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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1 Manajemen Laba 

 Laba merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan 

yang diperhatikan oleh investor sebagai sarana pendukung pertimbangan 

pengambilan keputusan. Pentingnya informasi laba ini mendorong manajemen 

untuk melakukan praktik manajemen laba supaya dapat menyajikan informasi laba 

dengan tepat.  

 Menurut Setiawati dan Na’im (2000), manajemen laba adalah hasil campur 

tangan yang dilakukan oleh manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal 

dengan tujuan untuk menguntungkan pihak tertentu. Manajemen laba diduga 

muncul atau dilakukan oleh manajer dalam peroses pembuatan laporan keuangan 

suatu organisasi karena manajemen megharapkan suatu manfaat dari tindakan yang 

dilakukan (Gumanti, 2000). Selain itu alasan manajemen melakukan pegelolaan 

dan pengaturan laba sebagai salah satu upaya untuk mengurangi resiko yang 

mungkin dialami oleh perusahaan. 

 Melalui tindakan ini manajemen dapat membuat kebijakan (discretionary) 

yang dapat membantu untuk mempercepat atau menunda biaya-biaya pendapatan 

supaya laba yang diperoleh perusahaan dapat lebih kecil atau lebih besar sesuai 

dengan yang diharapkan (Scott, 1997). Menurut Na’im dan Setiawati (2000) 

terdapat tiga cara untuk melakukan manajemen laba, yaitu 
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1. Manajemen dapat memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi 

akuntansi sebagai cara mempengaruhi laba seperti estimasi tingkat piutang 

tidak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap, dan lain-lain 

2. Mengubah metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi, 

misalnya mengubah metode depresi garis lurus menjadi metode depresi 

angka tahun 

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan dengan cara mempercepat atau 

menunda pengeluaran sampai periode akuntansi berikutnya (Daley dan 

Vigeland, 1993) 

2.1.2 Financial Distress atau Kesulitan Keuangan 

 Financial distress atau kesulitan keuangan merupakan suatu keadaan di 

sebuah perusahaan yang sedang mengalami tahap penurunan kondisi keuangan 

sebelum memasuki tahap kebangkrutan atau likuidasi (Widarjo dan Setiawan, 

2009). Perusahaan dapat dikatakan memasuki fase financial distress ketika 

perusahaan tersebut dianggap mulai tidak mampu lagi memenuhi memenuhi 

kewajiban keuangannya (Paramita dkk, 2017).  

 Kondisi ini dapat dialami oleh hampir semua perusahaan, baik yang 

berukuran besar maupun berukuran kecil, sebab faktor-faktor yang mempengaruhi 

financial distress berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Faktor internal yang 

mempengaruhi financial distress perusahaan, antara lain ketidakmampuan 

perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya yang ada untuk kegiatan 

operasional, tidak mempunyai struktur keuangan yang baik, dan pengelolaan 

perusahaan yang buruk. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi financial 
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distress, antara lain kondisi makro ekonomi, fluktuasi dalam inflasi, suku bunga, 

produk nasional bruto, ketersediaan kredit, tingkat upah pegawai dan kebijakan 

moneter. 

 Financial distress biasanya juga digunakan oleh investor untuk menilai 

kesehatan sebuah perusahaan. Nilai financial distress yang tinggi menunjukkan 

bahwa perusahaan tersebut memiliki kondisi keuangan yang sehat, sedangkan nilai 

financial distress yang rendah menunjukkan sebaliknya. Sebagai pemegang saham 

perusahaan, investor cenderung tertarik pada perusahaan yang memiliki kondisi 

keuangan yang sehat. Hal ini dikarenakan perusahaan yang sehat memiliki 

kemungkinan keberlangsungan hidup yang lebih lama dan resiko untuk mengalami 

kebangkrutan yang lebih kecil (Khamidah dan Afandi, 2012). Selain itu, perusahaan 

yang sehat mencerminkan perusahaan tersebut memiliki kemampuan dalam 

menjalankan usahanya, distribusi aktiva, keefektifan pengguna aktiva, hasil usaha 

yang telah dicapai, kewajiban yang harus dilunasi dan potensi kebangkrutan yang 

terjadi. 

2.1.3 Profitabilitas 

 Rasio profitabilitas adalah sekelompok rasio yang menunjukkan gabungan 

efek-efek dari likuiditas, manajemen aktiva, dan hutang pada hasil-hasil operasi 

(Brigham dan Houston, 2003) dalam (Mardiyati, 2012). Adapun menurut Gunawan 

(2015), profitabilitas merupakan tingkat keuntungan bersih yang dicapai oleh suatu 

perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya. Profitabilitas juga digunakan 

sebagai indikator pengukur kinerja perusahaan. Semakin tinggi nilai profitabilitas 
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menandakan bahwa semakin tinggi kinerja dan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba (Lestari dan Wulandari, 2019).  

 Terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur 

profitabilitas suatu perusahaan, antara lain Return on Assets (ROA), Return on 

Equity (ROE), dan Return on Investment (ROI). Salah satu yang sering digunakan 

sebagai proksi pengukuran adalah Return on Assets. Rasio tersebut dapat 

menunjukkan efisiensi operasional perusahaan berdasarkan total aset yang dimiliki. 

Keunggulan menggunakan Return on Assets dibandingkan rasio profitabilitas yang 

lain adalah dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh yang 

sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keuangan (Munawir, 2007). Rasio 

tersebut juga dapat digunakan untuk membandingkan pesaing perusahaan dalam 

industri yang sejenis.  

 Hal ini berbeda apabila pengukuran profitabiltas dengan menggunakan rasio 

Return on Investment. Rasio yang pengukuran profitabilitas berdasarkan investasi 

tesebut tidak dapat digunakan untuk membandingkan antara dua atau lebih 

perusahaan karena sulitnya untuk membandingkan rate of return suatu perusahaan 

dengan perusahaan yang lain (Munawir, 2007). Sedangkan pengukuran 

menggunakan Return on Equity, tingkat keuntungan perusahaan antar periode 

dinilai tidak konsisten. Terkadang Return on Equity yang tinggi dikarenakan 

perusahaan memiliki nilai ekuitas yang kecil dibandingkan dengan perolehan laba. 

Selain itu laba yang bersifat negatif juga membuat hasil perhitungan rasio tersebut 

menajadi lebih tinggi. Hal tersebut apabila kurang diperhatikan dengan baik akan 

sangat beresiko bagi investor atau pemegang saham. 
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2.1.4 Pajak Penghasilan Badan 

 Berdasarkan PSAK 46 (Revisi 2010) mengungkapkan definisi beban pajak 

penghasilan adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang 

diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi sebuah perusahaan. Sedangkan 

menurut Pramitasari dan Christiawan (2017), beban pajak penghasilan merupakan 

pajak yang dibebankan kepada perusahaan yang dihitung berdasarkan besarnya 

penghasilan atau pendapatan perusahaan dalam satu periode tertentu yang 

kemudian akan dibayarkan kepada pemerintah. Bagi beberapa perusahaan, 

pembayaran pajak dianggap sebagai beban karena sifatnya mengurangi laba bersih 

yang diperoleh perusahaan pada periode tersebut. Hal tersebut dapat menyebabkan 

perolehan laba bersih perusahaan menjadi lebih kecil. 

2.1.5 Persentase Saham Publik 

 Persentase saham publik merupakan kepemilikan saham oleh publik atau 

masyarakat yang tidak memiliki hubungan khusus dengan perusahaan yang 

dihitung menggunakan persentase. Saham publik juga menunjukkan besarnya 

private information yang harus dibagikan oleh manajemen terhadap publik. Private 

information merupakan informasi internal yang awalnya hanya diketahui oleh 

manajemen, seperti: standar atau metode yang digunakan untuk mengukur kinerja 

perusahaan, keberadaan perencanaan bonus, dan sebagainya (Azlina, 2010). 

Dengan adanya kepemilikan oleh publik, manajemen memiliki kewajiban untuk 

membagikan informasi tersebut secara berkala sebagai bentuk pertanggung 

jawabannya (Suriyani dkk, 2015). 
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2.1.6 Ukuran perusahaan 

 Ukuran perusahaan merupakan suatu variabel yang disajikan dalam bentuk 

rasio atau skala yang dapat menggambarkan besar kecilnya perusahaan. Menurut 

Munawir (2007), perusahaan yang berukuran besar memiliki dorongan yang lebih 

kuat untuk menyajikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan perusahaan yang berukuran kecil karena perusahaan yang berukuran besar 

memiliki kemungkinan lebih besar untuk dipandang kritis oleh investor. Ukuran 

perusahaan dapat diukur menggunakan log dari total aset atau nilai pasar saham. 

Beradasarkan pegukuran tersebut. Ukuran perusahaan dapat dikategorikan menjadi 

perusahaan besar, menengah dan kecil.  

2.2 PENELITIAN TERDAHULU 

1. Paramita dkk (2017) meneliti tentang Pengaruh Financial Distress, Risiko 

Litigasi dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap 

Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa financial distress, risiko litigasi dan corporate 

social responsibility berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

2. Lo (2012) melakukan penelitian tentang Pengaruh Tingkat Kesulitan 

Keuangan terhadap Manajemen Laba : Teori Keagenan versus Teori 

Signaling. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa financial distress 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

3. Riadiani dan Wahyudin (2015) meneliti tentang Pengaruh Good Corporate 

Governance terhadap Manajemen Laba dengan Financial Distress sebagai 
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Intervening. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa 

financial distress berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

4. Purnama (2017) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Profitabilitas, 

Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Kepemlikan 

Manajerial terhadap Manajemen Laba. Penelitian tersebut menyatakan 

bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

5. Widianingrum dan Sunarto (2018) meneliti tentang Deteksi Manajemen 

Laba: Leverage, Free Cash Flow, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan 

(Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 

2013-2016). Hasil dari penelitian tersebut adalah free cash flow dan 

profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

6. Selviani (2017) meneliti tentang Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan 

Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-

2016). Hasil dari penelitian tersebut adalah profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap manajemen laba. 

7. Lubis dan Suryani (2018) melakukan penelitian tentang Pengaruh Tax 

Planning, Beban Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan terhadap 

Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Industri Barang 

Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). Hasil penelitian 

tersebut menyatakan bahwa tax planning dan ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 
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8. Kurnia (2018) meneliti Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak 

Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba (Studi 

Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-

2016). Hasil dari penelitian tersebut adalah aset pajak tangguhan dan beban 

pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

9. Amelia dan Hernawati (2016) meneliti tentang Pengaruh Komisaris 

Independen, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Manajemen 

Laba. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

10. Widyastuti (2009) melakukan penelitian tentang Pengaruh Struktur 

Kepemilikan dan Kinerja Keuangan terhadap Manajemen Laba (Studi pada 

Perusahaan Manufaktur di BEI). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

11. Susanto (2015) meneliti tentang Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, 

Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Saham Publik, dan Leverage 

terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di 

BEI Tahun 2011-2014). Penelitian tersebut menyebutkan bahwa 

kepemilikan saham publik berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

12.  Rahman dkk (2014) melakukan penelitian terkait Aktivitas Manajemen 

laba: Analisis Peran Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Persentase 

Saham Publik dan Leverage. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan 

bahwa persentase saham publik berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba. 
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2.3 HIPOTESIS PENELITIAN 

2.3.1 Financial Distress 

 Financial distress memeberikan gambaran mengenai perusahaan yang 

sedang mengalami penurunan keuangan. Perusahaan yang secara terus menerus 

mengalami financial distress atau kesulitan keuangan maka kemungkinan terburuk 

yang akan terjadi adalah perusahaan akan mengalami kebangkrutan atau kepailitan 

(Paramita dkk, 2017).  

 Situasi tersebut mendorong timbulnya kekhawatiran investor yang akhirnya 

mendorong investor untuk melakukan pergantian struktur manajerial dalam 

perusahaan. Investor menganggap bahwa kinerja manajemen tidak dapat lagi 

diandalkan karena telah membuat keuangan perusahaan memburuk. Namun, 

manajemen tidak ingin digantikan posisinya begitu saja. Salah satu cara yang 

dilakukan manajemen adalah dengan menerapkan praktik manajemen laba sebagai 

upaya untuk mempertahankan kepercayaan investor. Dengan menerapkan praktik 

ini, manajemen dapat menerapkan metode-metode akuntansi tertentu guna 

menaikkan atau menurunkan laba. Manajemen cenderung memilih untuk 

menaikkan laba pada saat kondisi keuangan perusahaan sedang mengalami 

penurunan. Hal ini dilakukan agar informasi keuangan yang dibagikan kepada 

investor dapat terlihat lebih baik dari pada sebelumnya. Dengan demikian, 

manajemen berharap dapat mempertahankan kepercayaan dan kepuasan investor 

terhadapnya.  

 Namun sebaliknya, manajemen cenderung lebih memilih untuk tidak 

menurunkan laba ketika perusahaan memiliki nilai financial distress tinggi. 
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Tingginya nilai financial distress menunjukkan bahwa kondisi keuangan 

perusahaan sedang membaik atau sedang dalam keadan sehat. Situasi tersebut 

merupakan situasi yang diinginkan oleh investor dan manajemen. Hal ini 

dikarenakan perusahaan yang sehat juga mengindikasikan bahwa perusahaan 

memiliki kemungkinan keberlangsungan hidup yang lebih lama dan tidak akan 

pailit dalam waktu dekat. Dengan demikian, manajemen cenderung untuk 

menyajikan informasi keuangan apa adanya dengan tidak melakukan manajemen 

laba. 

 Penjelasan di atas serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Lo (2012), 

serta Riadiani dan Wahyudin (2015) yang menyatakan bahwa semakin rendahnya 

nilai financial distress maka akan semakin tinggi pula tindakan manajemen laba. 

Dengan demikian hipotesis yang diajkukan dalam penelitian ini adalah 

 Ha1 : Financial Distress berpengaruh negatif terhadap Manjamen Laba 

2.3.2 Profitabilitas 

 Penelitian Purnama (2017) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba. Semakin tinggi profitabilitas 

sebuah perusahaan maka semakin tinggi pula tindakan manajemen laba.  

 Hal ini dikarenakan adanya motivasi dari manajemen yang ingin 

mempertahankan kepercayaan dan kepuasan investor. Sebagai pemegang saham, 

investor cenderung lebih tertarik pada perusahaan yang memiliki profitabilitas 

tinggi. Perusahaan dengan kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki keuangan dan efisiensi operasional yang baik pula. Situasi tersebut 

mendorong manajemen untuk menyajikan laporan keuangan dengan informasi laba 
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yang tinggi guna mendapatkan kepuasan investor. Salah satu cara yang dilakukan 

manajemen adalah dengan menaikkan laba pada laporan keuangan. Dengan 

demikian, manajemen berharap investor akan merasa puas pada kinerja manajemen 

dan mempercayakan manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan untuk 

periode berikutnya. Akan tetapi pada saat perusahaan memperoleh laba yang 

rendah, manajemen cenderung tidak melakukan manajemen laba. Informasi pada 

laporan keuangan disajikan apa adanya tanpa menerapkan manajemen laba. Hal ini 

dilakukan manajemen sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kinerjanya selama 

satu periode kepada investor. 

Penelitian lain yang memiliki hasil sama dengan Purnama (2017) adalah 

Widianingrum dan Sunarto (2018) serta Fatmasari (2016) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap manjemen laba. 

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah 

 Ha2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba. 

2.3.3 Pajak Penghasilan Badan 

 Semakin tingginya pajak yang di bayarkan akan menyebabkan laba bersih 

yang diterima oleh perusahaan menjadi semakin rendah. Pada kondisi ini biasanya 

akan lebih disukai oleh pemerintah karena akan memperoleh pendapatan dari 

pembayaran pajak perusahaan. Namun pada waktu yang sama, keadaan ini 

cenderung membuat investor kurang senang sebab perusahaan memperoleh laba 

bersih yang kecil. Dengan melihat situasi tersebut, manajemen mengambil langkah 

untuk menerapkan praktik manajemen laba. Manajemen laba dapat membantu 
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menaikkan atau menurunkan laba dalam laporan keuangan. Pada saat perusahaan 

harus membayar pajak yang tinggi namun menginginkan untuk memperoleh laba 

yang tinggi pula, manajemen akan melakukan manajemen laba dengan cara 

menaikkannya.  

 Namun sebaliknya, manajemen cenderung tidak melakukan manajemen 

laba pada saat perusahaan harus membayar pajak dengan jumlah yang kecil. Hal ini 

dikarenakan perolehan laba bersih perusahaan sudah tinggi. Dengan adanya 

tindakan ini, manajemen berharap dapat menyenangkan investor sebagai pemegang 

saham perusahaan namun tetap menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak 

kepada pemerintah.  

 Penjelasan di atas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lubis dan 

Suryani (2018) serta Kurnia (2017). Dengan demikian hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah 

 Ha3 : Pajak badan berpengaruh positif signifikan terhadap Manajemen Laba 

2.3.4 Persentase Saham Publik 

 Persentase saham publik menunjukkan besarnya informasi pribadi 

perusahaan yang harus dibagikan manajemen terhadap publik. Aktivitas ini 

dilakukan manajemen sebagai salah satu bentuk pertanggung jawabannya terhadap 

publik. Sebagai pengelola perusahaan, manajemen tentu ingin sebaik mungkin 

membagikan informasinya kepada pemegang saham. Keadaan tersebut menjadi 

salah satu pendorong manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba. 

 Berdasarkan penelitian Susanto (2015) menyatakan bahwa semakin 

rendahnya persentase saham publik maka akan menyebabkan meningkatnya 
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aktivitas manajemen laba. Hal ini disebabkan adanya motivasi manajemen yang 

ingin menarik investor-investor baru untuk bergabung dalam pendanaan 

perusahaannya. Investor baru biasanya akan lebih tertarik pada perusahaan-

perusahan yang memiliki kondisi keuangan yang baik. Namun pada kenyataannya, 

perusahaan juga mengalami keuangan yang kurang baik. Hal ini menjadi pendorong 

manajemen untuk melakukan aktivitas manajemen laba. Manajemen akan 

menerapkan metode-metode akuntansi yang dapat menaikkan laba supaya laporan 

keuangan perusahaan terlihat lebih baik. 

 Di sisi lain, manajemen cenderung tidak melakukan aktivitas manajemen 

laba pada saat persentase saham publik tinggi. Persentase saham publik yang tinggi 

menandakan bahwa semakin banyak investor publik yang akan mengawasi 

performa perusahaan. Keadaan ini mendorong manajemen untuk memilih 

menyajikan laporan keuangan tanpa adanya manajemen laba sebagai bentuk 

pertanggung jawabannya kepada pemegang saham. 

 Penelitian lain yang mendukung penjelasan di atas adalalah Rahman dkk 

(2014) dan Maulydita (2003). Dengan demikian, hipotesis yang diajukan pada 

penelitian ini adalah 

 Ha4 : Persentase Saham Publik berpengaruh negatif terhadap Manajemen 

Laba 

2.3.5 Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan memberikan gambaran besar atau kecilnya sebuah 

perusahaan (Amelia dan Hernawati, 2016). Semakin tinggi ukuran perusahaan 

maka akan semakin tinggi pula kemungkinan manajemen untuk melakukan 
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manajemen laba. Hal ini dikarenakan perusahaan yang berukuran besar cenderung 

memiliki operasional yang lebih kompleks dari pada perusahaan yang berukuran 

kecil. Operasional yang kompleks ini akan lebih mudah bagi manajemen untuk 

menerapkan metode-metode akuntansi.  

 Penelitian lain yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memilik 

pengaruh positif terhadap manajemen laba adalah Widyastuti (2009). Dalam 

penelitiannya menyataan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif 

dikarenakan perusahaan yang berukuran besar well-enstabillished lebih mudah 

memperoleh dana di pasar modak dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

 Ha5 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba 
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2.4 KERANGKA PEMIKIRAN 

Gambar 2.1 - Kerangka Pemikiran 
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