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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan, 

pengaruh secara parsial  dan variabel yang dominan dari financial leverage, net 
profit margin, likuiditas dan corporate governance terhadap earnings 
management  pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI tahun 2003-2007. 
Obyek dalam penelitian ini adalah semua perusahaan otomotif yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2003 sampai tahun 2007. Sesuai dengan 
kriteria yang telah ditentukan, terdapat 50 perusahaan otomotif yang menjadi 
sampel dalam penelitian ini. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah 
earnings management sebagai variable terikat serta financial leverage, net profit 
margin, likuiditas dan kepemilikan manajerial sebagai variable bebas. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. 
Berdasarkan pengujian, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa secara 
simultan keseluruhan variabel independen (financial leverage, net profit margin, 
likuiditas, kepemilikan manajerial) berpengaruh terhadap variabel independen 
(earnings management). Dan secara parsial financial leverage, likuiditas dan 
kepemilikan manajerial sebagai salah satu mekanisme corporate governance 
secara signifikan memiliki pengaruh terhadap earnings management. Variabel 
yang memiliki coefficient beta terbesar adalah financial leverage yaitu sebesar 
0,590 dan menjadi variabel yang berpengaruh paling dominan. 
 
 
Kata Kunci: Earnings Management, financial leverage, net profit margin dan 

likuiditas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang 

digunakan untuk menilai posisi keuangan dan kinerja keuangan. Laporan 

keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan 

catatan atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan dasar akrual serta 

laporan arus kas yang disusun berdasarkan kas. Earnings management 

(managemen laba) adalah suatu bentuk intervensi manajemen dalam proses 

penyusunan laporan keuangan dengan tujuan untuk mempengaruhi tingkat 

laba yang ditampilkan.  

Manajemen laba merupakan investasi manajemen dalam proses 

menyusun pelaporan keuangan eksternal sehingga dapat menaikkan atau 

menurunkan laba akuntansi sesuai dengan kepentingannya (Scott, 1997 p.295) 

dalam Agnes Utari Widyaningdyah (2001). Sedangkan Schipper (1989) dalam 

Agnes Utari Widyaningdyah (2001) mendefinisikan manajemen laba sebagai 

intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan untuk 

memaksimalkan keuntungan pribadi. Definisi tersebut mengartikan bahwa 

manajemen laba merupakan perilaku oportunistik manajer untuk 

memaksimumkan utilitas mereka. Selain itu informasi laba juga membantu 

pemilik atau pihak lain dalam menaksir earnings power perusahaan dimasa 

yang akan datang. Adanya kecenderungan memperhatikan laba ini didasari 



 
 

oleh manajemen, khususnya manajer yang kinerjanya diukur berdasarkan 

informasi tersebut. Menurut Schipper (1989:92) dalam Agnes Utari 

Widyaningdyah (2001), manajemen laba dikaitkan dengan upaya untuk 

mengelola pendapatan atau keuntungan untuk kepentingan-kepentingan 

tertentu yang dilandasi oleh faktor-faktor ekonomi tertentu. Manajemen laba 

dapat disebabkan adanya asymmetric information atau informasi yang tidak 

simetris antara manajemen dengan pemilik sehingga memberikan kesempatan 

kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (Richardson, 2000:326) 

dalam Agnes Utari Widyaningdyah (2001). 

Adanya informasi yang tidak simetris dapat ditelusuri dari teori keagenan. 

Dalam teori keagenan (agency theory), hubungan agensi ditimbulkan ketika 

pemilik mempekerjakan agen (manajer) dan memberikan wewenang 

pengambilan keputusan kepada manajer tersebut. Sebagai pengelola 

perusahaan manajer akan lebih banyak mengetahui informasi internal dan 

prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik. Hal ini 

dikarenakan manajer terlibat secara langsung terhadap keputusan operasional 

dan keputusan investasi perusahaan. 

Manajemen laba dapat bersifat posistif maupun negatif. Manajemen laba 

positif ketika dapat memberikan informasi yang informatif bagi stakeholders, 

dimana tujuan dari manajemen laba yang bersifat positif ini adalah untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan yang merupakan tujuan utama bisnis 

perusahaan. Manajemen laba negatif terjadi ketika manajer melaporkan laba 

secara oportunis untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. Praktek 

manajemen laba negatif akan sangat merugikan bagi pengguna informasi 



 
 

laporan keuangan utamanya para investor yang menggunakan laporan 

keuangan dalam analisis saham untuk memprediksi prospek laba dimasa yang 

akan datang. Berdasarkan informasi inilah investor akan membuat keputusan 

untuk membeli saham tertentu.  

Manajemen laba dapat dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain 

financial leverage, net profit margin, likuiditas dan corporate governance. 

Agnes Utari Widyaningdyah, (2001:5) menyatakan bahwa financial leverage 

merupakan rasio yang menyatakan perbandingan jumlah utang dibandingkan 

dengan aktiva yang dimiliki perusahaan, yang berakibat pada peninjauan 

terhadap persetujuan utang perusahaan.  

Perusahaan yang memiliki rasio leverage lebih tinggi akibat besarnya 

jumlah utang dibandingkan dengan aktiva yang dimiliki perusahaan, diduga 

melakukan earnings management  karena perusahaan terancam default yaitu 

tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada waktunya. 

Perusahaan akan berusaha menghindarinya dengan membuat kebijaksanaan 

yang dapat meningkatkan pendapatan maupun laba. Dengan demikian akan 

memberikan posisi bargaining yang relatif lebih baik dalam negosiasi atau 

penjadwalan utang perusahaan. 

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap earnings management adalah 

net profit margin. Laba merupakan informasi utama yang disajikan dalam 

laporan keuangan. Menurut Salno dan Baridwan (2000) secara parsial angka-

angka dalam laporan keuangan merupakan fungsi dari metode–metode 

akuntansi yang dipilih oleh perusahaan, karenanya perilaku manajemen dalam 

menyiapkan penyajian angka-angka tersebutlah harus dipahami agar 



 
 

interpretasi atas laporannya dapat dilakukan seakurat mungkin. Alasan lainnya 

diungkapkan oleh Mahmudi (2001) yaitu laporan laba rugi menjadi fokus 

utama pihak eksternal dalam menilai kinerja perusahaan, sehingga manajemen 

dimungkinkan melakukan earnings management terhadap laba perusahaan 

agar laba terlihat stabil dan memberi kesan yang baik kepada para pemakai 

laporan keuangan termasuk pihak eksternal. 

Faktor berikut yang juga berpengaruh terhadap manajemen laba adalah 

risiko institusi yaitu likuiditas. Risiko institusi ini merupakan risiko internal 

yang melekat pada perusahaan. Menurut Foster (1989) dalam Muhammad 

Salno dan Zaki Baridwan (2000) likuiditas merupakan risiko yang 

menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan secara jangka pendek mampu 

menutupi kewajibannya ketika mengalami kebangkrutan. Selain itu, adanya 

biaya agensi akan meningkatkan pengawasan dan informasi laporan keuangan 

perusahaan dapat digunakan untuk menurunkan biaya agensi, sehingga 

perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi akan memiliki biaya agensi 

yang lebih tinggi dan membutuhkan pengawasan yang lebih besar. Hal ini 

diungkapkan dalam penelitian Julia Halim, Carmel Meiden, dan Rudolf 

Lumban Tobing (2005) yang menunjukkan pengaruh positif antara tingkat 

likuiditas dengan manajemen laba. Artinya jika tingkat likuiditas tinggi, maka 

besarnya laba yang dikelola juga tinggi atau memungkinkan terjadinya 

manajemen laba. 

Melihat pentingnya likuiditas dapat dipahami bahwa penilaian likuiditas 

di dalam dunia usaha dianggap sebagai suatu persoalan yang penting. Begitu 

pentingnya hal tersebut sehingga eksistensi suatu perusahaan akan disangsikan 



 
 

bila tidak lagi berkemampuan cukup untuk membayar kewajiban-kewajiban 

jangka pendek yang jatuh tempo. 

Faktor berikutnya yang berpengaruh terhadap manajemen laba adalah 

corporate governance. Corporate governance merupakan konsep yang 

diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja 

manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholders 

dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Corporate governance yang 

banyak dipakai oleh perusahaan salah satunya adalah kepemilikan saham. 

Pemahaman terhadap kepemilikan perusahaan sangat penting karena berkaitan 

dengan pengendalian operasional perusahaan. Kepemilikan saham tersebut 

dapat berupa kepemilikan manajerial.  

Kepemilikan manjerial merupakan persentase tertentu dari saham 

perusahaan yang dimiliki oleh manajemen. Kepemilikan manajerial oleh pihak 

manajemen akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan 

menyusun laporan keuangan, sehingga persentase tertentu kepemilikan saham 

oleh pihak manajemen akan mempengaruhi tindakan earnings management. 

Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk 

melakukan manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan 

investor. earnings management sangat ditentukan oleh motivasi manajer 

perusahaan karena motivasi yang berbeda dari manajemen akan menghasilkan 

besarnya earnings management yang berbeda pula. 

Berdasarkan hasil penelitian Pratana Puspa Midiastuty dan Mas’ud 

Machfoedz (2003:176-199), dan Muhammad Arief Ujiyantho & Bambang 

Agus Pramuka (2007:14-16) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial 



 
 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian Gideon 

SB. Boediono (2005):172-194) dalam Muhammad Arief Ujiyantho & 

Bambang Agus Pramuka (2007) menunjukkan hasil yang berlawanan (positif) 

yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat manajerial maka semakin tinggi 

besaran laba pada laporan. 

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini membahas pengaruh financial 

leverage, net profit margin, likuiditas dan corporate governance (yang 

diwakili oleh kepemilikan manajerial) terhadap earnings management. 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan otomotif. Pemilihan 

jenis perusahaan otomotif pada industri manufaktur karena jenis perusahaan 

ini memiliki dominasi terhadap salah satu variabel penelitian yaitu 

kepemilikan manajerial dibandingkan perusahaan jenis lain pada industri 

manufaktur. Alasan ini dipilih agar penelitian tidak memiliki bias yang besar. 

Selain itu, struktur keragaman operasional perusahaan relatif sama, dan 

berdasarkan beberapa penelitian perusahaan yang sering melakukan earnings 

management adalah perusahaan-perusahaan yang tergolong dalam perusahaan 

manufaktur. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul: PENGARUH 

FINANCIAL LEVERAGE, NET PROFIT MARGIN, LIKUIDITAS DAN 

CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP EARNINGS 

MANAGEMENT PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN OTOMOTIF 

DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi Pada Tahun 2003-2007) 

 

B. Perumusan Masalah 



 
 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan pada bagian 

sebelumnya, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah variabel financial leverage, net profit margin, likuiditas dan 

corporate governance secara simultan terhadap earnings management  

pada perusahaan-perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI tahun 2003-

2007? 

2. Apakah variabel financial leverage, net profit margin, likuiditas dan 

corporate governance berpengaruh secara parsial terhadap earnings 

management pada perusahaan-perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI 

tahun 2003-2007? 

3. Manakah dari variabel financial leverage, net profit margin, likuiditas dan 

corporate governance mempunyai pengaruh secara dominan terhadap 

earnings management pada perusahaan-perusahaan otomotif yang 

terdaftar di BEI tahun 2003-2007? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan penelitian diatas, maka tujuan penelitian dari penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui financial leverage, net profit margin, likuiditas dan 

corporate governance berpengaruh secara simultan terhadap earnings 



 
 

management  pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI tahun 

2003-2007? 

b. Untuk mengetahui financial leverage, net profit margin, likuiditas dan 

corporate governance berpengaruh secara parsial terhadap earnings 

management  pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI tahun 

2003-2007? 

c. Untuk mengetahui variabel yang dominan dari financial leverage, net 

profit margin, likuiditas dan corporate governance  terhadap earnings 

management  pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI tahun 

2003-2007? 

 

2. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 

a. Bagi peneliti, menambah khasanah ilmu pengetahuan dan 

meningkatkan wawasan mengenai earnings management yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan go public. 

b. Bagi praktisi penyelenggara perusahaan, hasil penelitian ini dapat 

digunakan untuk memahami financial leverage, net profit margin, 

likuiditas dan corporate governance serta praktek earnings 

management, sehingga dapat meningkatkan nilai dan pertumbuhan 

perusahaan. 

c. Bagi investor, dapat digunakan sebagai masukan pada saat 

pengambilan keputusan investasi saham terutama dalam menilai 

kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. 



 
 

d. Bagi kalangan akademisi, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat 

menjadi sumbangan pemikiran bagi yang mengadakan penelitian 

berikutnya terutama yang berkaitan dengan earnings management. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian-

penelitian sebelumnya. Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian 

terdahulu beserta persamaan dan perbedaannya yang mendukung penelitian 

ini: 

1. Muhammad Arif Ujiyantho dan Bambang Agus Pramuka (2007) 

Arif dan Bambang meneliti tentang ”Mekanisme Corporate 

Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan”. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk memperoleh bukti empiris bahwa mekanisme corporate 

governance berpengaruh terhadap manajemen laba dan manajemen laba 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Peneliti menggunakan 169 

perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sebagai 



 
 

sampel dengan periode pengamatan adalah 2001-2004. Setelah melalui 

proses pengklasifikasian karakteristik perusahaan, jumlah sampel yang 

digunakan menjadi 30 perusahaan. Adapun variabel-variabel yang 

digunakan adalah: 

a) Variabel kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan 

indikator persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh 

modal saham yang beredar. 

b) Variabel kepemilikan manajerial diukur dengan persentase jumlah 

saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham 

perusahaan yang beredar.  

c) Variabel proporsi dewan komisaris independen diukur dengan 

menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang 

berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan 

komisaris perusahaan.  

d) Variabel ukuran dewan komisaris diukur dengan menggunakan 

indikator jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan. 

e) Variabel manajemen laba dihitung dengan menggunakan Modified 

Jones Model (Dechow et al., 1995).  

f) Variabel kinerja keuangan diukur dengan menggunakan Cash Flow 

Return on Asset (CFROA). 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1) Kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba; 2) 

Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap 

manajemen laba; 3) Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh 



 
 

positif signifikan terhadap manajemen laba; 4) Jumlah dewan komisaris 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba; 5) Pengaruh 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan 

komisaris independen dan jumlah dewan komisaris secara bersama-sama 

teruji dengan tingkat pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba; 

dan 6) Manajemen laba (discretionary accruals) tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Arif dan Bambang (2007) adalah: 

a)     Menggunakan manajemen laba sebagai variabel dependen dalam 

penelitian. 

b) Menggunakan variabel kepemilikan manajerial dalam mengetahui 

pengaruh corporate governance. 

c) Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda untuk 

mengetahui pengaruh corporate governace terhadap earnings 

management. 

d) Menggunakan teknik pemilihan sampel yang didasarkan pada purposive 

sampling. 

Sedangkan perbedaannya adalah: 

a) Pada penelitian Arif dan Bambang (2007), periode pengamatan adalah 

tahun 2001-2004 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel-

sampel perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dengan periode pengamatan tahun 2003-2007. 



 
 

b) Dalam penelitian Arif dan Bambang (2007) menggunakan variabel 

proporsi dewan komisaris independen, variabel kepemilikan 

institusional dan variabel ukuran dewan komisaris dalam mengetahui 

pengaruh corporate governance yang tidak digunakan dalam penelitian 

ini. 

 

 

2. Agnes Utari Widyaningdyah (2001) 

Agnes Utari Widyaningdyah  meneliti tentang ”Analisis Faktor-Faktor 

yang Berpengaruh Terhadap Earnings Management pada Perusahaan Go 

Public di Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 

reputasi auditor, jumlah dewan direksi, rasio leverage, dan presentasi 

saham yang ditawarkan kepada publik saat IPO terhadap earnings 

management. Peneliti menggunakan data dari PRPM (Pusat Referensi Pasar 

Modal), Bursa Efek Jakarta, dan Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD). Adapun variabel-variabel yang digunakan: 

a) Variabel earnings management yang diukur dengan Proxy 

Discretionary Accruals (PDA). 

b) Variabel reputasi auditor, variabel ini merupakan variabel dummy. 

c) Variabel jumlah dewan direksi, variabel ini merupakan variabel 

dummy. 

d) Variabel rasio leverage yang diukur dengan menggunakan rasio total 

utang terhadap total aktiva. 



 
 

e) Variabel persentase saham yang ditawarkan kepada publik saat IPO 

yang diukur dengan besarnya persentase saham yang ditawarkan 

kepada masyarakat saat IPO. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hanya leverage saja yang 

berpengaruh signifikan terhadap earnings management. 

 

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Agnes Utari (2001) adalah: 

a) Menggunakan variabel earnings management sebagai variabel 

dependen. 

b) Menggunakan variabel leverage sebagai variabel independen. 

Sedangkan perbedaannya adalah: 

a) Pada penelitian Agnes Utari (2001) menggunakan data perusahaan dari 

PRPM (Pusat Referensi Pasar Modal), Bursa Efek Jakarta, dan 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan data perusahaan otomotif yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan 2003-2007. 

b) Tidak menggunakan variabel reputasi auditor, jumlah dewan direksi, 

dan persentase saham yang ditawarkan kepada publik saat IPO dalam 

penelitian ini. 

 

B. Kajian Teori 

1. Agency Theory 



 
 

 Konsep agency theory menurut Anthony dan Govindajaran 

(1995:569) dalam Agnes Utari Widyaningdyah (2001) adalah hubungan 

atau kontrak antara principal dan agent. Principal mempekerjakan agent 

untuk melakukan tugas untuk kepentingan principal, termasuk 

pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari principal  kepada 

agent. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang 

saham bertindak sebagai principal dan CEO (Chief Executive Officer) 

sebagai agent mereka. Pemegang saham mempekerjakan CEO untuk 

bertindak sesuai dengan kepentingan principal. 

Teori keagenan dapat dipandang sebagai suatu versi dari game 

theory (Mursalim, 2005) dalam Muhammad Arief Ujiyantho dan Bambang 

Agus Pramuka (2007), yang membuat suatu model kontraktual antara dua 

atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut agent dan pihak 

yang lain disebut principal. Principal mendelegasikan 

pertanggungjawaban atas decision making kepada agent, hal ini dapat pula 

dikatakan bahwa principal memberikan suatu amanah kepada agent untuk 

melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah 

disepakati. Wewenang dan tanggung jawab agent maupun principal diatur 

dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama.  

Perilaku manajemen laba dapat dijelaskan melalui Positive 

Accounting Theory (PAT) dan Agency Theory. Tiga hipotesis PAT yang 

dapat dijadikan dasar pemahaman tindakan manajemen laba yang 

dirumuskan oleh Watts and Zimmerman (1986) adalah : 

a. The Bonus Plan Hypothesis 



 
 

Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer 

perusahaan akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat 

menggeser laba dari masa depan ke masa kini sehingga dapat 

menaikkan laba saat ini. Hal ini dikarenakan manajer lebih menyukai 

pemberian upah yang lebih tinggi untuk masa kini. Dalam kontrak 

bonus dikenal dua istilah yaitu bogey (tingkat laba terendah untuk 

mendapatkan bonus) dan cap (tingkat laba tertinggi). Jika laba berada 

di bawah bogey, tidak ada bonus yang diperoleh manajer sedangkan 

jika laba berada di atas cap, manajer tidak akan mendapat bonus 

tambahan. Jika laba bersih berada di bawah bogey, manajer cenderung 

memperkecil laba dengan harapan memperoleh bonus lebih besar pada 

periode berikutnya, demikian pula jika laba berada di atas cap. Jadi 

hanya jika laba bersih berada di antara bogey dan cap, manajer akan 

berusaha menaikkan laba bersih perusahaan. 

b. The Debt to Equity Hypothesis (Debt Covenant Hypothesis) 

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 dana tambahan dari pihak kreditor bahkan perusahaan 

terancam melanggar perjanjian utang. 

c. The Political Cost Hypothesis (Size Hypothesis) 

Pada perusahaan besar yang memiliki biaya politik tinggi, manajer 

akan lebih memilih metode akuntansi yang menangguhkan laba yang 



 
 

dilaporkan dari periode sekarang ke periode masa mendatang sehingga 

dapat memperkecil laba yang dilaporkan. Biaya politik muncul 

dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik 

perhatian media dan konsumen.  

Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu 

sematamata termotivasi oleh kepentingan diri sendiri sehingga 

menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. 

Pemegang saham sebagai pihak principal mengadakan kontrak untuk 

memaksimumkan kesejahteraan dirinya dengan profitabilitas yang 

selalu meningkat. Manajer sebagai agent termotivasi untuk 

memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya 

antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun 

kontrak kompensasi. Masalah keagenan muncul karena adanya 

perilaku oportunistik dari agent, yaitu perilaku manajemen untuk 

memaksimumkan kesejahteraannya sendiri yang berlawanan dengan 

kepentingan principal. Manajer memiliki dorongan untuk memilih dan 

menerapkan metode akuntansi yang dapat memperlihatkan kinerjanya 

yang baik untuk tujuan mendapatkan bonus dari principal. 

 

2. Asymmetry Information 

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui 

informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang 

dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai 

pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi 



 
 

perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui 

pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. 

Laporan keuangan dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai 

pihak, termasuk manajemen perusahaan itu sendiri. Namun yang paling 

berkepentingan dengan laporan keuangan sebenarnya adalah para 

pengguna eksternal (diluar manajemen). Laporan keuangan tersebut 

penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena kelompok ini 

berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya. Para pengguna 

internal (para manajemen) memiliki kontak langsung dengan entitas atau 

perusahannya dan mengetahui peristiwa-peristiwa signifikan yang terjadi, 

sehingga tingkat ketergantungannya terhadap informasi akuntansi tidak 

sebesar para pengguna eksternal. 

Situasi ini akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut 

sebagai asimetri informasi (information asymmetry). Yaitu suatu kondisi 

di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak 

manajemen sebagai penyedia informasi (prepaper) dengan pihak 

pemegang saham dan stakeholder  pada umumnya sebagai pengguna 

informasi (user).   

Menurut Scott (2000), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu:  

1. Adverse selection, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam 

lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek 

perusahaan dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin 

dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham 

tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.  



 
 

2. Moral hazard, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer 

tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi 

pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan 

pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika 

atau norma mungkin tidak layak dilakukan.  

Adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang 

terjadi  antara principal dan agent untuk saling mencoba memanfatkan 

pihak lain untuk kepentingan sendiri. Eisenhardt (1989) mengemukakan 

tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu: (1) manusia pada umunya 

mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya pikir 

terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan (3) 

manusia selalu menghindari risiko (risk adverse). Berdasarkan asumsi sifat 

dasar manusia tersebut menyebabkan bahwa informasi yang dihasilkan 

manusia untuk manusia lain selalu dipertanyakan reliabilitasnya dan dapat 

dipercaya tidaknya informasi yang disampaikan. 

  

3. Laporan Keuangan 

Pengertian Laporan Keuangan 

Baridwan (1992:1) menguraikan bahwa laporan keuangan merupakan 

ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun 

buku yang bersangkutan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) 

(2002:2) dalam Muhammad Salno dan Zaki Baridwan (2000), laporan 

keuangan merupakan:  

“Bagian dari proses laporan keuangan. Laporan keuangan yang 
lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan 



 
 

perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, 
misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan 
laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral 
dari laporan keuangan.” 
 
Menurut S. Munawir (1993:2), laporan keuangan pada dasarnya 

adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat 

berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan 

dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas 

perusahaan tersebut. Dari pengertian yang telah disebutkan, maka laporan 

keuangan dapat diartikan sebagai bagian dari laporan keuangan yang 

meringkas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode. 

Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan 

ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan 

keuangan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara perusahaan 

dengan pihak-pihak yang berkepentingan.  

Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2002:4) dalam 

Muhammad Salno dan Zaki Baridwan (2000), tujuan laporan keuangan 

adalah: 

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja 
serta posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 
sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Memenuhi kebutuhan bersama sebagai pemakai. 
3. Menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) 

atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 
dipercayakan kepadanya. 

 

 Pemakai laporan keuangan atau pihak yang berkepentingan terhadap 

laporan keuangan menurut S. Munawir (2007) adalah: 



 
 

1. Pemilik perusahaan, laporan keuangan diperlukan oleh pemilik 
perusahaan untuk menilai hasil-hasil yang telah dicapai oleh 
manajemen dan untuk menilai kemungkinan hasil yang akan 
dicapai dimasa mendatang sehingga bisa menaksir keuntungan 
yang akan diterima dan perkembangan harga saham yang dimiliki 
perusahaan. 

2. Manajer atau pimpinan perusahaan, laporan keuangan digunakan 
sebaga alat untuk mempertanggungjawabkan kepada pemilik 
perusahaan atas kepercayaan yang diberikan kepada manajer. 

3. Para investor, memerlukan laporan keuangan karena 
berkepentingan terhadap prospek keuntungan dimasa yang akan 
datang dan perkembangan perusahaan untuk mengetahui jaminan 
investasinya dan untuk mengetahui kondisi perusahaan. 

4. Para kreditur dan bankers, laporan keuangan dijadikan dasar untuk 
mengetahui posisi atau keadaan keuangan perusahaan sebelum 
membuat keputusan memberi atau menolak permintaan kredit dari 
suatu perusahaan. 

5. Pemerintah, laporan keuangan dapat digunakan untuk menentukan 
besarnya pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan. Selain itu 
juga berkaitan dengan kesejahteraan buruh berupa pemberian 
bonus atau premi karena dengan laporan keuangan tersebut akan 
dapat dinilai apakah pemberian bonus tersebut sudah cukup layak 
dibandingkan dengan keuntungan yang diterima oleh perusahaan. 

 

Keterbatasan Laporan Keuangan 

S. Munawir (2007) menyebutkan beberapa keterbatasan dari laporan 

keuangan, yaitu: 

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya 
merupakan interim report (laporan yang dibuat antara waktu 
tertentu yang sifatnya sementara) dan bukan merupakan laporan 
yang final, sehingga terdapat pendapat-pendapat pribadi. 

2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang 
kelihatannya bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya 
penyusunannya dengan standar nilai yang mungkin berbeda atau 
berubah-ubah. 

3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi 
keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang 
lalu, dimana daya beli (purchasing power) uang tersebut semakin 
menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, 
sehingga kenaikan volume penjualan yang dinyatakan dalam 
rupiah belum tentu menunjukkan atau mencerminkan unit yang 
dijual semakin besar. 

4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang 
dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan 



 
 

karena faktor-faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan 
uang(dikwantifisir); misalnya reputasi dan prestasi perusahaan. 

 

4. Manajemen Laba (Earnings Management) 

Schipper (1989) dalam Agnes Utari Widyaningdyah (2001) 

mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu intervensi dengan maksud 

tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja 

untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Fischer dan Rosenzweig 

(1995) dalam Arief Ujiyantho dan Bambang Agus Pramuka (2007) 

mendefinisikan manajemen laba sebagai tindakan seorang manajer dengan 

menyajikan laporan yang menaikan (menurunkan) laba periode berjalan 

dari unit usaha yang menjadi tanggung jawabnya, tanpa menimbulkan 

kenaikan (penurunan) profitabilitas ekonomi unit tersebut dalam jangka 

panjang. 

Sugiri (1998) dalam Agnes Utari Widyaningdyah (2001)  membagi 

definisi earnings management menjadi dua, yaitu: 

a. Definisi sempit 

Earnings management dalam hal ini hanya berkaitan dengan 

pemilihan metode akuntansi. Earnings management dalam artian 

sempit ini didefinisikan sebagai perilaku manager untuk ”bermain” 

dengan komponen discretionary accruals dalam menentukan besarnya 

earnings. 

b. Definisi luas 

Earnings management merupakan tindakan manager untuk 

meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu 



 
 

unit dimana manager bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan 

peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang unit 

tersebut. 

Scott (2000) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi 

dua. Pertama melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk 

memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, 

kontrak utang dan political cost (oportunistic Earnings Management). 

Kedua, dengan memandang manajemen laba dari perspektif efficient 

contracting (Efficient Earnings Management), dimana manajemen laba 

memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan 

perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga 

untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. 

 

Scott (2000:302) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya 

manajemen laba: 

a. Bonus Purposes 

 Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan 

bertindak secara oportunistic untuk melakukan manajemen laba 

dengan memaksimalkan laba saat ini (Healy, 1985). 

b. Political Motivations 

Manajamen 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. 



 
 

c. Taxation Motivations 

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang 

paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan 

penghematan pajak pendapatan. 

d. Pergantian CEO 

CEO yang mendekati maka pensiun akan cenderung menaikkan 

pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Jika kinerja 

perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak 

diberhentikan. 

e. Initial Public Offering (IPO) 

Perusahaan yang akan go public belum memiliki nilai pasar, dan 

menyebabkan menajer perusahaan yang akan go public melakukan 

manajemen laba dalam prospektus mereka dengan harapan dapat 

menaikkan harga saham perusahaan. 

f. Pentingnya Memberi Informasi kepada Investor 

Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada 

investor sehingga pelaporan laba perlu  disajikan agar investor tetap 

menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik. 

Tujuan melakukan manajemen laba menurut Foster (1986) dalam 

Muhammad Salno dan Zaki Baridwan (2000) yaitu: 

1) Memperbaiki citra perusahaan di mata pihak luar bahwa perusahaan 

tersebut memiliki risiko yang rendah. 

2) Memberikan informasi yang relevan dalam melakukan prediksi 

terhadap laba di masa yang akan datang. 



 
 

3) Meningkatkan kepuasan relasi bisnis. 

4) Meningkatkan persepsi pihak eksternal terhadap kemampuan 

manajemen. 

 

 

 

Pola manajemen laba menurut Scott (2000) dapat dilakukan dengan 

cara: 

a) Taking a Bath 

Pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO 

baru dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini 

diharapkan dapat meningkatkan laba di masa yang akan datang. 

b) Income Minimization 

Dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang 

tinggi sehingga jika laba pada periode mendatang diperkirakan turun 

drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya. 

c) Income Maximization 

Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas income 

maximization bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi 

untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh 

perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang. 

d) Income Smoothing 



 
 

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan 

sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena 

pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil. 

5. Discretionary Accruals 

Earnings Management dapat dilakukan melalui kebijakan akrual 

(discretionary accruals). Konsep  akrual memungkinkan adanya perilaku 

manajemen untuk melakukan earnings management guna menaikkan atau 

menurunkan porsi angka akrual dalam laporan laba rugi (Ardiati, 2003). 

Berikut adalah beberapa kutipan definisi discretionary accruals  

a. Financial Accounting Standard Board (FASB) dalam Agnes Utari 

Widyaningdyah (2001): 

“Accrual accounting attempts to record the financial effects on 
an entity of transactions and other events and circumstances the 
have cash consequences for the entity in the periods in which 
those transactions, events, and circumstances occur rather than 
only in the periods in which cash is received or paid by the 
entity”. 

b. Menurut kamus bisnis dalam situs-nya 
www.businessdictionary.com definisi discretionary accruals: 

“Non-obligatory expense (such as an anticipated bonus for 
management) that is yet to be realized but is recorded in the 
account books”.  

dan non discretionary accruals adalah  

“An obligatory expense that has yet to be realized but is already 
recorded in the account books. Examples of non-discretionary 
accruals are any upcoming bills or next month's salary” 

Model yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghitung 

dicretionary accruals yaitu berdasarkan penelitian Aharony et al. (1993) 

dan Friedlan (1994) dalam Agnes Utari Widyaningdyah (2001). Sebelum 



 
 

melakukan perhitungan terhadap manajemen laba yang diproksikan 

melalui diskretioner akrual terlebih dahulu melakukan perhitungan 

terhadap total akrual dengan perhitungan sebagai berikut: 

 TACt = NOIt – CFOt .............................................................................(1) 

Dimana: 

TACt = Total Accruals pada periode t 
NOIt = Net Operating Income (laba bersih operasi) pada periode t 
CFOt = Cash Flow from Operating (aliran kas dari aktivitas operasi) 

pada periode t 
 
Setelah menghitung total akrual dilakukan perhitungan discretionary 

accruals dengan perhitungan sebagai berikut: 

DACpt = (TACpt / SALEpt) – (TACpd / SALEpd) .................................(2) 
Dimana: 
DACpt  = Discretionary Accruals pada periode t 
TACpt  = Total Accruals pada periode t 
SALEpt = Penjualan pada periode t 
TACpd = Total Accruals pada periode dasar 
SALEpd = Penjualan pada periode dasar 
 

Indikasi bahwa telah terjadi manajemen laba dengan menaikkan 

laba (Income Increasing Discretionary Accruals) ditunjukkan oleh 

koefisien DAC yang positif. Sebaliknya jika koefisien DAC negatif 

terdapat indikasi terjadi manajemen laba (decreasing income). 

 

6. Financial Leverage 

Financial leverage dalam struktur modal perusahaan dapat dijadikan 

ukuran untuk menentukan seberapa besar risiko perusahaan. Tingkat 

leverage keuangan yang tinggi mencerminkan risiko yang tinggi pula, dan 

demikian sebaliknya. 



 
 

Leverage digunakan sebagai perbandingan antara total kewajiban 

(hutang) dengan total aktiva yang menunjukkan berapa bagian aktiva yang 

digunakan untuk menjamin utang. Ukuran ini berhubungan dengan 

keberadaan dan ketat tidaknya suatu persetujuan utang. Perusahaan yang 

mempunyai rasio leverage tinggi akibat besarnya jumlah utang 

dibandingkan dengan aktiva yang dimiliki perusahaan, diduga melakukan 

earnings management karena perusahaan terancam default yaitu itu tidak 

dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada waktunya. Perusahaan 

akan berusaha menghindarinya dengan membuat kebijaksanaan yang dapat 

meningkatkan pendapatan maupun laba (Agnes Utari Widyaningdyah, 

2001). 

7. Net Profit Margin 

Net Profit Margin adalah suatu pengukuran dari setiap satuan nilai 

penjualan yang tersisa setelah dikurangi oleh seluruh biaya, termasuk 

bunga dan pajak. Menurut Salno dan Baridwan (2000) Net Profit Margin 

diduga mempengaruhi manajemen laba karena secara logis margin ini 

terkait langsung dengan objek manajemen laba. 

Net Profit Margin yang tinggi manandakan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Net Profit 

Margin yang rendah menandakan penjualan yang terlalu rendah untuk 

tingkat biaya yang tertentu, atau biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat 

penjualan yang tertentu atau kombinasi dari kedua tersebut. 

 

8. Likuditas 



 
 

Setelah melakukan perencanaan modal kerja, manajer keuangan perlu 

memonitor kondisi modal kerja perusahaan secara terus-menerus. Kondisi 

modal kerja yang memburuk menandakan perusahaan mengalami 

kesulitan likuiditas. 

Likuiditas menurut Bambang Riyanto (1995:25) dalam Julia Halim, 

Carmel Meiden dan Rudolf Lumban Tobing (2005) adalah kemampuan 

suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang segera harus dipenuhi. 

Pengertian lain diungkapkan oleh Alex. S Nitisemito (1984:33) dalam  

Julia Halim, Carmel Meiden dan Rudolf Lumban Tobing (2005) yaitu 

kemampuan membayar suatu perusahaan untuk memenuhi seluruh 

kewajibannya yang segera harus dibayar. 

Menurut S. Munawir (2007), suatu perusahaan dikatakan likuid atau 

mempunyai posisi keuangan yang kuat yaitu apabila perusahaan mampu: 

1. Memenuhi kewajiban-kewajibannya tepat pada waktunya atau 
pada saat jatuh tempo (kewajiban keuangan pada pihak ekstern) 

2. Memelihara modal kerja yang cukup untuk operasi yang normal 
(kewajiban keuangan pihak intern) 

3. Membayar bunga dan dividen yang dibutuhkan  
4. Memelihara pihak kredit yang menguntungkan 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

likuditas adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-

hutang jangka pendeknya pada saat jatuh tempo dengan menggunakan 

aktiva lancar yang tersedia. Perusahaan yang mempunyai cukup 

kemampuan untuk membayar hutang jangka pendeknya bisa dikatakan 

sebagai perusahaan yang likuid. 

Likuiditas mempunyai arti penting bagi sebuah perusahaan, seperti 

yang diungkapkan oleh S.Munawir (2007) sebagai berikut: 



 
 

1. Aspek likuiditas merupakan suatu tingkat kemampuan yang 
bersifat relatif 

2. Likuiditas merupakan tingkat kemampuan perusahaan untuk 
membayar kewajiban-kewajiban jangka pendek baik yang 
menyangkut kebutuhan operasional maupun utang kepada pihak 
bank (pihak ekstern) 

3. Bagi para pemilik perusahaan, keadaan kurang atau tidak likuid 
berarti mengurangi kesempatan untuk meraih keuntungan yang 
lebih besar atau kehilangan kontrol terhadap sebagian atau seluruh 
modal yang diinvestasikan 

4. Bagi para kreditur perusahaan, keadaan tidak atau kurang likuid 
dari perusahaan dimana ia memberikan kredit berarti penundaan 
akan pengumpulan atas bunga dan pokok pinjaman yang diberikan 

5. Para pelanggan seperti halnya para leveransir atas barang-barang 
atau jasa bagi perusahaan, kemungkinan akan terpengaruh oleh 
keadaan tidak atau kurang likuid yang dialami perusahaan 
 

Menurut S. Munawir (2002:72) untuk menilai likuiditas suatu 

perusahaan dapat digunakan beberapa rasio sebagai alat untuk 

menganalisa dan menginterpretasikan data. Rasio-rasio tersebut antara 

lain: 

1. Current ratio, yaitu perbandingan antara jumlah aktiva lancar 

dengan hutang lancar. Rasio ini menunjukkan bahwa nilai 

kekayaan lancar (yang segera dapat dijadikan uang) ada sekian 

kalinya hutang jangka pendek. Current ratio juga menunjukkan 

tingkat keamanan (margin of safety) kreditor jangka pendek, atau 

kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya. 

Current ratio yang terlalu tinggi menunjukkan kelebihan uang kas 

atau aktiva lancar lainnya. 

2. Acid test ratio atau quick ratio, yaitu perbandingan aktiva lancar 

setelah dikurangi persediaan dengan hutang lancar. Rasio ini 

merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban-kewajibannya dengan tidak memperhitungkan 



 
 

persediaan. Karena dianggap persediaan memerlukan waktu yang 

relatif lama untuk direalisir sebagai uang kas, walaupun mungkin 

persediaan lebih likuid dari pada piutang. Jika current ratio tinggi 

dan quick ratio rendah menujukkan adanya intervensi yang sangat 

besar dalam persediaan. 

3. Perputaran piutang, yaitu hasil pembagian total penjualan kredit 

(netto) dengan piutang rata-rata. Piutang yang dimiliki suatu 

perusahaan mempunyai hubungan yang erat dengan volume 

penjualan kredit. Semakin tinggi rasio perputaran piutang 

menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang rendah, 

sebaliknya jika rasio perputaran piutang semakin rendah berarti ada 

over investment dalam piutang sehingga memerlukan analisa lebih 

lanjut apakah penyebabnya. Mungkin karena bagian kredit dan 

penagihan tidak bekerja efektif atau mungkin ada perubahan dalam 

kebijaksanaan pemberian kredit. 

4. Perputaran persediaan, yaitu rasio antara jumlah harga pokok 

barang yang dijual dengan nilai rata-rata persediaan yang dimiliki 

perusahaan. Perputaran persediaan ini menunjukkan posisi 

persediaan atau berapa kali jumlah persediaan barang dagangan 

diganti dalam satu tahun. 

5. Perputaran modal kerja, untuk menganalisa posisi modal kerja 

dapat digunakan beberapa rasio antara lain: rasio aktiva lancar 

dengan total aktiva, rasio antara tiap-tiap pos dalam aktiva lancar 

dengan total aktiva lancar, rasio antara total hutang lancar dengan 



 
 

total hutang dan yang terakhir adalah rasio antara tiap-tiap pos 

hutang lancar dengan total hutang lancar. 

9. Corporate Governance 

Corporate governanace merupakan salah satu elemen kunci dalam 

meningkatkan efesiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan 

antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham dan 

stakeholders lainnya (OECD,1999). Corporate governance juga 

memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran 

dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik 

monitoring kinerja. Watts (2003) dalam Muhammad Arief Ujiyantho dan 

Bambang Agus Pramuka (2007), menyatakan bahwa salah satu cara yang 

di gunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku 

opportunistic manajemen adalah corporate governance.  

Menurut Anis Baridwan (2003) dalam Muhammad Arief Ujiyantho 

dan Bambang Agus Pramuka (2007), prinsip-prinsip pokok corporate 

governance yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik good 

corporate governance adalah: 

a. Transparansi (transparency) 

Transparency, dengan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi 

tentang “performance” perusahaan  secara akurat dan tepat waktu. 

b. Akuntabilitas (accountability) 

Accountability, dengan  mendorong optimalisasi peran dewan direksi 

dan dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara 

professional. 



 
 

c. Keadilan (fairness) 

Fairness, dengan memaksimalkan upaya perlindungan hak dan 

perlakuan adil kepada seluruh shareholders tanpa kecuali. 

 

 

d. Responsibilitas (responsibility) 

Responsibility, dengan mendorong optimalisasi peran stakeholders 

dalam mendukung program-program perusahaan. 

Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada 

teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan 

keyakinan pada para investor bahwa mereka akan menerima return atas 

dana yang telah mereka investasikan. Corporate governance berkaitan 

dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan 

keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan 

mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan dengan ke dalam proyek-

proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang 

telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan bagaimana para investor 

mengontrol para manajer. Dengan menerapkan corporate governance 

diharapkan dapat mengurangi dorongan untuk melakukan tindakan 

manipulasi oleh manajer. Sehingga kinerja yang dilaporkan merefleksikan 

keadaan ekonomi yang sebenarnya dari perusahaan bersangkutan. 

10. Struktur Kepemilikan Manajerial 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Muhammad Arief 

Ujiyantho dan Bambang Agus Pramuka (2007), penggunaan utang 



 
 

mengurangi kebutuhan ekuitas eksternal dan meningkatkan proporsi 

kepemilikan manajerial. Penggunaan utang yang berlebihan akan 

meningkatkan bankruptcy cost sehingga mengurangi minat manajer untuk 

menambah kepemilikan (Friend dan Lang, 1988) dalam Muhammad Arief 

Ujiyantho dan Bambang Agus Pramuka (2007). Guna mengurangi konflik 

kepentingan antara prinsipal dan agen dapat dilakukan dengan 

meningkatkan kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan. Hal itu 

berarti bahwa kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan target akan 

mendorong penyatuan kepentingan antara prinsipal dan agen dalam 

mendorong informasi positif yang lebih banyak pada publikasi terakhir 

sebelum pengumuman akuisisi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa 

saat publikasi terakhir sebelum tanggal pengumuman akuisisi manajemen 

perusahaan target mendorong informasi positif yang lebih banyak. 

Tujuannya adalah untuk meningkatkan harga sahamnya sehingga harga 

pasar yang digunakan sebagai pedoman negosiasi telah berada pada 

tingkat harga ekuilibrium baru yang diinginkan oleh pemegang saham 

perusahaan target, yang pada akhirnya mampu meningkatkan nilai 

takeover saat pengumuman merger dan akuisisi. Manajemen laba dengan 

motivasi yang sama telah dilakukan, baik untuk program bonus, motivasi 

penundaan penggantian CEO, maupun motivasi IPO. 

Jensen (2001) dalam Muhammad Arief Ujiyantho dan Bambang Agus 

Pramuka (2007) menjelaskan bahwa untuk memaksimumkan nilai 

perusahaan tidak hanya nilai ekuitas saja yang harus diperhatikan, tetapi 

juga semua klaim keuangan seperti hutang, warran, maupun saham 



 
 

preferen. Penyatuan kepentingan pemegang saham, debtholders, dan 

manajemen yang notabene merupakan pihak-pihak yang mempunyai 

kepentingan terhadap tujuan perusahaan seringkali menimbulkan masalah-

masalah (agency problem). Agency problem dapat dipengaruhi oleh 

struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional). Roseff (1982) dalam Muhammad Arief Ujiyantho dan 

Bambang Agus Pramuka (2007) menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial yang tinggi menyebabkan dividen yang dibayarkan pada 

pemegang saham rendah. Penetapan dividen rendah disebabkan manajer 

memiliki harapan investasi dimasa yang akan datang yang dibiayai dari 

sumber internal. Sebaliknya jika pemegang saham lebih menyukai dividen 

yang tinggi, maka menimbulkan perbedaan kepentingan, sehingga 

diperlukan peningkatan dividen.  

Kepemilikan manajerial akan mendorong manajemen untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan, karena mereka juga memiliki 

perusahaan. Kinerja perusahaan yang meningkat akan meningkatkan nilai 

perusahaan. Suku bunga yang tinggi akan mengurangi minat investor 

untuk menginvestasikan dananya ke pasar modal sehingga aktivitas 

perdagangan akan menurun dan nilai perusahaan akan menurun. 

 

11. Hubungan Financial Leverage terhadap Earnings Management 

Rasio leverage merupakan rasio yang yang membawa implikasi 

penting dalam pengukuran risiko finansial perusahaan. Leverage 

mempunyai hubungan positif terhadap earnings management artinya 



 
 

karena rasio leverage lebih tinggi berarti penggunaan hutang juga tinggi 

maka semakin tinggi pula earnings management, dimana manjemen akan 

berupaya untuk menekan rasio leverage agar menjadi rendah dengan cara 

melakukan earnings management. 

Financial leverage secara sederhana dapat dilihat melalui rasio utang 

atas total aset (debt to asset ratio) yang mencerminkan berapa banyak 

perusahaan menggunakan utang dalam membiayai asetnya. Besarnya rasio 

tersebut dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

FL =  Total Debt  X 100% ........................................................................(3) 
         Total Assets 
 

Seperti diungkapkan sebelumnya bahwa tingkat leverage yang tinggi 

mengindikasikan  risiko perusahaan yang tinggi pula, maka stakeholder 

(kreditur) sering memperhatikan besarnya rasio ini dengan pemikiran 

perusahaan dengan penggunaan utang yang tinggi, otomatis akan 

dihadapkan pada kewajiban membayarkan beban tetap (poko pinjaman 

dan bunga) yang tinggi pula dan pada kondisi perusahaan rugi atau pada 

posisi laba yang tidak terlalu tinggi maka kreditur akan dihadapkan pada 

risiko ketidakmampuan perusahaan dalam membayar utangnya. Karena 

itulah manajer perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi akan 

cenderung melakukan manajemen laba dengan pola income increasing 

dibanding perusahaan dengan rasio leverage rendah. 

 

12. Hubungan Net Profit Margin terhadap Earnings Management 



 
 

Net Profit Margin ini diduga mempunyai hubungan dengan Earnings 

Management, karena secara logis rasio Net Profit Margin ini merupakan 

objek yang digunakan dalam Earnings Management. 

Laba merupakan informasi utama yang disajikan dalam laporan 

keuangan sehingga angka-angka dalam laporan keuangan khususnya The 

Bottom Line adalah crucial point yang mesti dicermati oleh pemakai 

laporan keuangan. Secara parsial angka-angka dalam laporan keuangan 

merupakan fungsi dari metode-metode akuntansi yang dipilih oleh 

perusahaan (Salno dan Baridwan, 2000) karenanya, perilaku manajemen 

dalam menyiapkan  penyajian angka-angka tersebut haruslah dipahami 

agar interpretasi atas laporannya dapat dilakukan dengan seakurat 

mungkin. Alasan lainnya diungkapkan oleh Murtanto (2004) dalam 

Muhammad Salno dan Zaki Baridwan (2000) yaitu laporan laba rugi 

menjadi fokus utama pihak eksternal dalam menilai kinerja perusahaan. 

Sehingga manajemen sebisa mungkin melakukan Earnings Management 

terhadap laba perusahaan agar laba terlihat stabil dan memberi kesan yang 

baik kepada para pemakai laporan keuangan termasuk pihak eksternal. 

Cara untuk mengukur net profit margin, yaitu: 

NPM = Laba Bersih Setelah Pajak ....................................................(4) 
                                      Penjualan Bersih 
 
 

13. Hubungan Likuiditas terhadap Earnings Management 

Likuiditas diduga mempunyai hubungan dengan earnings 

management karena menggambarkan tingkat kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.  



 
 

Menurut S.Munawir (2007) Likuditas adalah tingkat kemampuan 

perusahaan untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya pada saat 

jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Perusahaan 

yang mempunyai cukup kemampuan untuk membayar hutang jangka 

pendeknya bisa dikatakan sebagai perusahaan yang likuid. 

Keadaan kurang atau tidak likuid berarti mengurangi kesempatan 

untuk meraih keuntungan yang lebih besar atau kehilangan kontrol 

terhadap sebagian atau seluruh modal yang diinvestasikan. Hal ini 

memungkinkan pihak manajemen melakukan earnings management yang 

berguna dalam menyampaikan laporan keuangan agar perusahaan terlihat 

memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Salah satu cara untuk mengukur likuiditas adalah dengan: 

Current ratio   =   Aktiva Lancar………………………………….(5) 
               Hutang Lancar 

 

 

14. Hubungan Kepemilikan Manajerial terhadap Earnings Management 

Pemahaman terhadap kepemilikan perusahaan sangat penting karena 

berkaitan dengan pengendalian operasional perusahaan. Manajemen laba 

sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang 

berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti 

antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer 

yang tidak sebagai pemegang saham. Hal ini sesuai dengan sistem 

pengelolaan perusahaan dalam dua kriteria yaitu perusahaan dipimpin oleh 

manajer dan pemilik (owner-manager) dan perusahaan yang dipimpin oleh 



 
 

manajer dan non-pemilik (non-owner manager). Dua kriteria ini akan 

mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan 

ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode 

akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang dikelola. Kepemilikan 

manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan 

potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan 

manajemen. Secara umum presentase kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba. 

Menurut Jensen dan Mecklin (1976) dalam Muhammad Arief 

Ujiyantho dan Bambang Agus Pramuka (2007) menemukan bukti bahwa 

kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi 

masalah keagenan dan moral hazard dari manajer dengan menyelaraskan 

kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham. Penelitian 

Jensen dan Mecklin menemukan bahwa kepentingan manajer dengan 

pemegang saham eksternal dapat disatukan jika kepemilikan saham oleh 

manajer diperbesar sehingga manajer tidak akan memanipulasi laba untuk 

kepentingannya. 

Menurut Warfield e al. (1995) Agnes Utari Widyaningdyah (2001)  

yang melakukan pengujian hubungan kepemilikan manajerial dengan 

kandungan informasi laba dan discretionary accruals menemukan bukti 

bahwa kepemilikan manajerial mempunyai hubungan negatif dengan 

earnings management. Namun Gabrielsen et al. (2002) dalam Muhammad 

Arief Ujiyantho dan Bambang Agus Pramuka (2007) menemukan hasil 

hubungan yang positif tetapi tidak signifikan antara kepemilikan 



 
 

manajerial dan discretionary accruals serta hubungan negatif antara 

kepemilikan manajerial dan kualitas laba. 

Presentase Kepemilikan =   _kepemilikan manajerial_ X 100% .............(6) 
       Manajerial                   jumlah saham yang beredar 
 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh financial 

leverage, net profit margin, likuiditas dan corporate governance terhadap 

earnings management. Corporate governance diukur dengan menggunakan 

indikator kepemilikan manjerial. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat 

dilihat dari gambar yang disajikan sebagai berikut: 

     Bagan 2.1 
                   Kerangka Pemikiran 

 
                        Masalah Agensi 

 
                        Asymmetric information 

 
                       Indikasi Manajemen Laba  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Variabel Y 

Earnings Management 

Variabel X 

X1 Financial Leverage 

X2 Net Profit Margin 

X3 Likuiditas 

X4 Corporate Governance, indikator: 

      X4.1 Kepemilikan Manajerial 
  

 

 

 

 



 
 

 
 
  
 

 
 

 
 

                Hasil dan Kesimpulan 
 

D. Hipotesis 

Sesuai dengan rumusan masalah pada bab sebelumnya maka hipotesis 

yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Financial leverage, net profit margin, likuiditas dan corporate 

governance berpengaruh secara simultan terhadap earnings 

management pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2003-2007. 

2. Financial leverage, net profit margin, likuiditas dan corporate 

governance berpengaruh secara parsial terhadap earnings management 

pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI pada tahun 2003-2007. 

3. Kepemilikan manajerial berpengaruh dominan terhadap earnings 

management pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI tahun 

2003-2007. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisis Hipotesis 

Alat analisis: Uji Regresi Linear Berganda 
Model analisis:  
 Y= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4.1 + e 
Uji hipotesis: Uji F, Uji t, Uji Variabel Dominan 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini tergolong sebagai hypothesis testing. Menurut Sekaran 

(2003) hypothesis testing merupakan suatu penelitian yang sudah memiliki 

kejelasan dan gambaran, pengujian hipotesis dimaksudkan untuk menjelaskan 

hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian. Pada penelitian ini, akan 

diamati pengaruh dari variabel-variabel independen seperti financial leverage, 

net profit margin, likuiditas, corporate governance  terhadap variabel 

dependen yaitu earnings management. Penelitian ini mengidentifikasi fakta 

atau peristiwa sebagai variabel yang dipengaruhi (variabel dependen) dan 

melakukan penyelidikan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi 

(variabel independen). 

B. Sifat penelitian 

Penelitian ini merupakan replikasi. Menurut Uma Sekaran (2003), 

penelitian replikasi adalah meneliti ulang hipotesis-hipotesis yang telah 

dikembangkan oleh peneliti lainnya dan melakukan pengujian ulang pada 

daerah atau situasi berbeda. Penelitian ini mereplikasi penelitian yang 



 
 

dilakukan oleh Arif dan Bambang (2007) dengan menambahkan tiga variabel 

yaitu financial leverage, net profit margin, dan likuiditas. Peneliti mereplikasi 

penelitian terdahulu untuk mengetahui perbedaan hasil dari kondisi terdahulu 

dengan kondisi sekarang mengenai manajemen laba. Pada penelitian ini juga 

ditambahkan variabel-variabel lain yaitu financial leverage. Menurut Agnes 

Utari Widyaningdyah (2001) leverage juga diindikasikan berpengaruh positif 

terhadap earnings management. Variabel berikutnya yaitu, likuiditas menurut 

Julia Halim, Carmel Meiden, dan Rudolf Lumban Tobing (2005) menemukan 

pengaruh positif terhadap manajemen laba karena perusahaan ingin 

menampilkan laporan keuangan yang kuat sehingga perusahaan berusaha 

laporan keuangan yang terlihat likuid dengan melakukan earnings 

management. Variabel ketiga yang ditambahkan dalam penelitian ini yaitu, net 

profit margin menurut Salno dan Baridwan (2000) menyatakan net profit 

margin memiliki pengaruh perataan laba (income smoothing) yang merupakan 

salah satu teknik manajemen laba. Berdasar pada penelitian terdahulu, karena 

itu peneliti menambahkan ketiga variabel tersebut dengan pertimbangan 

memiliki keterkaitan dengan manajemen laba. 

C. Lokasi Penelitian 

Objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan otomotif yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan pengambilan datanya 

berasal dari pojok BEJ Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang yang 

beralamat di JL. MT. Haryono No. 165 Malang. Alasan dipilihnya BEI 

sebagai lokasi penelitian adalah: 



 
 

1. Memudahkan dalam proses pencarian dan pengumpulan data, karena 

lokasi yang mudah diakses oleh peneliti. 

2. Merupakan bursa efek di Indonesia yang memiliki catatan historis 

lengkap mengenai data perdagangan dan aktivitas saham di pasar 

modal Indonesia. 

3. Menerapkan sistem perdagangan otomatis yang memungkinkan 

frekuensi perdagangan saham yang lebih besar dan menjamin 

perdagangan lebih wajar dan transparan. 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang 

mempunyai karakteristik tertentu dan dijadikan sebagai obyek penelitian (Nur 

Indriantoro dan Bambang Supomo, 1999:115). Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah semua perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada periode tahun 2003 sampai tahun 2007.  

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. 

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling. 

Metode purposive sampling adalah pemilihan sampel secara tidak acak yang 

informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu, yang 

padanya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Nur Indrianto dan 

Bambang Supomo, 1999:131). Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria sampel yang 

telah ditentukan. Kriteria-kriteria sampel tersebut adalah sebagai berikut: 



 
 

1. Perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI sampai akhir tahun 2007, 

sehingga menghasilkan laporan keuangan periode akhir tahun 2007 

2. Menerbitkan laporan keuangan lengkap dari tahun 2003 sampai akhir 

tahun 2007 atau selama periode penelitian. 

3. Memiliki data-data yang lengkap berhubungan dengan variabel-

variabel penelitian seperti kepemilikan manajerial. 

Penelitian ini menggunakan metode pooled data, yaitu penggabungan 

antara cross section dan time series mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 

2007. Berdasarkan metode pooled data tersebut maka diperoleh sampel 

penelitian sebanyak  50 sampel (10 sampel x 5 periode). Hasil seleksi sampel 

dapat dirangkum pada Tabel 3.1 seperti berikut: 

Tabel 3.1 

Hasil Seleksi Sampel 

No Keterangan Jumlah 

1. Perusahaan otomotif yang terdaftar berturut-turut selama periode 
2003-2007. 

19 

2. Perusahaan otomotif yang tidak menerbitkan laporan keuangan 
secara lengkap dari tahun 2003 sampai 31 Desember 2007 

4 

3. 
Perusahaan otomotif yang tidak memiliki data-data lengkap yang 
terkait dengan variabel penelitian seperti kepemilikan manajerial 
selama periode penelitian 

5 

Sampel (Perusahaan) 10 

Total observasi (data) selama 5 tahun periode penelitian (pooled data) 50 

Sumber: Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan Financial Report 

tahun 2003-2007 Diolah. 

 



 
 

E. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari data 

sekunder, yaitu data yang akan dikumpulkan tidak diperoleh secara langsung 

dari obyek yang diteliti (Nur Indrianto dan Bambang Supomo, 1999). Data 

akan diperoleh dan dikumpulkan melalui dokumen-dokumen perusahaan yang 

berisi informasi tentang laporan keuangan (terdiri atas neraca, laporan arus 

kas, laporan rugi laba, dan catatan atas laporan keuangan) yang terdapat di 

pojok BEJ Universitas Brawijaya dan melalui situs resmi BEI di 

www.idx.co.id.  

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka (Nur 

Indrianto dan Bambang Supomo, 1999). Data yang digunakan terdiri atas: 

a. ICMD (Indonesian Capital Market Directory) tahun 2003-2007 

untuk memperoleh informasi tentang persentase kepemilikan 

manajerial. 

b. Financial Report perusahaan (periode 2003-2007) dari Pojok BEJ 

Universitas Brawijaya dan dari situs resmi BEI di  www.idx.co.id 

untuk memperoleh informasi tentang laporan keuangan perusahaan 

(terdiri atas neraca, laporan arus kas, laporan rugi laba, dan catatan 

atas laporan keuangan). 

 

F. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel penelitian dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 



 
 

1. Variabel terikat (dependent Variable) 

Y = Earnings Management 

2. Variabel Bebas (Independent Variablel) 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan ada empat dan salah 

satunya merupakan pendekatan dari corporate governance yaitu 

kepemilikan manajerial yang dapat dituliskan dibawah ini: 

a. X1 = Financial Leverage   

b. X 2 = Net Profit Margin   

c. X3 = Likuiditas   

d. X4.1 = Kepemilikan Manajerial 

 

G. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Y = Earnings Management 

Earning management merupakan suatu bentuk intervensi manajemen 

dalam proses penyusunan laporan keuangan eksternal. Laporan keuangan 

terbagi dalam dua kategori, yaitu laporan keuangan internal dan laporan 

keuangan eksternal. Laporan keuangan internal berisi mengenai seluruh 

data keuangan perusahaan yang diperuntukkan khusus bagi pihak internal 

perusahaan  sebagai acuan dalam mengambil suatu kebijakan. Sedangkan 

laporan keuangan eksternal merupakan laporan keuangan yang 



 
 

diperuntukkan bagi pihak eksternal perusahaan yang berisi sebagian dari 

data keuangan perusahaan yang dipandang perlu untuk diketahui oleh 

pihak eksternal. Tindakan manajemen laba dalam penelitian ini diukur 

dengan proxy discretionary accruals. Kebijakan yang timbul karena 

adanya niat manajemen, bukan karena kondisi perusahaan yang 

menghendaki perubahan judgment dan metode akuntansi serta pergeseran 

biaya dan pendapatan disebut discretionary accruals (Ardiati, 2003:28).  

Manajemen laba yang merupakan variabel dependen dalam penelitian ini 

diukur dengan akrual diskresioner (DAit) berdasarkan model Jones 

dimodifikasi. Peneliti mengukur akrual diskresioner dengan menggunakan 

model Jones yang dimodifikasi karena dianggap model ini paling baik di 

antara model lain yang sama-sama digunakan untuk mengukur manajemen 

laba (Dechow et al., 1995; Bartov dan Gul, 2000; Lobo dan Zhou, 2001 

dalam Arif dan Bambang, 2007). Untuk mengukur akrual diskresioner, 

peneliti terlebih dahulu mengukur total akrual dengan model Jones yang 

dimodifikasi, yaitu: 

…………………………………………………… (7) 

Keterangan: 

TAit : Total akrual perusahaan i pada tahun t 
NIit : Laba bersih perusahaan i pada tahun t 
CFOit : Arus kas dari operasi perusahaan i pada tahun t 

 

Total akrual suatu perusahaan adalah penjumlahan antara discretionary 

accrual dan non discretionary accrual, yang secara matematis dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 



 
 

…………………………………………………… (8) 

Keterangan: 

TAit : Total akrual perusahaan i pada tahun t 
NDAit : Akrual non diskresioner perusahaan i pada 

tahun t 
DAit : Akrual diskresioner perusahaan i pada tahun t 
 

Selanjutnya untuk memisahkan discretionary accrual dan non 

discretionary accrual, digunakan model Jones dimodifikasi. Dengan 

menggunakan model Jones dimodifikasi, dihitung nilai non discretionary 

accrual yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS (Ordinary Least 

Square), seperti dirumuskan sebagai berikut: 

….................. (9) 

Keterangan: 

 

Parameter dalam persamaan (9) di atas (α1, α2, α3) diperoleh dari hasil 

regresi dengan menggunakan model Jones dari persamaan (4), yaitu: 

.........................…..(10) 

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa total akrual merupakan 

penjumlahan dari akrual diskresioner dan akrual non diskresioner sehingga 

NDAit : Akrual non diskresioner perusahaan i pada 
tahun t 

Ait-1 : Total aset perusahaan i pada tahun t-1 
ΔREVit : Perubahan penjualan bersih perusahaan i pada 

tahun t 
ΔRECit : Perubahan piutang bersih perusahaan i pada 

tahun t 
PPEit : Aktiva tetap perusahaan i pada tahun t 
α1, α2, α3 : Parameter perusahaan spesifik 



 
 

nilai akrual diskresioner dapat diperoleh dari mengurangkan total akrual 

dengan akrual non diskresioner, yaitu: 

…………………………………………….. (11) 

atau 

 

Jika nilai DAit positif, terdapat praktik manajemen laba dengan cara 

menaikkan laba. Jika nilai DAit negatif, terdapat praktik manajemen laba 

dengan cara menurunkan laba. Jika DAit nol (0), tidak ada praktik 

manajemen laba 

 

2. Variabel Bebas (Independent Variabel) 

a. Financial Leverage 

Financial leverage dalam struktur modal perusahaan dapat dijadikan 

ukuran untuk menentukan seberapa besar risiko perusahaan. Tingkat 

leverage keuangan yang tinggi mencerminkan risiko yang tinggi pula, 

dan demikian sebaliknya. Leverage digunakan sebagai perbandingan 

antara total kewajiban (hutang) dengan total aktiva yang menunjukkan 

berapa bagian aktiva yang digunakan untuk menjamin utang. Ukuran 

ini berhubungan dengan keberadaan dan ketat tidaknya suatu 

persetujuan utang. Pengukuran leverage dikaitkan baik apabila rasio 

leverage rendah akibat dari jumlah utang yang lebih kecil daripada 

aktiva, dan perusahaan tidak melakukan earning management karena 



 
 

tidak terancam tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang 

pada waktunya, begitupun sebaliknya (Agnes Utari Widyaningdyah, 

2001). 

Untuk menghitung financial leverage digunakan rumus sebagai 

berikut: 

FL = Total Debt X 100% .............................................................(12) 

    Total Assets 

Dimana: 

FL   = Financial Leverage (%) 

Total Debt  = Total Utang  

Total Assets = Total aktiva yang dimiliki perusahaan 

 

b. Net Profit Margin 

Net Profit Margin adalah suatu pengukuran dari setiap satuan nilai 

penjualan yang tersisa setelah dikurangi oleh seluruh biaya, termasuk 

bunga dan pajak. Net Profit Margin yang tinggi manandakan 

kemampuan perusahaan menghasilkan manejemen laba yang tinggi 

pada tingkat penjualan tertentu. Net Profit Margin yang rendah 

menandakan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya yang 

tertentu, atau biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat penjualan yang 

tertentu atau kombinasi dari kedua tersebut. Ukuran keuntungan atau 

laba yang biasa digunakan adalah return on sales yang sering disebut 

dengan net profit margin. Rasio ini menunjukkan ukuran tentang 

jumlah rupiah laba bersih yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan 

dimana pengukurannya menggunakan persamaan: 



 
 

NPM = Laba Bersih Setelah Pajak ...................................................(13) 
                                       Penjualan Bersih 
 
 
 
 

c. Likuiditas 

Likuditas adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk membayar 

hutang-hutang jangka pendeknya pada saat jatuh tempo dengan 

menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Perusahaan yang 

mempunyai cukup kemampuan untuk membayar hutang jangka 

pendeknya bisa dikatakan sebagai perusahaan yang likuid. Likuiditas 

merupakan salah satu variabel resiko keuangan yang banyak 

digunakan dalam melakukan penelitian kinerja keuangan. Rasio ini 

menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Ada beberapa rasio yang digunakan 

sebagai alat dalam menilai likuiditas suatu perusahaan. Seperti, current 

ratio, quick ratio, perputaran piutang, perputaran persedian, perputaran 

modal kerja. Dimana pada penelitian ini pengukurannya menggunakan 

persamaan:  

Current ratio   =   Aktiva Lancar………………………………….(14) 
               Hutang Lancar 
 
 

d. Kepemilikan Manajerial 

Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi 

peningkatan kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen 

dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholders dengan 

mendasarkan pada kerangka peraturan. Corporate governance yang 



 
 

banyak dipakai oleh perusahaan salah satunya adalah kepemilikan 

saham. Kepemilikan saham tersebut dapat berupa kepemilikan 

manajerial. Kepemilikan manajerial yaitu jumlah kepemilikan saham 

oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang 

dikelola (Gideon, 2005). Pemahaman terhadap kepemilikan 

perusahaan sangat penting karena berkaitan dengan pengendalian 

operasional perusahaan. Motivasi berbeda antara manajer perusahaan 

yang sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak 

sebagai pemegang saham dapat menentukan kebijakan dan 

pengambilan keputusan. Kepemilikan manajemen terhadap saham 

perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan 

kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial 

adalah persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari 

seluruh modal saham perusahaan yang beredar. Untuk menghitung 

besarnya presentase kepemilikan manajerial digunakan rumus sebagai 

berikut: 

Presentase Kepemilikan =   _kepemilikan manajerial   X 100%....(15) 
               Manajerial                  jumlah saham yang beredar 
 
 
 

H. Metode Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linear berganda. Teknik analisis ini digunakan karena penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh masing-masing variabel bebas 



 
 

terhadap variabel terikat, baik secara simultan maupun parsial serta untuk 

mengetahui dan menganalisis variabel bebas yang berpengaruh dominan 

terhadap variabel terikat. Model regresi linear berganda pada penelitian 

dengan mengacu pada model Napa J. Awat adalah sebagai berikut: 

Y= α0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ε……………….(16) 

Dimana: 

Y = Discretionary accruals  

α = Konstanta  

β = Koefisien Regresi  

X1 = Financial Leverrage 

X2 = Net Profit Margin 

X3 = Likuiditas 

X4.1 = Kepemilikan Manajerial 

ε = Kesalahan Pengganggu (Disturbance) 

 

Uji Asumsi Klasik 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji asumsi klasik model 

regresi agar memberikan hasil yang representatif dan analisis yang 

dihasilkan tidak bias, dan efisien dengan metode kuadrat terkecil biasa 

atau Ordinary Least Square terhadap tiga atau lebih variabel yang diamati 

atau BLUE (Best Linear Unbiased Estimation). Menurut Imam Ghozali 

(2005:91) uji asumsi klasik tersebut adalah: 

1. Uji Normalitas 



 
 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal 

Imam Ghozali (2005:110). Untuk menguji apakah sampel penelitian 

merupakan jenis distribusi normal maka digunakan pengujian 

Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap masing-masing 

variabel. Hipotesis dalam pengujian ini adalah: 

H0 : F0(x), dengan F(x) adalah fungsi distribusi populasi yang 

diwakili oleh sampel, dan F0(x) adalah fungsi distribusi 

suatu populasi berdistribusi normal. 

H1 : F(x) ≠ F0(x) atau distribusi populasi tidak normal. 

Pengambilan keputusan: 

• Jika probabilitas < 0,05, maka H0 diterima 

• Jika Probabilitas > 0,05, maka H0 ditolak.  

2. Uji Multikolinieritas 

Menurut Imam Ghozali (2005:92), uji multikolinieritas digunakan 

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat 

problem multikolinieritas. Model regresi yang baik adalah seharusnya 

tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Multikolinieritas 

muncul apabila diantara variabel bebas memiliki hubungan yang 

sangat kuat. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dilakukan 

dengan cara melihat nilai VIF (Variance Inflation Factors) antara 



 
 

variabel bebas. Nilai cut off  yang umum dipakai untuk menunjukkan 

adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama 

dengan nilai VIF ≤ 10. Jika nilai VIF > 10, maka terdapat masalah 

multikolinieritas dan sebaliknya. 

3. Uji Heteroskedastisitas  

Uji asumsi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi varian yang tidak sama dalam kesalahan penganggu 

(residual). Jika varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain tetap, disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas. 

Cara untuk melihat apakah suatu model dikatakan mengandung gejala 

heteroskedastisitas (tidak memenuhi asumsi homokedastisitas) adalah 

dengan uji Imam Ghozali (2005). Uji Glejser dilakukan dengan 

mengabsolutkan nilai residual,  kemudian meregresikan nilai absolut 

residual tersebut dengan variabel bebasnya. Langkah selanjutnya 

adalah membandingkan probabilitas dengan level of significant (α = 

0,05). Kriteria pengambilan keputuan adalah sebagai berikut: 

a. Jika probabilitas > α, terjadi homokedastisitas atau bebas dari 

gejala heteroskedastisitas. 

b. Jika probabilitas < α, terjadi heteroskedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 



 
 

kesalahan pengganggu periode t-1 (Imam Ghozali, 2005:95). 

Konsekuensi dari adanya autokorelasi dalam suatu model regresi 

adalah variance sampel tidak dapat menggambarkan variance 

populasinya. Lebih jauh lagi, model regresi yang dihasilkan tidak 

dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai 

variabel independen terrtentu. 

Untuk mengetahui atau mendeteksi adanya korelasi dapat 

menggunakan uji Durbin-Watson. Pengambilan keputusan berdasarkan 

pada 

Tabel 3.2 

Keputusan Uji Durbin Watson (DW) 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif 

Tidak ada autokorelasi positif 

Tidak ada korelasi negative 

Tidak ada korelasi negative 

Tidak ada autokorelasi positif 
atau negative 

Tolak 

No decision 

Tolak 

No decision 

Tidak ditolak 

0 < d < dl 

Dl ≤ d ≤ du 

4-dl < d < 4 

4-du ≤ d ≤ 4-dl 

Du < d < 4-du 

 Sumber: Imam Ghozali, 2005:96 

Pengujian Hipotesis 

Pengujian model dilakukan secara statistik melalui beberapa rangkaian 

tahapan pengujian antara lain: 

1. Uji Hipotesis 1 dengan Uji F 



 
 

Pada hipotesis pertama diduga terdapat pengaruh financial 

leverage, net profit margin, likuiditas dan corporate governance (yang 

diwakili kepemilikan manjerial) secara simultan terhadap earnings 

management. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh dari seluruh 

variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. 

Rumus yang digunakan adalah: 

F =  R2 / k              ……………………..(Maholtra, 2005:235) 

     (1 – RI)/(n – k – 1) 

Keterangan: 

F = Fhitung 

R2 = koefisien determinasi 

n = jumlah sampel 

k = jumlah variabel bebas 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh, maka dilakukan dengan 

cara berikut Imam Ghozali (2005) 

• Ho diterima jika : F hitung > F tabel atau Sig. < 0,05 

• Ho ditolak jika  : F hitung < F tabel atau Sig. > 0,05 

Perumusan hipotesa dalam penelitian ini adalah: 

H0: R2 = 0; artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara 

simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat 



 
 

H1: R2 ≠ 0; artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara 

simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.  

Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R Square) pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinas antara 0 dan 1. Nilai (R Square) yang kecil 

berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen sangat terbatas. Nilai mendekati 1 berarti variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen (Imam Ghozali, 2005:83).  

2. Uji Hipotesis 2 dengan Uji t 

Pada hipotesis kedua diduga terdapat pengaruh financial leverage, 

net profit margin, likuiditas dan corporate governance (yang diwakili 

kepemilikan manjerial) secara parsial terhadap earnings management. 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara parsial. Rumus yang digunakan adalah:  

t = b …………………………..(Imam Ghozali, 2005). 

     Se 

Keterangan: 

b  = koefisien regresi 

Se = standard error of regression coefficient 



 
 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh, maka dilakukan dengan 

cara berikut (Imam Ghozali, 2005). 

• Ho diterima jika : t hitung > t tabel atau Sig. < 0,05 

• Ho ditolak jika : t hitung < t tabel atau Sig. > 0,05 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H0: β1,2,3,4 = 0; artinya tidak ada pengaruh secara parsial antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat 

H1: β1,2,3,4 ≠ 0; artinya ada pengaruh secara parsial antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

3. Uji Hipotesis 3 atau Variabel Dominan 

Hipotesis ketiga diduga bahwa kepemilikan manajerial mempunyai 

pengaruh dominan earnings management. Berdasarkan hasil analisis 

regresi linear berganda, dapat dilihat nilai standardized coefficient beta 

(β) yang terbesar memperlihatkan variabel bebas berpengaruh dominan 

terhadap variabel terikat. 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

• Ho diterima jika : β4 > β1,2,3 

• Ho ditolak jika  : β4 < β1,2,3 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

D. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan 

otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2003 

sampai dengan tahun 2007. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

disesuaikan dengan kriteria sampel yang telah ditetapkan. Berdasarkan kriteria 

sampel yang telah ditetapkan terdapat 10 perusahaan. Peneliti menggunakan 

metode pooled data sehingga diperoleh sebanyak 50 data observasi (n sampel 

x periode penelitian). Berikut 10 perusahaan yang menjadi sampel penelitian 

ini: 

Tabel 4.1 

Daftar Perusahaan Sampel 

No Nama Perusahaan Kode  

1 PT Astra Otoparts, Tbk AUTO 

2 PT Branta Mulia Tbk  BRAM 

3 PT Goodyear Indonesia, Tbk GDYR 

4 PT Hexindo Adiperkasa, Tbk HEXA 

5 PT Indomobil Sukses Int, Tbk IMAS 

6 PT Intraco Penta, Tbk INTA 



 
 

7 PT  Nipress, Tbk NIPS 

8 PT Sanex Qianjiang Motor Int, Tbk SQMI 

9 PT Prima Alloy Steel, Tbk PRAS 

10 PT Selamat Sempurna, Tbk SMSM 

Sumber: Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan Financial 

Report  

tahun 2003-2007 Diolah. 

 

E. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskripif adalah metode-metode yang berkaitan dengan 

pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi 

yang bermanfaat (Sulaiman, 2004). Variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri atas variabel dependen yaitu earnings management (Y), 

variabel independen yaitu financial leverage (X1), net profit margin (X2) dan 

likuiditas (X3), serta kepemilikan manajerial (X4). Berikut ini menyajikan statistik 

deskriptif yang mencakup jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai 

rata-rata dari sampel selama periode 2003-2007. 

1. Earnings Management 

Earning management merupakan suatu bentuk intervensi 

manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan eksternal. 

Tindakan manajemen laba dalam penelitian ini diukur dengan proxy 

discretionary accruals. Rata-rata earnings management perusahaan 

otomotif yang terdapat dalam penelitian selama periode (2003-2007) dapat 

dilihat pada tabel 4.2 berikut: 



 
 

Tabel 4.2 

Rata-Rata Earnings Management Periode 2003-2007 

no nama perusahaan 2003 2004 2005 2006 2007 
2003-
2007 

1 Astra Otoparts -0.21 -0.32 -0.30 -0.21 -0.10 -0.228 

2 
Sanex Qianjiang 
Motor Int -0.18 -0.24 -0.41 -0.55 -1.05 -0.486 

3 Goodyear Indonesia -0.41 -0.24 -0.29 -0.23 -0.82 -0.398 

4 Hexindo Adiperkasa -0.32 -0.23 -0.69 -0.49 -0.28 -0.402 

5 Branta Mulia -0.53 -0.53 -0.40 -0.52 -0.42 -0.48 

6 Indomobil Sukses Int -0.39 -0.29 0.17 -0.11 0.01 -0.122 

7 Intraco Penta -0.18 -0.05 -0.05 0.02 -0.10 -0.072 

8 Nipress -1.91 -0.70 -0.61 -0.56 -0.11 -0.778 

9 Prima Alloy Steel -0.17 -0.27 -0.24 -0.55 -0.55 -0.356 

10 Selamat Sempurna -0.40 -0.31 -0.74 -0.15 -0.56 -0.432 

  rata-rata -0.47 -0.32 -0.36 -0.34 -0.40 -0.3754 

  nilai tertinggi -0.17 -0.05 0.17 0.02 0.01 -0.072 

  nilai terendah -1.91 -0.70 -0.74 -0.56 -1.05 -0.778 

Sumber: Lampiran data diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa secara umum 

rata-rata earnings management yang dilakukan oleh perusahaan otomotif 

yang terdapat dalam sampel penelitian adalah dengan melakukan income 

decreasing yang terlihat dari nilai discretionary accruals negatif. Dari 50 



 
 

data hasil observasi terhadap 10 perusahaan otomotif pada penelitian ini 

selama kurun waktu 5 tahun, terdapat 47 data obseravasi yang melakukan 

earnings management dengan cara income decreasing yang ditunjukkan 

dengan nilai discretionary accrual negatif. Sisanya, yaitu 3 data observasi 

dalam penelitian ini melakukan earnings management dengan cara income 

increasing yang ditunjukkan dengan nilai discretionary accrual positif.  

Rata-rata nilai income decreasing dari perusahaan otomotif yang 

menjadi sampel penelitian sebesar 0,3754. Perusahaan yang melakukan 

income increasing yaitu PT. Indomobil Sukses Internasional, Tbk pada 

tahun 2005 sebesar 0,17 dan 2007 sebesar 0,01 dan PT. Intraco Penta, Tbk  

Pada tahun 2006 sebesar 0,02. 

2. Financial leverage 

Financial leverage dalam struktur modal dapat dijadikan ukuran 

untuk menentukan seberapa besar risiko perusahaan. Tingkat leverage 

keuangan yang tinggi mencerminkan risiko yang tinggi pula, demikian 

sebaliknya. Rata-rata financial leverage perusahaan otomotif yang terdapat 

dalam penelitian selama periode (2003-2007) dapat dilihat pada tabel 4.3 

berikut: 

 

 

Tabel 4.3 

Rata-Rata Financial Leverage Periode 2003-2007 



 
 

no nama perusahaan 2003 2004 2005 2006 2007 
2003-
2007 

1 Astra Otoparts 0.32 0.36 0.38 0.35 0.32 0.346 

2 
Sanex Qianjiang 
Motor Int 0.8 0.9 0.88 0.7 0.75 0.806 

3 Goodyear Indonesia 0.32 0.35 0.4 0.38 0.48 0.386 

4 Hexindo Adiperkasa 0.65 0.55 0.68 0.71 0.72 0.662 

5 Branta Mulia 0.5 0.49 0.02 0.33 0.3 0.328 

6 Indomobil Sukses Int 0.87 0.89 0.9 0.91 0.92 0.898 

7 Intraco Penta 0.8 0.83 0.84 0.63 0.63 0.746 

8 Nipress 0.51 0.58 0.58 0.6 0.67 0.588 

9 Prima Alloy Steel 0.69 0.71 0.77 0.79 0.76 0.744 

10 Selamat Sempurna 0.34 0.38 0.34 0.33 0.38 0.354 

  RATA-RATA 0.58 0.6 0.58 0.57 0.59 0.5858 

  
NILAI 
TERTINGGI 0.87 0.9 0.9 0.91 0.92 0.898 

  NILAI TERENDAH 0.32 0.35 0.02 0.33 0.3 0.328 

   Sumber: Lampiran data diolah 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, diketahui bahwa secara umum rata-

rata jumlah rasio leverage sampel perusahaan otomotif pada penelitian ini 

selama periode (2003-2007) adalah sebesar 0,5858 atau 58,58% yang 

berarti rata-rata separuh dari struktur modal yang dimiliki berasal dari 

hutang. Perusahaan yang memiliki rata-rata leverage tertinggi yaitu PT. 

Indomobil Sukses Internasional, Tbk sebesar 0,898 atau 89,8% yang 

berarti hampir keseluruhan dari striktur modal dibiayai dari hutang. 

Sedangkan perusahaan yang memiliki rata-rata jumlah leverage terendah 



 
 

adalah PT. Branta Mulia, Tbk, yaitu sebesar 0.328 atau 32,8%. Jumlah 

leverage PT. Branta Mulia, Tbk, sejak tahun 2003 hingga 2007 terus 

mengalami penurunan, pada tahun 2003 rasio leverage menunjukkan nilai 

sebesar 0.5 atau 50%, pada tahun 2004 sebesar 49% dan terus mengalami 

penurunan hingga pada tahun 2007 mencapai nilai 0.3 atau 30%. Hal ini 

menunjukkan bahwa modal pembiayaan dari hutang semakin dikurangi 

dan ini semakin menjadikan sebuah perusahaan sehat dalam posisi 

keuangannya. 

 

3. Net Profit Margin 

Net profit margin diukur dengan membandingkan jumlah laba 

bersih setelah pajak dengan penjualan bersih pada periode tersebut. Rata-

rata net profit margin perusahaan otomotif selama periode penelitian 

(2003-2007) sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Rata-Rata Net Profit Margin Periode 2003-2007 

no nama perusahaan 2003 2004 2005 2006 2007 
2003-
2007 

1 Astra Otoparts 0.1 0.08 0.07 0.08 0.11 0.088 

2 
Sanex Qianjiang 
Motor Int 0.05 0.02 0.01 0.01 0.05 0.028 

3 Goodyear Indonesia 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.032 

4 Hexindo Adiperkasa 0.06 0.09 0.07 0.03 0.03 0.056 



 
 

5 Branta Mulia 0.06 0.03 0.07 0.01 0.03 0.04 

6 
Indomobil Sukses 
Int 0.02 0.03 0.01 0.04 0.02 0.024 

7 Intraco Penta 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.012 

8 Nipress 0.02 0.01 0.01 0.03 0.02 0.018 

9 Prima Alloy Steel 0.05 0.07 0.01 0.03 0.02 0.036 

10 Selamat Sempurna 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

  RATA-RATA 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.0414 

  
NILAI 
TERTINGGI 0.1 0.09 0.08 0.08 0.11 0.088 

  
NILAI 
TERENDAH 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.012 

    Sumber: Lampiran data diolah 

Berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui bahwa secara umum rata-

rata net profit margin perusahaan otomotif yang menjadi sampel selama 

periode penelitian (2003-2007) adalah sebesar 0.0414. Perusahaan yang 

memiliki rata-rata net profit margin tertinggi adalah PT. Astra Otoparts, 

Tbk sebesar 0.088. Hal ini menunjukkan bahwa  PT. Astra Otoparts, Tbk 

mampu menghasilkan laba yang cukup tinggi dibanding perusahaan 

otomotif lain yang terdapat dalam sampel. Sedangkan perusahaan otomotif 

yang memiliki net profit margin terendah adalah PT. Intraco Penta, Tbk 

sebesar 0.012. Rata-rata net profit margin PT. Intraco Penta, Tbk 

cenderung stabil yaitu berada pada kisaran 0.01 hanya pada tahun 2005 

mengalami peningkatan menjadi 0.02 dan kemudian kembali lagi 0.01 

hingga tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Intraco Penta, Tbk 

dalam menghasilkan laba terbilang kecil. 



 
 

 

4. Likuiditas 

Likuiditas perusahaan dihitung dengan beberapa rasio, pada 

penelitian ini likuiditas dihitung dengan menggunakan current ratio yaitu 

membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang lancar perusahaan. 

Rata-rata likuiditas perusahaan otomotif yang menjadi sampel dalam 

penelitian selama periode 2003-2007 dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.5  

Rata-Rata Likuiditas Periode 2003-2007 

no nama perusahaan 2003 2004 2005 2006 2007 
2003-
2007 

1 Astra Otoparts 1.65 1.43 1.71 1.75 2.16 1.74 

2 
Sanex Qianjiang 
Motor Int 1.22 3.79 5.32 5.38 0.88 3.318 

3 Goodyear Indonesia 2.35 2.31 2.21 2.15 1.35 2.074 

4 Hexindo Adiperkasa 1.21 1.78 1.32 1.11 1.15 1.314 

5 Branta Mulia 2.35 2.7 2.86 3.19 2.56 2.732 

6 
Indomobil Sukses 
Int 1.14 1.21 1.06 0.95 0.84 1.04 

7 Intraco Penta 1.61 2.21 1.99 3.37 2.57 2.35 

8 Nipress 1.16 1.01 1 1.08 1.1 1.07 

9 Prima Alloy Steel 1.68 1.44 1.23 1.08 1.05 1.296 

10 Selamat Sempurna 4.1 1.83 1.96 1.99 1.71 2.318 

  RATA-RATA 1.85 1.97 2.07 2.21 1.54 1.9252 



 
 

  
NILAI 
TERTINGGI 4.1 3.79 5.32 5.38 2.57 3.318 

  
NILAI 
TERENDAH 1.14 1.01 1 0.95 0.84 1.04 

     Sumber: Lampiran data diolah 

Berdasarkan tabel 4.5, dapat diketahui bahwa secara umum rata-

rata likuiditas perusahaan otomotif yang menjadi sampel penelitian 

periode 2003-2007 sebesar 1.9252 yang berarti kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya adalah 1,9252 kali. 

Perusahaan yang memiliki rata-rata likuiditas tertinggi adalah PT. Sanex 

Qianjiang Motor International, Tbk sebesar 3.318. PT. Sanex Qianjiang 

Motor International, Tbk memiliki likuiditas yang fluktuatif dari tahun ke 

tahun. PT. Sanex Qianjiang Motor International, Tbk pada tahun 2003 

memiliki rasio likuiditas hanya sebesar 1.22 dan  meningkat hingga 5.38 

pada tahun 2006 kemudian turun drastis menjadi 0.88 pada tahun 2007. 

Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan antara posisi aktiva lancar dan 

hutang lancar yang dimiliki PT. Sanex Qianjiang Motor International, Tbk 

setiap tahunnya cenderung berubah-ubah. Sedangkan perusahaan yang 

memiliki rata-rata likuiditas terendah adalah PT. Indomobil Sukses 

Internasional, Tbk sebesar 1.04. PT. Indomobil Sukses Internasional, Tbk 

memiliki tingkat likuiditas yang cenderung fluktuatif tiap tahunnya. 

Walaupun tidak terlalu ekstrim. Hal ini menunjukkan kemampuan 

perusahaan yaitu PT. Indomobil Sukses Internasional, Tbk dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya terbilang paling rendah 



 
 

dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan otomotif lain yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini. 

  

 

 

5. Kepemilikan Manajerial  

Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi 

peningkatan kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen 

dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholders dengan 

mendasarkan pada kerangka peraturan. Corporate governance yang 

banyak dipakai oleh perusahaan salah satunya dapat berupa kepemilikan 

manajerial. Proporsi kepemilikan manajerial dihitung dengan 

membandingkan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer 

dengan jumlah saham yang beredar. Rata-rata kepemilikan manajerial 

perusahaan otomotif yang menjadi sampel dalam penelitian selama 

periode 2003-2007 dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6  

Rata-Rata Kepemilikan Manajerial Periode 2003-2007 

no nama perusahaan 2003 2004 2005 2006 2007 
2003-
2007 

1 Astra Otoparts 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

2 
Sanex Qianjiang 

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 



 
 

Motor Int 

3 Goodyear Indonesia 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 

4 Hexindo Adiperkasa 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 

5 Branta Mulia 7.31 7.31 7.31 7.31 7.31 7.31 

6 Indomobil Sukses Int 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

7 Intraco Penta 1.33 1.33 3.93 3.93 3.93 2.89 

8 Nipress 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 

9 Prima Alloy Steel 6.27 6.27 6.27 6.27 6.27 6.27 

10 Selamat Sempurna 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 

  RATA-RATA 4.31 4.31 4.57 4.57 4.57 4.469 

  NILAI TERTINGGI 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 

  NILAI TERENDAH 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

       Sumber: Lampiran data diolah 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa secara umum 

kepemilikan manajerial pada perusahaan otomotif tidak mengalami 

perubahan atau prosentase kepemilikan dari tahun ke tahun tetap, hanya 

pada PT. Intraco Penta, Tbk kepemilikan manajerial berubah meningkat 

dari tahun 2004 sebesar 1,33% menjadi 3,93% di tahun 2005 hingga 2007. 

Hal ini dimungkinkan dengan tujuan agar perusahaan dapat mengurangi 

masalah agency yang terjadi antara pemilik perusahaan (owner) dengan 

para manajer (agent). Rata-rata kepemilikan manajerial perusahaan 

otomotif yang menjadi sampel penelitian pada periode 2003-2007 adalah 

sebesar 4,469%. Perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan manajerial 

paling tinggi adalah PT. Nipress, Tbk yaitu 12,4%. Sedangkan perusahaan 

yang memiliki nilai kepemilikan manajerial terendah yaitu PT. Astra 



 
 

Autoparts sebesar 0,4%. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham 

terbesar dimiliki oleh institusi dan bukan para manajer.  

 

F. Hasil Analisis 

1. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier 

berganda. Serangkaian pengujian dilakukan seperti uji normalitas, uji 

gejala multikolinieritas, uji gejala autokorelasi, dan uji gejala 

heteroskedastisitas dimaksudkan agar model regresi yang dioperoleh yang 

terbaik dan tidak bias.  

 

a. Uji Normalitas 

Pada tabel 4.7 berikut adalah hasil uji normalitas terhadap variabel 

dependen dan independen yang telah dilakukan. 

 

 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas 

Variabel Asymptotic Sig. Keterangan 

1. Earnings Management (Y) 

2. Financial Leverage (X1) 

3. Net Profit Margin (X2) 

4. Likuiditas (X4) 

5. Kepemilikan Manajerial (X4.1) 

0,269 

0,285 

0,096 

0,106 

0,089 

 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 



 
 

Normal 

 

Sumber: Data Diolah lampiran  

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.7 diatas, hasil uji normalitas 

menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai asymptotic 

significance > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data telah memenuhi 

asumsi normalitas data. 

 

b. Uji Multikolinieritas 

 Pengujian terhadap gejala multikolinieritas ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah ada korelasi yang serius antar variabel independen 

yang digunakan dalam model regresi. Hasil analisis terhadap nilai VIF 

dan Tolerance dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini: 

           Tabel 4.8 

         Hasil Uji Gejala Multikolinieritas 

 

Collinearity Statistics  

Model 

 Tolerance VIF 

1 Financial Leverage .542 1,846 

  Net Profit Margin .703 1,423 

  Likuiditas .420 2,379 



 
 

  Kepemilikan Manajerial .896 1,116 

a.Dependent Variable: earnings management 

  Sumber: Data Diolah pada Lampiran  

 

Berdasarkan hasil pengujian tabel 4.8 di atas, Tolerance untuk 

semua variabel independen dalam penelitian bernilai lebih besar dari 

0.10, sedangkan VIF untuk semua variabel independen di dalam 

penelitian ini juga kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan 

tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel independen dalam 

model penelitian. 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

 Hasil uji gejala heteroskedastisitas disajikan dalam tabel berikut: 

                              Tabel 4.9 

                            Hasil Uji Gejala Heteroskedastisitas 

Variabel Independen Sig. Keterangan 

Financial Leverage (X1) 

Net Profit Margin (X2) 

Likuiditas (X3) 

Kepemilikan Manajerial (X4.1) 

0,921 

0,824 

0,915 

0,802 

 

Homokedastisitas 

Homokedastisitas 

Homokedastisitas 

Homokedastisitas 

 

                       Sumber: Diolah Data Lampiran  

Keterangan:  



 
 

− Jumlah data: 50 

− α = 5 % 

− Variabel dependen: Absolut Residual (ABSU) 

 

 Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa semua variabel 

independen terhadap absolut residual tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas. 

 

 

 

 

d. Uji Autokorelasi 

Berikut adalah hasil pengujian gejala autokorelasi: 

                              Tabel 4.10 

                              Hasil Uji Autokorelasi 

 dL dU 4-dU 4-dL Dw Keterangan 

Nilai 1,206 1,537 2,463 2,794 1,824 Tidak terjadi autokorelasi 

 

 Berdasarkan hasil pengujian yang terdapat pada tabel 4.10, nilai 

DW adalah 1,824 yang berada pada selang 1,537 < DW< 2,463 maka 

dapat disimpulkan tidak terdapat auto korelasi dan hipotesis diterima. 

 



 
 

2. Pengujian Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Pengolahan data dengan menggunakan regresi linier dilakukan untuk 

mengetahui hubungan antara variabel financial leverage, net profit 

margin, likuiditas, dan kepemilikan manajerial terhadap earnings 

management secara parsial. Hasil regresi disajikan pada Tabel 4.11 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

                 Tabel 4.11 

                Hasil Uji Regresi Linier 

 

Variabel Unstandardized  

Coefficients  

t 

hitung 

Sig. Keterangan 

 (Beta) (Std.Error)    



 
 

(Constant) 

X1 

X2 

X3 

X4.1 

 

-1,009 

0,818 

0,385 

0,206 

-0,045 

 

0,294 

0,241 

1,794 

0,079 

0,016 

 

-3,435 

3,394 

0,215 

2,600 

-2,815 

 

0,001 

0,001 

0,831 

0,013 

0,007 

 

 

Signifikan  

Tidak 
Signifikan  

Signifikan  

Signifikan  

 

 

R 

R Square 

Adjusted  R 
Square 

F hitung 

F tabel 

Sig. F 

Α 

 

= 0,543 

= 0,295 

= 0,232 

= 5,636 

= 2,583 

= 0,001 

= 0,05 

     

Sumber:Data Diolah pada Lampiran 

 

Keterangan:  

− Jumlah data: 50 

− Nilai ttabel: α = 5 % = 2,000 

− Variabel dependen: earnings management 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa X1, dan X3,  X4.1 menunjukkan 

angka yang signifikan terhadap Y, sebaliknya X2, menunjukkan angka 

yang tidak signifikan terhadap Y.  

Model regresi berdasarkan hasil di atas adalah: 



 
 

Y = - 1,009 + 0,818X1 + 0,385X2 + 0,206X3 – 0,045X4.1 + e 

Berikut interpretasi dari model regeresi diatas: 

1. a = - 1,009 

Nilai konstanta ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada 

variabel financial leverage, net profit margin, likuiditas dan 

kepemilikan manjerial maka nilai earnings management sebesar 

– 1,009. 

 

2. b1 = 0,818  

Nilai koefisien regresi b1 menunjukkan  bahwa setiap 

pertambahan 1 % financial leverage, menaikkan earnings 

management laba sebesar 8,18 %,  dengan asumsi variabel 

independen lain tetap (X2, X3, X4.1 = 0) atau ceteris paribus. 

3. b2 = 0,385 

Nilai koefisien regresi b2 menunjukkan  bahwa setiap 

pertambahan 1 % net profit margin, menaikkan earnings 

management  sebesar 3,85 %,  dengan asumsi variabel 

independen lain tetap (X1, X3, X4.1 = 0) atau ceteris paribus. 

4. b3 = 0,206 

Nilai koefisien regresi b3 menunjukkan  bahwa untuk menaikkan 

earnings management dibutuhkan likuiditas sebesar 2,06% 



 
 

dengan asumsi variabel independen lain tetap (X1, X2, X4.1 = 0) 

atau ceteris paribus 

5.  b4 = - 0,045 

 regresi b5 menunjukkan  bahwa untuk menurunkan earnings 

management dibutuhkan variabel kepemilikan manajerial 

sebesar 0,045 atau dengan kata lain semakin perusahaan 

memiliki kepemilikan manajerial, earnings management akan 

turun sebesar 0,045 kali, dengan asumsi variabel independen 

lain tetap (X1, X2, X3 = 0) atau ceteris paribus. 

 

 

b. Hasil Uji Hipotesis 1 dengan Uji F 

 Uji-F statistik (uji Anova) dengan α = 5% digunakan untuk melihat 

pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel 

dependen. Hasil pengujian disajikan pada tabel 4.13 berikut ini: 

                             Tabel 4.13 

                          Hasil Uji Simultan 

 



 
 

 

           Sumber:Data Diolah pada Lampiran 

 

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 4.13 di atas, diperoleh nilai F sebesar 

5,636 dan signifikansi lebih kecil dari 5% (0,001 < 0,05). Hasil ini 

menunjukkan bahwa secara simultan variabel financial leverage, net profit 

margin, likuiditas dan kepemilikan manajerial berpengaruh secara 

simultan terhadap earnings management. 

 

 Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi (R Square) dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Uji 

terhadap koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 4.11 Nilai 

koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,295. Angka ini menunjukkan 

bahwa variabel independen (financial leverage, net profit margin, 

likuiditas dan kepemilikan manajerial) mampu menjelaskan variasi 

perubahan variabel dependen (earnings management) sebesar 29,5%, 



 
 

sedangkan sisanya sebesar 71,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini.  

 

c. Hasil Uji Hipotesis 2 dengan Uji t 

Hipotesis dua yang diajukan dalam penelitian ini adalah variabel 

bebas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap struktur modal. 

Hipotesis statistik yang dirumuskan sebagai berikut: 

H0:  β1,2,3,4 = 0 

H1:  β1,2,3,4 ≠ 0 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa nilai β untuk 

masing-masing variabel independen adalah: 

1. Nilai β1 sebesar 0,818 menunjukkan bahwa β1 > 0 dengan arah 

positif, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel financial leverage berpengaruh secara parsial 

terhadap earnings management. 

2. Nilai β2 sebesar 0,385 menunjukkan bahwa β2 > 0 dengan arah 

positif, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel net profit margin berpengaruh secara parsial 

terhadap earnings management. 

3. Nilai β3 sebesar 0,206 menunjukkan bahwa β3 > 0 dengan arah 

positif, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel likuiditas berpengaruh secara parsial terhadap 

earnings management. 



 
 

4. Nilai β4 sebesar -0,045 menunjukkan bahwa β4 < 0 dengan arah 

negatif, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh secara parsial 

terhadap earnings management. 

Signifikansi hipotesis tersebut dapat diuji dengan menggunakan uji 

statistik t dengan level of significant sebesar α = 0,05. Uji statistik t ini 

dilakukan dengan membandingkan antara nilai thitung dan ttabel, serta 

tingkat signifikansinya. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan 

hasil uji t. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji t 

Hipotesis Nilai  Keterangan 

1. Variabel financial leverage berpengaruh 
terhadap earnings management 
 

 

2. Variabel net profit margin berpengaruh 
terhadap earnings management 
 

 

3. Variabel likuiditas berpengaruh terhadap 
earnings management 

 

 

4. Variabel kepemilikan manjerial 
berpengaruh terhadap earnings 
management 

thitung  

Sig. 
t 

ttabel 

thitung  

Sig. 
t 

ttabel 

 

thitung 

Sig. 
t 

ttabel 

thitung 

= 3,394 

= 0,001 

= 2,326 

= 0,215 

= 0,831 

= 2,326 

 

= 2,600 

= 0,013 

= 2,326 

= -2,815 

= 0,007 

 

H1 diterima 

 

 

H2 ditolak 

 

 

 

H3 diterima 

 

 

H4 diterima 



 
 

Sig. 
t 

ttabel 

= 2,326 

 

 

 

 

                Sumber: Data Lampiran Diolah 

a. Variabel Financial Leverage (X1) 

Berdasarkan tabel hasil uji t diatas, dapat diketahui variabel 

financial leverage memiliki nilai thitung sebesar 3,394 angka 

signifikan lebih kecil dari 5%, yaitu 0,01% yang berarti bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap 

earnings management.  

b. Variabel Net Profit Margin (X2) 

Variabel net profit margin memiliki nilai thitung sebesar 0,215 

dan Sig t sebesar 0,831. Hal ini menunjukkan bahwa nilai thitung 

lebih kecil dari ttabel sebesar 2,326 dan nilai Sig t > Sig α = 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel net profit margin tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap earnings 

management. 

c. Variabel likuiditas (X3) 

Variabel X3 memiliki nilai thitung sebesar 2,600. Nilai ini lebih 

besar dari ttabel sebesar 2,326. Selain itu, angka signifikan yang 

dihasilkan lebih kecil dari 5 %, yaitu 1,3% yang berarti bahwa 

likuiditas berpengaruh signifikan terhadap earnings management.  

d. Variabel kepemilikan manajerial(X4.1) 



 
 

Variabel X4.1 memiliki nilai thitung sebesar -2,815. Nilai ini lebih 

kecil dari ttabel sebesar -2,326. Selain itu, angka Sig t yang 

dihasilkan lebih kecil dari Sig α ( 0,05 > 0,007) yang berarti bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap 

earnings management.  

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pengujian hipotesis 

kedua diatas adalah bahwa secara parsial hanya variabel net profit 

margin yang tidak berpengaruh signifikan terhadap earnings 

managemet, sedangkan variabel financial leverage, likuiditas, dan 

kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen earnings management. 

 

d. Hasil Uji Hipotesis 3 atau Variabel Dominan 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.11 dapat diketahui variabel 

independen yang paling dominan dalam mempengaruhi earnings 

management, yaitu dengan melihat nilai Koefisien Beta. Dari hasil 

tersebut diketahui bahwa variabel yang paling dominan adalah variabel 

financial leverage (X1) yang ditunjukkan dengan nilai Koefisien Beta 

terbesar yaitu sebesar 0,590. Hal ini berarti financial leverage (X1) 

paling dominan dalam mempengaruhi earnings management 

dibandingkan variabel independen yang lain. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa hipotesis ketiga yang diajukan ditolak. 

 



 
 

G. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Financial Leverage 

Berdasarkan hasil pengujian pada bagian sebelumnya, 

menunjukkan bahwa variabel financial leverage yang terdapat pada 

perusahaan otomotif pada penelitian ini berpengaruh signifikan positif 

terhadap earnings management dengan p-value 0,001 dan koefisien regresi 

0,818, yang berarti bahwa peningkatan nilai financial leverage akan 

meningkatkan praktek earnings management. Berdasarkan tabel 4.3 dapat 

diketahui bahwa secara umum rata-rata jumlah rasio leverage sampel 

perusahaan otomotif pada penelitian ini selama periode (2003-2007) 

adalah sebesar 0,5858 atau 58,58% yang berarti rata-rata separuh dari 

struktur modal yang dimiliki berasal dari hutang. Pengaruh signifikan 

positif terhadap earnings management dari financial leverage memiliki 

arti bahwa dengan bertambahnya rasio leverage (hutang) perusahaan maka 

manajemen pada perusahaan otomotif dalam sampel penelitian ini akan 

cenderung melakukan earnings management dengan income decreasing 

(menurunkan laba). Hal ini sesuai dengan teori akuntansi positif yaitu the 

debt to equity hypothesis yang menyatakan perilaku earnings management 

dengan income decreasing merupakan kebijakan yang diambil pihak 

manajemen sebagai upaya untuk mendapatkan kelonggaran dalam 

pembayaran kewajiban.  

  Dengan demikian penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Agnes Utari (2001) yang menyatakan bahwa faktor 

financial leverage berpengaruh signifikan terhadap earnings management. 



 
 

Hal ini berarti earnings management berkaitan dengan sumber dana 

eksternal khususnya utang yang digunakan untuk membiayai 

kelangsungan perusahaan. 

 

2. Net Profit Margin 

Hasil dari pengujian variabel net profit margin terhadap 

perusahaan otomotif pada penelitian ini tidak signifikan berpengaruh 

terhadap earnings management. Hal ini ditunjukkan dengan p-value 0,831. 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa secara umum rata-rata net 

profit margin perusahaan otomotif yang menjadi sampel selama periode 

penelitian (2003-2007) adalah sebesar 0.0414. Hasil tidak signifikannya 

pengaruh net profit margin terhadap earnings management terlihat dari 

tabel 4.4 bahwa jumlah net profit margin perusahaan otmotif yang menjadi 

sampel hanya 3 perusahaan sampel yang berada diatas rata-rata sedangkan 

7 lainnya berada dibawah rata-rata. Selain itu, laba yang telah dihasilkan 

oleh perusahaan-perusahaan otomotif yang terdapat dalam sampel 

penelitian cenderung bernilai positif dan stabil, sehingga manajemen 

memandang tidak perlu dalam melakukan earnings management, karena 

secara umum perilaku earnings management yang dilakukan dimaksudkan 

untuk menampilkan kondisi laba yang baik dan stabil selain sebagai 

penilaian terhadap efektivitas kinerja manajemen juga memberikan kesan 

yang baik kepada pihak eksternal sebagai pemakai laporan keuangan. 



 
 

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Salno dan 

Baridwan (2000). Namun jika dilihat dari koefisien regresi yang bernilai 

positif sebesar 0,385 menunjukkan kecenderungan bahwa perusahaan 

otomotif pada penelitian ini memiliki net profit margin besar cenderung 

melakukan earnings management. Hal ini disebabkan karena net profit 

margin merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam pengukuran 

kinerja manajemen.  

 

3.  Likuiditas 

Variabel likuiditas pada perusahaan otomotif dalam penelitian ini 

menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen 

earnings management. Hasil ini dibuktikan dengan p-value sebesar 0,031 

dan koefisien regresi sebesar 0,206. Berdasarkan tabel 4.5, dapat diketahui 

bahwa secara umum rata-rata likuiditas perusahaan otomotif yang menjadi 

sampel penelitian periode 2003-2007 sebesar 1,9252 yang berarti 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

adalah 1,9252 kali.  

Pengaruh positif ini dimungkinkan karena perusahaan-perusahaan 

otomotif yang terdapat dalam penelitian ini memiliki motivasi untuk 

menunda pembayaran kewajiban jangka pendek, seperti hutang dividen. 

Hal ini dimaksudkan dengan menunda pembayaran hutang dividen 

perusahaan dapat menambah jumlah aset yang dimiliki, hal ini terlihat dari 

aset perusahaan yang semakin bertambah setiap tahunnya (data lampiran 



 
 

5). Karena itu manajer perusahaan otomotif dalam sampel penelitian ini 

memiliki perilaku earnings management dengan melakukan income 

decrasing. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Halim, 

Meiden, dan Lumban (2005) yang menyatakan bahwa likuiditas 

berpengaruh positif terhadap earnings management. 

 

4. Kepemilikan Manajerial 

Berdasarkan hasil pengujian pada bagian sebelumnya, 

menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial sebagai salah satu 

alat ukur corporate governance pada perusahaan otomotif dalam 

penelitian ini berpengaruh signifikan negatif terhadap earnings 

management dengan p-value 0,007 dan koefisien regresi -0,045, yang 

berarti bahwa peningkatan kepemilikan manajerial akan mengurangi 

praktik earnings management dalam hal ini income decreasing. Hal ini 

dapat disebabkan karena sebagai seorang principal dan juga agent, 

manajer dituntut untuk menampilkan laporan keuangan yang terkesan 

baik, karena hal itu akan menjadikan performa manajer efektif dan 

memberi kesan positif citra perusahaan kepada pihak eksternal. 

 Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa secara umum 

kepemilikan manajerial pada perusahaan otomotif tidak mengalami 

perubahan atau prosentase kepemilikan dari tahun ke tahun tetap. Hal ini 

dimungkinkan dengan tujuan agar perusahaan dapat mengurangi masalah 

agency yang terjadi antara pemilik perusahaan (owner) dengan para 

manajer (agent). Rata-rata kepemilikan manajerial perusahaan otomotif 



 
 

yang menjadi sampel penelitian pada periode 2003-2007 adalah sebesar 

4,469%.  

Hal ini mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa salah satu 

cara mengurangi masalah agensi, termasuk mengurangi earnings 

management adalah dengan menyejajarkan kepentingan antara pemilik dan 

manajemen melalui kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen. 

Dengan demikian, kepemilikan manajerial sebagai salah satu alat 

ukur corporate governance terbukti mampu mengurangi terjadinya konflik 

agensi sekaligus mengurangi earnings management dalam perusahaan. 

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Arif dan Bambang 

(2007) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh 

signifikan negatif terhadap earnings management. 

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

perilaku earnings management pada perusahaan otomotif yang terdapat dalam 

sampel penelitian ini adalah dengan melakukan income decreasing yang terlihat 

dari 47 data observasi dan hanya 3 data observasi yang melakukan income 

increasing. Dalam melakukan earnings management manajer perusahaan otomotif 

dalam sampel penelitian ini mempertimbangkan faktor-faktor yang terbukti secara 

signifikan berpengaruh seperti financial leverage, likuiditas dan kepemilikan 

manajerial sebagai tolak ukur mekanisme corporate governance. Sedangkan net 

profit margin tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap earnings 

management. Pengaruh yang signifikan dari financial leverage terhadap earnings 

management berdasarkan hasil penelitian ini disebabkan karena sebagian besar 



 
 

yaitu 58,58% atau 6 dari 10 perusahaan otomotif yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini memiliki nilai leverage diatas rata-rata perusahaan sampel. Dengan 

leverage berpengaruh positif earnings management berarti bahwa semakin tinggi 

leverage maka perilaku earnings management dengan income deacreasing 

semakin besar, hal ini karena manajer perusahaan memiliki motivasi untuk 

mendapatkan kelonggaran dalam pembayaran kewajiban, sehingga melakukan 

penurunan terhadap nilai laba (income decreasing). Faktor lain yang berpengaruh 

secara signifikan dan menjadi pertimbangan manajer dalam melakukan earnings 

management pada perusahaan otomotif yang terdapat dalam sampel penelitian ini 

adalah likuiditas. Likuiditas juga berpengaruh signifikan positif terhadap earnings 

management, pengaruh positif yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat 

likuiditas maka semakin tinggi pula manajemen perusahaan melakukan income 

decreasing, hal ini dimungkinkan karena manajer memiliki motivasi untuk 

menunda pembayaran dividen dengan maksud untuk menambah aset perusahaan. 

Faktor yang terkahir berpengaruh signifikan terhadap earnings 

management pada perusahaan otomotif dalam sampel penelitian ini adalah 

kepemilikan manajerial sebagai suatu tolak ukur corporate governance. 

Kepemilikan manajerial terbukti mampu mengurangi perilaku earnings 

management yang berarti manajemen memperhatikan faktor kepemililkan 

manajerial dalam melakukan earnings managemen, karena hasil dari penelitian ini 

earnings management memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap earnings 

management. Selain itu, proporsi kepemilikan manajerial dalam perusahaan juga 

mengurangi masalah agency yang sering terjadi antara principil dan agent. 



 
 

Faktor yang tidak signifikan dan tidak menjadi pertimbangan manajer 

pada perusahaan otomotif dalam penelitian ini dalam melakukan earnings 

management adalah net profit margin, hal ini dimungkinkan karena net profit 

margin yang dihasilkan cenderung positif dan stabil, sehingga manajemen 

memandang tidak perlu dalam melakukan earnings management. Pengaruh yang 

tidak signifikan ini juga karena rata-rata net profit margin perusahaan sampel pada 

penelitian ini berada di bawah rata-rata sebanyak 7 perusahaan seperti ditunjukkan 

pada tabel  4.4. 

 
 
 
 
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab IV, maka diperoleh 

beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Sebagian besar perusahaan otomotif pada penelitian ini melakukan 

earnings management dengan cara income decreasing yang dapat 

ditunjukkan oleh nilai discretionary accrual negatif. Hal ini terjadi 

kemungkinan dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mendapatkan bonus, 

mengurangi biaya politik, dan menghindari pajak pemerintah. 



 
 

2. Berdasarkan pengujian terhadap hipotesis, penelitian ini berhasil 

membuktikan bahwa secara simultan keseluruhan variabel independen 

(financial leverage, net profit margin, likuiditas, kepemilikan manajerial) 

berpengaruh terhadap variabel independen (earnings management). Secara 

parsial financial leverage, likuiditas dan kepemilikan manajerial sebagai 

salah satu mekanisme corporate governance secara signifikan memiliki 

pengaruh terhadap earnings management, sedangkan net profit margin 

tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap earnings 

management. Financial leverage pada penelitian ini terbukti memiliki 

pengaruh signifikan positif, yang berarti peningkatan nilai financial 

leverage akan meningkatkan praktek earnings management. Pengaruh 

signifikan positif juga terbukti pada variabel likuiditas, hal ini 

dimungkinkan karena perusahaan-perusahaan otomotif yang terdapat 

dalam penelitian ini berusaha untuk dapat menampilkan laporan keuangan 

yang kuat dari sisi likuiditas. Sedangkan kepemilikan manajerial dalam 

penelitian ini terbukti memiliki pengaruh signifikan negatif, yang berarti 

sebagai salah satu mekanisme corporate governance mampu 

meminimalkan earnings management. Terhadap net profit margin pada 

penelitian ini terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

earnings management, hal ini dapat disebabkan kepentingan internal 

manajemen dalam mempengaruhi tingkat pembayaran kompensasi 

manajemen dan bukan karena ketidakefektifan dalam menghasilkan laba 

atas penjualan. Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga kepemilikan 

manajerial tidak terbukti memiliki pengaruh yang dominan terhadap 



 
 

earnings management, variabel yang memiliki coefficient beta terbesar 

adalah financial leverage yaitu sebesar 0,590 dan menjadi variabel yang 

berpengaruh paling dominan. 

3. Nilai koefisien determinasi sebesar (R2 = 0.295) menunjukkan bahwa 

variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 

29,5%. Hasil ini menunjukkan bahwa sebesar 29,5% perubahan di dalam 

kebijakan earnings management pada perusahaan otomotif dalam 

penelitian ini mampu dijelaskan oleh variabel financial leverage, net profit 

margin, likuiditas, dan kepemilikan manajerial, sedangkan sisanya sebesar 

71,5% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan di dalam model.   

 

 

 

 

B. Saran 

1. Pada penelitian ini perspektif earnings management yang digunakan 

yaitu perspektif oportunitis. Untuk penelitian selanjutnya perlu ditinjau 

dari perspektif lain, misalnya perspektif efisiensi. Perspektif efisiensi 

menyatakan bahwa manajer melakukan pilihan atas kebijakan 

pelaporan keuangan untuk memberikan informasi yang baik tentang 

cash flow yang akan datang untuk meminimalkan agency cost yang 

terjadi karena konflik kepentingan. 



 
 

2. Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan jenis industri selain 

industri otomotif sebagai sampel penelitian karena dapat diketahui 

bagaimana pengaruh earnings management pada jenis indutri-industri 

lain, misalnya pada perusahaan perbankan yang memilki struktur 

laporan keuangan yang berbeda dengan perusahaan otomotif.  
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