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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2. 1 Landasaran Teori 

2.1.1 Teori Keagenan 

Teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara anggota-anggota 

di perusahaan. Jensen and Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan agensi 

terjadi ketika satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) 

untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendele-gasikan wewenang 

pengambilan keputusan. Prinsipal adalah pemegang saham atau investor, 

sedangkan agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan atau manajer. Inti 

dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di 

investor dan pengendalian di pihak manajemen. 

Adanya pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelolaan oleh 

manajemen cenderung menimbulkan konflik keagenan di antara prinsipal dan 

agen. Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen terjadi karena kemungkinan 

agen tidak selalu berbuat sesuai dengan keinginan prinsipal, sehingga 

menimbulkan biaya keagenan (agency cost). Menurut Jensen and Meckling 

(1976) agency cost itu meliputi tiga hal, yaitu monitoring cost, bonding cost dan 

residual loss. Monitoring cost merupakan pengeluaran yang dibayar oleh prinsipal 

untuk mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku agen agar tidak 

menyimpang. Biaya ini timbul karena adanya ketidakseimbangan informasi antara 

prinsipal dan agen. Dalam situasi tertentu, agen mungkin untuk membelanjakan 
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sumber daya perusahaan (bonding costs) untuk menjamin bahwa agen tidak akan 

bertindak yang dapat merugikan prinsipal atau untuk meyakinkan bahwa prinsipal 

akan memberikan kompensasi jika dia benar-benar melakukan tindakan tersebut. 

Akan tetapi masih dapat terjadi perbedaan antara keputusan-keputusan agen 

dengan keputusan-keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan agen. 

Nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kesejahteraan yang dialami 

prinsipal disebut dengan residual loss. 

Dengan adanya masalah-masalah konflik kepentingan dan biaya-biaya 

agensi yang akan timbul maka diperlukan suatu konsep yang lebih jelas mengenai 

perlindungan terhadap para stakeholders. Untuk itu, berkembang suatu konsep 

yang memperhatikan dan mengatur kepentingan-kepentingan para pihak yang 

terkait dengan pemilik dan pengoperasional suatu perusahaan yang dikenal 

dengan konsep corporate governance. 

 

2.1.2 Manajemen Laba (Earnings Management)  

Earnings management adalah campur tangan manajemen dalam proses 

pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. 

Earnings management merupakan salah satu yang dapat mengurangi kredibilitas 

laporan keuangan (Setiawati dan Na’im, 2000). 

Manajemen berusaha memaksimalkan kesejahteraannya dengan 

meningkatkan kinerja melalui peningkatan laba dengan segera dengan cara-cara yang 

tidak wajar dan tidak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Earnings 

management berhubungan erat dengan tingkat perolehan laba (earning) atau prestasi 
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usaha suatu organisasi. Oleh sebab itu manajer sering berusaha menonjolkan 

prestasinya melalui earnings management. 

Dilihat dari sudut etika, Merchant dan Rockness (1994) dalam Gumanty 

(2001) mendefinisikan earnings management sebagai tindakan yang dilakukan oleh 

manajemen perusahaan dengan cara memanipulasi laba sehingga memberikan 

informasi mengenai keuntungan ekonomis (economic advantage) yang 

sesungguhnya tidak dialami perusahaan. Tindakan manajer melakukan manajemen 

laba tersebut bisa dikategorikan sebagai suatu penipuan dan tidak etis 

Healy dan Wahlen (1999) dalam Sutrisno (2002) mengemukakan bahwa 

manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan penilaian dalam pelaporan 

keuangan sehingga menyesatkan penilaian stakeholder mengenai kinerja perusahaan 

atau untuk mempengaruhi hasil konstraktual yang bergantung pada angka akuntansi 

yang di laporkan. 

Beberapa motivasi terjadinya manajemen laba menurut Scott (1997) yaitu: 

1. Motivasi Program Bonus (Bonus Plan Motivations). 

Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan 

bertindak secara opportunistic untuk melakukan manajemen laba dengan 

memaksimalkan laba saat ini. 

2. Motivasi politik (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 yang lebih ketat. 



 

 

 

10 

3. Motivasi Perpajakan (Taxation Motivations) 

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang 

paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan 

penghematan pajak pendapatan. 

4. Motivasi perubahan CEO (Changes of CEO Motivations) 

CEO (Chief Executive Officer) yang mendekati masa pensiun akan 

cenderung menaikkan pendapatan untuk menaikkan bonus mereka, dan 

jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan 

agar tidak diberhentikan. 

5. Initial Public Offering (IPO) 

Perusahaan yang akan go public belum memiliki nilai pasar, dan 

menyebabkan manajer perusahaan yang akan go public melakukan 

manajemen laba dalam prospektus mereka dengan harapan dapat 

menaikkan harga saham perusahaan 

6. Motivasi perjanjian utang (Debt Covenants Motivations) 

Perjanjian utang timbul karena adanya kontrak jangka panjang yang 

dilakukan oleh manajemen laba. pelanggaran terhadap hal tersebut akan 

mengakibatkan biaya yang tinggi terhadap perusahaan, oleh karena itu 

manajer berusaha untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap 

convenant. 
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2.1.3 Leverage  

Leverage didefinisikan sebagai nilai buku total hutang jangka panjang 

dibagi dengan total aktiva. Leverage juga dapat didefinisikan sebagai penggunaan 

aktiva/dimana dana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menutup biaya 

tetap atau membayar beban tetap. Bowman (1980) dalam Tumirin (2003) 

menyatakan dalam menggunakan nilai pasar untuk total hutang dalam menghitung 

leverage dan mendapatkan hasil yang tidak berbeda jika digunakan dengan nilai 

buku. Leverage diprediksi memiliki hubungan positif dengan risiko, karena 

semakin besar leverage semakin besar kewajiban membayar dalam jangka 

panjang. 

Leverage akan menjadi besar apabila lebih banyak utang jangka panjang 

yang dimiliki oleh perusahaan. Seberapa besar leverage yang diinginkan, sangat 

tergantung pada stabilitas perusahaan. Pada saat tingkat leverage besar, maka laba 

yang dihasilkan akan dapat menutup pembayaran bunga dan pokok pinjaman. 

Leverage adalah bagian sumber pendanaan untuk operasional maupun investasi 

yang berasal dari luar perusahaan. Besarnya rasio utang mencerminkan 

kompleksitas dan risiko keuangan (Tumirin, 2003). Leverage yang mempunyai 

arti sebagai pertambahan total pendapatan nasional terhadap suatu pertambahan 

dalam pengeluaran-pengeluaran inisial. 

Leverage merupakan proporsi dari modal pinjaman (coan capital) berbunga 

tetap terhadap modal saham (share capital) suatu perusahaan. Apabila hampir 

seluruh modal perusahaan berasal dari saham-saham yang   diterbitkan dan 

sebagian kecil saja yang berasal dari pinjaman bunga tetap, maka perusahaan 
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tersebut mempunyai pengungkit modal yang rendah. Dan apabila hampir semua 

modal perusahaan berasal dari pinjaman berbunga tetap dan menggunakan hanya 

sebagian kecil dari saham yang diterbitkan, maka perusahaan itu mempunyai 

pengungkit modal yang tinggi. 

Leverage akan menjadi besar apabila lebih banyak utang jangka panjang 

yang dimiliki oleh perusahaan. Para pemegang saham mendapatkan manfaat dari 

solvabilitas keuangan sejauh laba yan dihasilkan atas uang yang dipinjam 

melebihi biaya bunga dan juga jika terjadi kenaikan nilai pasar saham. Bicara 

tentang Leverage, maka kita juga bicara tentang keharusan membayar bunga dan 

pokok pinjaman yang akan jatuh tempo dan pada akhirnya akan menimbulkan 

resiko kegagalan. Maka dari itu seberapa besar Leverage yang diinginkan, sangat 

terhantung pada stabilitas perusahaan. 

Pada saat lingkar Leverage besar, maka laba yang dihasilkan akan dapat 

menutup pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Namun jika tingkat Leverage 

yang dihasilkan oleh suatu perusahaan kecil maka kecil pula kemampuan 

perusahaan untuk pembayaran bunga dan pokok pinjamannya. Maka dari itu, saat 

utang meningkat dengan tajam manajemen akan melakukan penyesuaian angka-

angka akuntansi untuk menyepakati pembatasan-pembatasan seperti misalnya 

perjanjian hutang (Jensen dan Meckling 1976 dalam Rosaria 2007). 

Leverage adalah perbandingan antara total kewajiban dengan total aktiva 

perusahaan. Rasio ini menunjukkan besarnya besar aktiva yang dimiliki 

perusahaan yang dibiayai dengan hutang. Semakin tinggi nilai leverage maka 

risiko yang akan dihadapi investor akan semakin tinggi dan para inves- tor akan 
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meminta keuntungan yang semakin besar. Oleh karena itu, semakin besar 

leverage maka kemungkinan manajer untuk melakukan manajemen laba akan 

semakin besar (Ma’ruf 2006).  

 

2.1.4 Profitabilitas 

Menurut Brigham dan Houston (2007 : 146) rasio profitabilitas adalah 

sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, 

manajemen asset, dan hutang pada hasil operasi. Lebih lanjut Sartono (2001 : 

122) menjelaskan bahwa rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun 

modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat 

berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham 

akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk deviden. 

Irawati (2006 : 58) menyatakan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio 

yang digunakan untuk  mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau 

merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu untuk melihat kemampuan perusahaan dalam beroperasi secara 

efisien. 

Tujuan rasio profitabilitas menurut Kasmir (2011:197), yaitu : 

a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam 

satu periode tertentu. 

b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 
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c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu 

d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri 

e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan 

baik modal pinjaman maupun modal sendiri 

 

2.1.5 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar 

kecilnya perusahaan. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi ke dalam 

tiga kategori, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan 

kecil.  Ukuran  perusahaan  mempunyai  pengaruh  terhadap  tindakan 

manajemen laba. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi manajer dalam 

membuat pelaporan keuangan dan prosedur akuntansi. 

Menurut Marachi (2001) dalam Nuryaman (2008) yang melakukan 

penelitian di Amerika Serikat, perusahaan besar kurang memiliki dorongan 

untuk melakukan manajemen laba dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini 

disebabkan karena perusahaan besar memiliki basis pengguna laporan keuangan 

yang lebih luas sehingga dituntut memiliki kredibilitas yang tinggi dalam 

menyajikan laporan keuangan. 

Menurut Hadri Kusuma (2005) dalam (Nugroho dan Pangestuti, 2010: 11), 

ada tiga teori yang secara implisit menjelaskan hubungan antara ukuran 

perusahaan dengan tingkat keuntungan, antara lain: 

a. Teori teknologi, yang menekankan pada modal fisik, economies of scale, 

dan lingkup sebagai faktor-faktor yang menentukan besarnya ukuran 



15 

 

 

perusahaan yang optimal serta pengaruhnya terhadap profitabilitas 

b. Teori organisasi, menjelaskan hubungan profitabilitas dengan ukuran 

perusahaan yang dikaitkan dengan biaya transaksi organisasi, didalamnya 

terdapat teori critical resources. 

c. Teori institusioanal mengaitkan ukuran prusahaan dengan faktor-faktor 

seperti system perundang-undangan, peraturan anti-trust, perlindungan 

patent, ukuran pasar dan perkembangan pasar keuangan 

Ukuran perusahaan sangat berpengaruh kepada struktur pendanaan 

dengan didasarkan pada kenyataan bahwa semakin besar ukuran perusahaan  

makan akan ada kecenderungan untuk menggunakan jumlah pinjaman yang lebih 

besar pula. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar memiliki kebutuhan dana 

yang besar. Dan salah satu pemenuhan dana yang tersedia adalah dengan 

pendanaan eksternal 

 

2.1.6. Volatilitas Penjualan  

2.1.6.1 Penjualan 

Menurut penjualan merupakan proses dimana kebutuhan pembeli dan 

kebutuhan penjual dipenuhi, melalui anatr pertukaran informasi dan kepentingan. 

Jadi konsep penjualan adalah cara unutk mempengaruhi konsumen untuk 

membeli produk yang ditawarkan. Penjualan merupakan penyebaran produk 

yang ditujukan para pedagang dengan lebih mengandalkan harga dan distribusi 

serta berdampak pada jangka pendek dan menengah (1-6 bulan). Penjualan juga 

berkepentingan untuk menambah jumlah pelanggan terdaftar dan rasio 
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pelanggan aktif serta meningkatkan frekuensi transaksi utang. 

Salah satu aspek yang ada dalam penjualan adalah penjualan dengan 

bertemu muka (face to face selling) dimana seoarang penjual langsung 

berhadapan muka dengan calon pembelinya. Pada perusahaan, pada umumnya 

mempunyai tiga tujuan umum dalam penjualannya, yaitu : 

1) Mencapai volume penjualan tertentu 

2) Mendapat laba tertentu 

3) Menunjang pertumbuhan perusahaan 

 

2.1.6.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Penjualan 

Dalam praktek, kegiatan penjualan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor : 

  a) Kondisi dan Kemampuan Penjual 

  Transaksi jual-beli atau pemindahan hak milik komersial atas 

barang dan jasa itu pada prinsipnya melibatkan dua pihak, yaitu penjual 

sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Disini, penjual 

harus dapat meyakinkan kepada pembelinya agar dapat berhasil mencapai 

sasaran penjualan yang diharapkan. 

   b) Kondisi Pasar 

 Pasar, sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menajdi sasaran 

dalam penjualan, dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualannya. 

   c) Modal 

  Akan lebih sulit bagi penjual untuk menjual barangnya apabila 

barang yang dijual tersebut belum dikenal oleh calon pembeli, atau apabila 
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lokasi pembeli jauh dari tempat penjual. Dalam keadaan seperti ini, 

penjual harus memperkenalkan dulu membawa barangnya ke tempat 

pembeli. 

   d) Kondisi Organisasi Perusahaan 

  Pada perusahaan besar, biasanya masalah penjualan ini ditangani 

oleh bagian tersendiri (bagian penjualan) yang dipegang orang-orang 

tertentu / ahli di bidang penjualan. Lain halnya dengan perusahaan kecil 

dimana masalh penjualan ditangani oleh orang yang melakukan fungsi-

fungsi lain. Hal ini disebabkan karena jumlah tenaga kerjanya lebih 

sedikit, sistem organisasinya lebih sederhana, masalah-masalah yang 

dihadapi, serta saran yang dimilki juga tidak sekompleks perusahaan besar. 

Biasanya, masalah penjualan ini ditangani sendiri oleh pimpinan dan tidak 

diberikan kepada orang lain. 

   e) Faktor Lain 

  Faktor-faktor lain, seperti: periklanan, peragaan,kampanye, 

pemberian hadiah, sering mempengaruhi penjualan. Namun untuk 

melaksanakannya diperlukan sejumlah dana yang tidak sedikit. Bagi 

perusahaan yang bermodal kuat, kegiatan ini secar rutin dapat dilakukan. 

Sedangkan bagi perusahaan kecil yang mempunyai modal relative kecil, 

kegiatan ini lebih jarang dilakukan. 
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  2.1.6.3 Volatilitas Penjualan 

 Penjualan merupakan penyebaran produk yang ditujukan para pedagang 

dengan lebih mengandalkan harga dan distribusi serta dampak pada jangka 

pendek dan menengah (1 sampai 6 bulan). Penjualan juga berkepentingan 

menambah jumlah pelanggan terdaftar dan rasio pelanggan aktif serta 

meningkatkan frekuensi transaksi utang. 

 Penjualan adalah bagian terpenting dari siklus operasi perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Volatilitas yang rendah dari penjualan akan dapat 

menunjukkan kemampuan laba dalam memprediksi aliran kas di masa yang akan 

datang. Tingginya tingkat penjualan mencerminkan kinerja perusahaan dalam  

memasarkan  dan  menjual produk atau jasa juga tinggi. Investor lebih menyukai 

tingkat penjualan yang relatif stabil atau memiliki  volatilitas yang   rendah.   

Volatilitas   penjualan yang  rendah  akan  berpengaruh terhadap laba perusahaan 

dimana volatilitas penjualan yang rendah akan dapat menunjukkan kemampuan 

laba yang rendah dalam memprediksi aliran kas yang dihasilkan dari penjualan di 

masa yang akan datang sehingga laba yang dihasilkan lebih persisten. Namun  

jika  tingkat  volatilitas penjualan tinggi, maka kualitas dari laba tersebut akan 

rendah, karena laba yang dihasilkan akan mengandung banyak  gangguan  

persepsian (perceived noisee) (Dechow dan Dichev, 2002). Kualitas laba yang 

rendah akan membuat manajemen melakukan pengelolaan laba. 

 Volatilitas penjualan adalah derajat penyebaran penjualan atau indeks 

penyebaran distribusi penjualan perusahaan (Dechow dan Dichev, 2002). 

Volatilitas penjualan mengindikasikan suatu volatilitas lingkungan operasi dan 
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penyimpangan yang lebih besar aproksimasi dan estimasi, dan berkorespondensi 

dengan kesalahan estimasi yang lebih besar dan kualitas akrual yang rendah 

(Dechow dan Dichev, 2002). 

 Volatilitas penjualan yang memiliki  fluktuasi  yang  tajam membuat 

prediksi aliran kas yang dihasilkan dari penjualan itu sendiri menjadi kurang pasti 

bahkan kemungkinan kesalahan prediksi atau kesalahan estimasi sangat tinggi. 

Aliran kas yang  dihasilkan dari aktivitas penjualan akan berujung pada laba 

perusahaan. Sehingga volatilitas penjualan juga akan berdampak terhadap 

volatilitas laba itu sendiri. Apabila volatilitas penjualan tinggi maka volatilitas 

laba juga akan cenderung tinggi sehingga persistensi laba atau kestabilan laba 

menjadi rendah. Jika kestabilan laba rendah, maka kualitas laba perusahaan juga 

akan rendah. Sehingga hal tersebut memicu manajemen dalam melakukan 

manajemen laba. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu   

 Terdapat berberapa penelitian yang sebelumnya membahas tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Antara lain penelitian yang 

dilakukan oleh Guna dan Herawaty (2010) menguji mekanisme good corporate 

governance, independensi auditor, leverage, kualitas audit, profitabilitas, ukuran 

perusahaan. Good corporate governance dibagi dalam empat proksi yaitu 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komite audit, komisaris 

independen. Hasil dari penelitian tersebut kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajemen, komite audit, komisaris independen, independensi auditor, dan  
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ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan 

leverage, kualitas audit, dan profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba. 

  Penelitian lain yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi 

manajemen laba adalah penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Christiawan 

(2014). Dalam penelitian tersebut dilakukan pengujian pengaruh kompensasi 

bonus, leverage dan pajak terhadap earning management. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kompensasi bonus tidak berpengaruh signifikan, leverage 

berpengaruh positif, dan pajak berpengaruh positif terhadap earning management. 

  Penelitian mengenai permasalahan manajemen laba juga dilakukan oleh 

Widayati, Fadaha dan Nurhayati (2014), dalam penelitian tersebut diuji variabel leverage, 

ukuran perusahaan dan profitabilitas. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan negatif variabel leverage, ukuran perusahaan terhadap 

manajemen laba. Sedangkan untuk variabel profitabilitas, terdapat pengaruh signifikan 

positif.  

 Penelitian terkait pengaruh leverage terhadap manajemen laba lainnya 

adalah penelitian Midiastuty dan Machfoedz (2003), Peasnell (2003), dan 

Murhadi (2009) yang menemukan leverage tidak mempunyai hubungan signifikan 

terhadap manajemen laba.  

 Siti Nayiroh (2013), Lusi (2014) dan Setyaningtyas dan Hadiprajitno (2014)  

melakukan penelitian terkait manajemen laba dengan menggunakan ukuran 

perusahaan sebagai varaibel dan hasilnya menyatakan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 
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2.3 Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian merupakan unsur pokok dalam sebuah penelitian. 

Kerangka pemikiran menjelaskan secara teoritis model konseptual variabel-

variabel penelitian, tentang bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan 

dengan variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel dependan 

dengan variabel independen. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kerangka pemikiran secara sederhana adalah kerangka yang memberikan 

penjelasan hubungan antar variabel. Kerangka penelitian dalam penelitian ini 

disusun sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profitabilitas 

H2 (-) 

Manajemen Laba 

Ukuran 

Perusahaan 

H3(-) 

Volatilitas 

Penjualan  

H4 (+) 

Leverage 

H1 (+) 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

2.4.1  Pengaruh Leverage terhadap manajemen laba 

Leverage  merupakan  rasio  yang  menggambarkan  proporsi  penggunaan 

hutang sebuah perusahaan dalam pembiayaan investasinya. Apabila rasio leverage 

tinggi maka investor menginginkan keuntungan yang besar maka pihak 

manajemen akan semakin tersudut dengan semakin tergerusnya laba yang dapat 

ditahan oleh perusahaan untuk melakukan ekspansi usahanya, sedangkan beban 

bunga yang harus dibayarkan pun tetap ada. Di sisi lain pihak menejemen akan 

dihadapkan pada resiko gagal bayar yang tinggi atas hutang-hutangnya apabila 

perusahaan tersebut memiliki rasio leverage yang tinggi. Selain itu suatu 

perusahaan memiliki leverage yang besar maka usaha perusahaan untuk 

melakukan manajemen laba akan besar, hal ini dilakukan untuk memberikan rasa 

aman kepada pihak investor akan resiko default. Apabila perusahaan default maka 

perusahaan harus melunasi hutang-hutang pihak peminjam terlebih dahulu, 

sedangkan investor mendapatkan jatah sisa dari total keseluruhan aktiva yang 

telah dibayarkan terlebih dahulu kepada pihak peminjam. Oleh karena itu peneliti 

menduga adanya kecenderungan bagi perusahaan untuk melakukan praktik 

manajemen laba dalam upaya mengendalikan rasio leverage agar tetap sesuai 

proporsi yang diharapkan bagi investor. 

Menurut Ma’ruf (2006) dalam Prambudi dan Sumantri (2014) semakin 

tinggi nilai leverage maka risiko yang akan dihadapi investor akan semakin tinggi 

dan para investor akan meminta keuntungan yang semakin besar. Pengaruh 

leverage dan manajemen laba sebelumnya juga pernah diteliti oleh Guna dan 
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Herawaty (2010) menggunakan perhitungan Debt to Total Asset dan menunjukkan 

bahwa leverage berpengaruh terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian diatas 

maka hipotesis yang diajukan peneliti adalah:  

H1: Leverage berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba. 

 

2.4.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap manajemen laba 

Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) dalam Guna dan Herawaty (2010) 

profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola 

kekayaan  perusahaan  yang  ditunjukkan  oleh  laba  yang  dihasilkan 

perusahaan. 

Profitabilitas memiliki kaitan yang erat dengan laba. Pihak investor selaku 

pihak yang melakukan investasi, atas modal yang dimilikinya, di dalam  suatu 

perusahaan, investor memberikan kepercayaaan dalam menjalankan usaha 

tersebut untuk menghasilkan laba kepada pihak manajemen. Pihak investor 

memberikan perhatian yang lebih atas laba yang dihasilkan dari kinerja 

manajemen, hal ini berkaitan dengan deviden yang akan didapatkan oleh 

investor. Untuk itu investor akan tertarik pada perusahaan yang melaporkan laba 

yang tumbuh dengan stabil pada laporan keuangan perusahaan. Laba yang 

memiliki pertumbuhan yang stabil diharapkan dapat memberikan kepastian 

pembagian deviden serta meminimalisir terjadinya kebangkrutan pada suatu 

entitas. Laba yang dihasilkan oleh manajemen akan menjadi tolak ukur dalam 

memberikan bonus kompensasi dari investor. Namun disisi lain pihak 

manajemen memiliki kewenangan dalam menjalankan operasional perusahaan 
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dan pihak manajemen ingin mengamankan posisinya agar mendapatkan nilai 

yang baik dimata investor, untuk itu peneliti memiliki dugaan atas potensi yang 

dimiliki oleh manajemen untuk digunakan memenuhi kepentingannya daripada 

mencapai kemakmuran suatu perusahaan, hal ini  didasari dengan adanya teori 

agensi. 

Pengaruh profitabilitas dan manajemen laba sebelumnya pernah diteliti 

oleh Guna dan Herawaty (2010) menggunakan perhitungan Return on Asset dan 

menunjukkan adanya pengaruh. 

H2: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. 

 

2.4.3 Pengaruh Ukuran perusahaan terhadap manajemen laba 

Perusahaan yang lebih besar umumnya akan mendapatkan lebih banyak 

perhatian dari pihak eksternal, seperti investor, analis, maupun pemerintah. Oleh 

sebab itu perusahaan akan menghindari fluktuasi laba yang terlalu drastic, sebab 

kenaikan laba yang drastis akan menyebabkan pertambahan kewajiban seperti 

pajak. Perusahaan besar akan cenderung berusaha untuk melaporkan perolehan 

laba yang stabil setiap tahunnya. 

Penelitian Chtourou et al. (2001), Lee and Choi (2002), Midiastuty dan 

Machfoedz (2003), Saleh et al. (2005), Liu dan Lu (2007), dan Cornett et al. 

(2009) menemukan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif 

signifikan terhadap besaran pengelolaan laba. Perusahaan yang besar lebih 

diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam 

melakukan pelaporan keuangan, sehingga berdampak perusahaan tersebut 
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melaporkan kondisinya lebih akurat (Nasution dan Setiawan, 2007). Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan semakin kecil pengelolaan laba 

yang dilakukan. 

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

 

2.4.4 Pengaruh Volatilitas penjualan terhadap manajemen laba 

  Penjualan adalah bagian terpenting dari siklus operasi perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Volatilitas yang rendah dari penjualan akan dapat 

menunjukkan kemampuan laba dalam memprediksi aliran kas di masa yang akan 

datang. Tingginya tingkat penjualan mencerminkan kinerja perusahaan dalam  

memasarkan  dan  menjual produk atau jasa juga tinggi. Investor lebih menyukai 

tingkat penjualan yang relatif stabil atau memiliki  volatilitas yang rendah.    

  Volatilitas yang rendah dari penjualan akan dapat menunjukkan 

kemampuan laba dalam memprediksi aliran kas dimasa yang akan datang. Namun 

jika tingkat volatilitas penjualan tinggi, maka kualitas dari laba tersebut akan 

rendah, karena laba yang dihasilkan akan mengandung banyak gangguan 

persepsian (perceived noisee) (Dechow dan Dichev, 2002). Volatilitas penjualan 

yang memiliki  fluktuasi  yang  tajam membuat prediksi aliran kas yang 

dihasilkan dari penjualan itu sendiri menjadi kurang pasti bahkan kemungkinan 

kesalahan prediksi atau kesalahan estimasi sangat tinggi. Aliran kas yang  

dihasilkan dari aktivitas penjualan akan berujung pada laba perusahaan. Sehingga 

volatilitas penjualan juga akan berdampak terhadap volatilitas laba itu sendiri. 

Apabila volatilitas penjualan tinggi maka volatilitas laba juga akan cenderung 
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tinggi sehingga persistensi laba atau kestabilan laba menjadi rendah. Jika 

kestabilan laba rendah, maka kualitas laba perusahaan juga akan rendah. Sehingga 

hal tersebut memicu manajemen dalam melakukan manajemen laba. 

Semakin besar volatilitas penjualan perusahaan akan menyebabkan 

kualitas laba perusahaan makin rendah. Jika kualitas laba rendah maka 

mengindikasi bahwa perusahaan melalukan praktik manajemen laba. Berdasarkan 

uraian di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4: Volatilitas penjualan berpengaruh positif terhadap manajemen laba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


