pada masa yang akan datang. Total aktiva dipilih dengan pertimbangan 

bahwa nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai market capitalized 

dan penjualan. Sehingga ukuran perusahaan diproksikan dengan LN total aset 

perusahaan. Penggunaan nilai LN total aset dimaksudkan untuk menghindari data 

yang tidak terdistribusi normal. 

2) Leverage 

Dalam penelitian ini, leverage didefinisikan sebagai debt to total assets yang 

merupakan hasil pembagi total utang tahun t dengan total total aset tahun t. Rumus 

Debt to total assets: 

    LEV = 
           

            
 

3) Profitabilitas 

Profitabilitas, sebagai pengukuran variabel ini adalah rasio return on assets 

(ROA), yang merupakan hasil pembagi laba bersih setelah pajak tahun t dengan 

total aktiva tahun t.  

Rumus Return on assets :   

    ROA = 
                  

            
 

3. 4 Tehnik Pengolahan Data 

3. 4. 1. Model Penelitian 
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Pengujian hipotesa dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier 

berganda (multiple regression) untuk menjelaskan pengaruh, arah dan kekuatan 

hubungan dari dua atau lebih variabel independen dan satu variabel dependen. 

Analisa ini dilakukan dengan menggunakan bantuan software statistik untuk 

meregresikan model penelitian dan untuk uji asumsi klasik. Adapun persamaan model 

regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Y =   +        +        +        +     

 

Keterangan: 

Y  : Akrual Diskreioner  

       : Total aktiva perusahaan I tahun t (X1) 

      : Debt to equity sebagai pengukuran leverage perusahaan i pada            

   Periode t (X2) 

       :Return on Asset sebagai pengukuran profitabilitas perusahaan i pada  

   periode t (X3)  

     : Error term perusahaan i pada periode t. 

3.5. Teknik Analisa Data 

Dalam menanalisa penelitian ini menggunakan data panel karena 

menggunakan dua jenis data, yaitu cross section dan data time series. Menurut 

Nachrowi dan Usman (2006) data cross section merupakan data yang dikumpulkan 

dalam satu waktu terhadap banyak individu, sedangkan data time series merupakan 

data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Data yang 

dikumpulkan secara cross section dan diikuti pada periode waktu tertentu disebut 

dengan data panel. Dalam menganalisa penulis menggunakan software EViews yang 

sering digunakan untuk penelitian analisa statistika dan ekonometrika. 

IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek pada penelitian ini merupakan seluruh perusahaan yang tergolong ke 

dalam industri perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan 

perbankan yang terdaftar dan secara konsisten mempublikasikan laporan 
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keuangan tahunan selama tahun 2007-2011 di Bursa Efek Indonesia.Perusahaan 

perbankan memiliki akhir tahun periode akuntansi pada tanggal 31 

DesemberDengan total objek penelitian sebanyak 24 perusahaan, di ambil data 

yang selama periode waktu amatan yaitu sejak tahun 2007 hingga 2011. Sehingga 

total observasi pada penelitian ini adalah sebanyak 120 observasi.Terkait dengan 

hasil uji normalitas saat dilakukan regresi atas seluruh observasi tersebut 

menunjukkan hasil residual yang tidak terdistribusi normal, maka penulis 

melakukan outlier atas beberapa observasi. 

4.2 Analisis Regresi Berganda 

Tabel 4.1 

Hasil Regresi Model Penelitian 

Dependent Variable: DA?   

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 08/21/13   Time: 22:36   

Sample: 2007 2011   

Included observations: 5   

Cross-sections included: 23   

Total pool (unbalanced) observations: 98  

Swamy and Arora estimator of component variances 

Cross sections without valid observations dropped 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -1.120265 5.51E-07 -2034696. 0.0000 

LN_TA? 0.165014 1.77E-08 9306490. 0.0000 

ROA? -0.051758 2.99E-08 -1730839. 0.0000 

LEV? -3.544829 5.13E-07 -6914334. 0.0000 

 

Analisis regresi berganda merupakan analisa hasil regresi atas model 

penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab perumusan masalah yang 

telah dibentuk pada BAB I penelitian, khususnya untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen penelitian. Pada saat melakukan pengolahan 

data dengan menggunakan software EViews versi ke 7, telah dilakukan pengujian 
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untuk mengetahui jenis pendekatan model apa yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu berdasarkan hasil uji chow dan uji hausman pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 

disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini menggunakan pendekatan model 

jenis random effect. 

4.4 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi manajemen laba pada perusahaan perbankan yang listing di 

Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan 

bahan pertimbangan dan bisa dimanfaatkan bagi pihak investor, pihak manajerial, dan 

pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

manajemen laba pada perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia 

periode 2007-2011. 

Manajemen laba terjadi karena adanya keleluasaan dari manajemen dalam 

pengelolaan perusahaan. Sehingga manajemen melakukan manajemen laba dengan 

tujuan seperti mencapai target, meningkatkan kompensasi atau kepentingan pribadi. 

Dibutuhkan pengawasan yang berkualitas demi meminimalisir tindak manajemen laba. 

Ukuran perusahaan yang diproksi dengan total aktiva  memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap praktik manajemen laba (earnings management). Profitabilitas 

(ROA) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap praktik manajemen laba pada 

perusahaan perbankan di Indonesia.  Leverage memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan perbankan di Indonesia. 

Hal ini menunjukan bahwa motivasi menghindari pelanggaran perjanjian yang diukur 

dengan menggunakan rasio debt to total assets dan motivasi pemberian bonus atau 

kompensasi manajemen yang diukur dengan rasio profitabilitas merupakan faktor yang 

memperkuat untuk mendorong manajemen dalam melakukan manajemen laba. Oleh 

sebab itu, investor agar berhati-hati dalam melihat rasio profitabilitas dan besarnya 

leverage agar tidak salah dalam mengambil keputusan.  

Kedepannya manajemen perusahaan perbankan sebaiknya tidak melakukan 

praktik manajemen laba. Walaupun praktik manajemen laba yang dilakukan 

manajemen tidak bertentangan dengan peraturan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

dalam menyusun laporan keuangan tetapi praktik manajemen laba merupakan 

tindakan oportunistik manajemen yang dapat menyesatkan pengguna laporan 

keuangan.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka 

diperoleh kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

manajemen laba di industri perbankan. Perusahaan perbankan besar dan 

perusahaan kecil memiliki aktivitas yang sama melakukan manajemen laba. Hal 

ini di duga karena perusahaan perbankan perusahaan yang yang memiliki 

kesamaan dan diatur secara ketat oleh Bank Indonesia. 

2. Leverage  memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap praktik manajemen 

laba (earning management) pada perusahaan perbankan di Indonesia. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel leverage yang dapat digunakan sebagai proksi 

untuk menjelaskan motivasi menghindari pelanggaran perjanjian dalam 

mendorong manajemen melakukan praktik manajemen laba, terbukti dapat 

meningkatkan praktik manajemen laba di perusahaan perbankan.  

3. Profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik 

manajemen laba (earning management) pada perusahaan perbankan di 

Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas yang dapat 

digunakan sebagai proksi untuk menjelaskan motivasi kompensasi bonus 

manajemen dalam mendorong manajemen melakukan praktik manajemen laba, 

terbukti dapat meningkatkan praktik manajemen laba di perusahaan perbankan. 

4. Ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap praktik manajemen laba di perusahaan perbankan di 

Indonesia. 

5.2 Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah: 

1. Penelitian ini hanya merupakan studi empiris terhadap industri perbankan di 

Indonesia dengan sampel bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat bersifat studi kasus terhadap suatu 

bank umum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba. 

2. Peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel perusahaan perbankan 

dengan tidak hanya mengambil sampel perusahaan perbankan yang sudah go 

public saja, melainkan semua bank yang ada di Indonesia. 
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3. Peneliti selanjutnya disarankan menambah sampel penelitian dengan periode 

yang berbeda, atau jenis indiustri yang lainnya. 

4. Praktik manajemen laba dalam penelitian ini hanya menggunakan model 

Beaver dan Engel (1996). Penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

menggunakan dan membandingkan model Beaver dan Engel (1996) dengan 

model-model manajemen laba lain, seperti model Modified Jones, model 

Dechow, dan model Kasznik yang umum digunakan untuk industri manufaktur, 

agar dapat mengetahui karakteristik pengungkapan manajemen laba dari 

masing-masing model.  
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