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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manajemen laba adalah upaya yang dilakukan manajer untuk memperoleh 

keuntungan-keuntungan pribadi tertentu [Schipper (1989) dalam Sukartha 

(2007)]. Manajemen laba menjadi topik yang menarik untuk dikaji karena sampai 

dengan saat ini, pencapaian laba masih dipandang sebagai hal yang penting dalam 

perusahaan. Hal ini terlihat dalam Management Discussion and Analysis dalam 

laporan keuangan yang biasanya menekankan keberhasilan perusahaan mencapai 

tingkat laba tertentu. Oleh karena itu, keinginan perusahaan untuk mencapai laba 

merupakan salah satu insentif yang dapat menyebabkan manajer melakukan 

manajemen laba (Yulianti, 2004). 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi manajemen laba. Teoh et al (1998) mengungkapkan bahwa 

perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) terbukti melakukan 

manajemen laba yang ditunjukkan dengan laba yang tinggi dan abnormal 

accruals saat tahun IPO. Sementara pengaruh lainnya adalah kepemilikan 

manajerial dan ukuran perusahaan (Sukartha, 2007), serta praktek corporate 

governance (Siregar dan Utama, 2006).  

Penelitian Chung et al (2005) menunjukkan bahwa Free Cash Flow Agency 

Problem (FCFAP) dapat mempengaruhi manajemen laba. Bukti empiris 

menunjukkan bahwa para manajer dari perusahaan yang memiliki FCFAP tinggi 
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lebih agresif terlibat dalam  manajemen laba dibanding perusahaan dengan 

FCFAP yang rendah. Selain itu, para manajer perusahaan dengan FCFAP yang 

tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan manajemen laba. 

Penelitian lain menunjukkan bahwa terdapat hal lain yang dapat 

mempengaruhi manajemen laba, yaitu masalah agensi (agency conflict).     

Manajemen laba timbul sebagai dampak persoalan keagenan yaitu adanya ketidak 

selarasan kepentingan antar pemilik dan manajemen [Beneish (2001) dalam 

Nuryaman (2008)]. Dalam teori agensi (agency theory) dijelaskan bahwa 

kepentingan manajer mungkin bertentangan dengan pemegang saham. Hal itu 

disebabkan karena manajer mengutamakan kepentingan pribadi, sedangkan 

pemegang saham menghendaki agar manajer lebih mengutamakan kepentingan 

pemegang saham. Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan timbulnya 

masalah agensi (agency conflict). Agency conflict antara manajer dengan 

pemegang saham dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan. 

Akibat dari munculnya mekanisme pengawasan tersebut menyebabkan timbulnya 

suatu biaya yang disebut agency cost. Jadi, agency cost adalah biaya yang timbul 

akibat adanya konflik agensi antara pemegang saham, manajer, dan kreditor, 

dimana biaya ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjamin agar manajer 

tidak bertindak untuk tujuan mengutamakan kepentingannya sendiri.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  apakah terdapat pengaruh 

agency cost terhadap manajemen laba. Hipotesis utama dalam penelitian ini 

dibangun berdasarkan literatur sebelumnya mengenai agency cost dan manajemen 

laba.  
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Kesimpulannya, penelitian ini mengkombinasikan literatur-literatur mengenai 

agency cost dan manajemen laba untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat 

kepada literatur-literatur yang ada.  Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, 

penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: 

PENGARUH AGENCY COST TERHADAP MANAJEMEN LABA 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah utama yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu: 

Apakah terdapat pengaruh agency cost terhadap manajemen laba? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah memberikan bukti empiris mengenai  

pengaruh agency cost terhadap manajemen laba. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Menambah wawasan keilmuan penulis. 

2. Melengkapi penelitian-penelitian mengenai manajemen laba yang telah 

ada. 

3. Sebagai referensi untuk penelitian-penelitian lebih lanjut. 

1.5 Ruang Lingkup 

Agar bahasan penelitian ini lebih fokus, maka penelitian yang dilakukan 

dibatasi dalam ruang lingkup berikut: 

1. Objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Penelitian dilakukan pada periode 2007 s.d. 2009. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Kerangka penulisan dalam penelitian ini dibagi secara sistematis menjadi 

lima bab yang terdiri dari 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi 

penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori 

Bab ini berisi tinjauan literatur yang terdiri dari agency cost, manajemen laba, 

serta metode yang digunakan dalam penelitian ini. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini memberikan deskripsi tentang data yang digunkan dalam penelitian, 

yaitu data yang digunakan, pengolahannya menjadi data yang dapat dianalisis dan 

metode penelitian yang digunakan. 

Bab IV Analisis dan Pembahasan Penelitian 

Bab ini memberikan penjelasan tentang hasil pengolahan data, yaitu analisis 

dan pembahasan mengenai pengaruh agency cost  terhadap manajemen laba. 

Bab V Penutup 

Pembahasan ditutup dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merupakan 

ikhtisar dari urain bab-bab sebelumnya.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Manajemen Laba  

2.1.1 Definisi Manajemen Laba 

Manajemen laba adalah upaya yang dilakukan manajer untuk memperoleh 

keuntungan-keuntungan pribadi tertentu [Schipper (1989) dalam Sukartha 

(2007)]. Menurut Scott (2000) dalam Rahmawati (2006), cara pemahaman atas 

manajemen laba dapat dibagi menjadi dua. Pertama, melihatnya sebagai perilaku 

oportunistik manajer untuk memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapi 

kontrak kompensasi, kontak utang, dan political costs (Opportunistic 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. Dengan demikian, manajer dapat 

mempengaruhi nilai pasar saham perusahaannya melalui manajemen laba, 

misalnya dengan membuat perataan laba (income smoothing) dan pertumbuhan 

laba sepanjang waktu. 

Belkaoui (2000) dalam Wigraha (2011) menyatakan bahwa pada dasarnya, 

definisi operasional dari manajemen laba adalah potensi penggunaan manajemen 

akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Menurut Assih dan 
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Gudono (2000) dalam Rahmawati, dkk (2006) mengartikan manajemen laba 

sebagai suatu proses yang dilakukan dengan sengaja dalam batasan General 

Accepted Accounting Principles (GAAP) untuk mengarah pada tingkatan laba 

yang dilaporkan. 

2.1.2 Motivasi Manajemen Laba 

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) dalam Rahmawati, dkk (2006) 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 
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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. 

Menurut Scott (2000: 302) dalam Rahmawati, dkk (2006), motivasi perusahaan, 

dalam hal ini manajer melakukan manajemen laba adalah : 

a. Bonus Purposes  
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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  

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada 

perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan 

karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan 

peraturan yang lebih ketat.  

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 masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk 

meningkatkan bonus mereka. Dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan 

memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.  

e. Initital Public Offering (IPO)  

Perusahaan yang akan go public belum memiliki nilai pasar, dan menyebabkan 

manajer perusahaan yang akan go public melakukan manajemen laba dalam 

prospectus mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.  
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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.  

 

 

2.1.3 Pola Manajemen Laba 

Scott (2000) dalam Rahmawati, dkk (2006) mengemukakan bentuk-bentuk 

manajemen laba yang dilakukan oleh manajer antara lain : 

1. Taking a bath, dilakukan ketika keadaan buruk yang tidak menguntungkan 

tidak bisa dihindari pada periode berjalan, dengan cara mengakui biaya-biaya 

pada periode-periode yang akan datang dan kerugian periode berjalan. 

2. Income minimization, dilakukan saat perusahaan memperoleh profitabilitas 

yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian secara politis. Kebijakan 

yang diambil bisa berupa pembebanan pengeluaran iklan, riset dan pengembangan 

yang cepat dan sebagainya. Cara ini mirip dengan taking a bath namun kurang 

ekstrim. 

3. Income maximization, yaitu memaksimalkan laba agar memperoleh bonus yang 

lebih besar. Demikian pula dengan perusahaan yang mendekati suatu pelanggaran 
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kontrak hutang jangka panjang, manajer perusahaan tersebut akan cenderung 

untuk memaksimalkan laba. 

4. Income smoothing, merupakan bentuk manajemen laba yang paling sering 

dilakukan dan paling populer. Lewat income smoothing, manajer menaikkan atau 

menurunkan laba untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan sehingga 

perusahaan terlihat stabil dan t idak beresiko tinggi. 

 

 

2.1.4 Indikasi Manajemen Laba 

Menurut Scott (1997) dalam Wigraha (2011), terdapat empat cara dalam 

mengindikasikan ada tidaknya earnings management, antara lain: 

1. Depresiasi atau Amortisasi 

Earnings management dapat terjadi karena di dalam akuntansi terdapat beberapa 

metode dalam penentuan jumlah depresiasi atau amortisasi. Selain itu, 

berhubungan dengan biaya depresiasi, terdapat pula taksiran umur ekonomis 

aktiva. Jika perusahaan menginginkan laba yang tinggi, maka biaya depresiasinya 

harus rendah, dengan demikian umur ekonomis harus dinaikkan dan sebaliknya. 

Item ini merupakan non discretionary accruals (pengakuan yang tidak ditetapkan 

oleh prinsip akuntansi). 

2. Peningkatan Piutang Dagang Bersih 
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Item ini berhubungan dengan penentuan besar kecilnya cadangan kerugian 

piutang, termasuk discretionary accrual, karena di dalam aturan akuntansi 

penyajian piutang dagang bersih harus disertai dengan cadangan kerugian piutang, 

dengan menggunakan taksiran cadangan kerugian piutang. Semakin besar 

taksiran, maka semakin besar pula kerugian yang diakui sehingga laba semakin 

kecil dan sebaliknya. 

3. Peningkatan Persediaan 

Item ini termasuk discretionary accrual dan metode yang ditetapkan adalah 

LOCOM. Jika persediaan menginginkan persediaan besar, maka harus 

dimasukkan dalam Biaya Overhead Pabrik (BOP) variabel dan tetap di dalam 

harga pokok produksinya. Namun jika perusahaan menginginkan persediaan kecil, 

maka yang dimasukkan hanya unsur BOP variabel. 

4. Penurunan dalam Utang Dagang dan Utang Biaya 

Item ini termasuk discretionary accrual, cara yang digunakan me-manage laba 

adalah dengan menetapkan biaya garansi, jika perusahaan menetapkan penjualan 

produk dengan biaya garansi, maka akan memunculkan biaya dan kewajiban 

garansi. 

2.1.5 Pendeteksian Manajemen Laba 

Analisis manajemen laba fokus pada penggunaan discretionary accruals. 

Dechow, Sloan, dan Sweeney (1995) dalam Wigraha (2011) menyebutkan bahwa 

poin awal dari pengukuran discretionary accruals adalah total accruals. Total 
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accruals terdiri dari discretionary accruals (DA) dan nondiscretionary accruals 

(NDA). Terdapat lima model pendeteksian manajemen laba. 

1. The Healy Model 

Healy (1985) menguji manajemen laba dengan membandingkan total akrual rata-

rata (yang diskala dengan total asset yang dilag) dengan variabel partisi 

manajemen laba. Total akrual rata-rata dari periode estimasi menunjukkan 

pengukuran nondiscretionary accruals. Model untuk nondiscretionary accruals 

dalam periode t adalah: 

��� = �
� �( 	�

�
��) 

 

Keterangan : 

NDAt = akrual diskresioner dalam tahun t yang diskala dengan total asset 

yang di lag 

TA = total akrual yang diskala dengan total asset yang dilag 

n = jumlah tahun dalam periode estimasi 

t = tahun subscript yang menunjukkan tahun dalam periode event 

2. The DeAngelo Model 
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Model ini menggunakan periode terakhir dari total akrual (yang diskala dengan 

total asset yang dilag). Model untuk nondiscretionary accrual dalamperistiwa 

tahun t (NDAt) adalah : 

��� = 	�
���
�  

Keterangan : 

TAt-1 = total akrual periode terakhir 

At-2 = total asset yang di lag 

3. The Jones Model 

Model ini berusaha untuk mengontrol efek pergantian keadaan ekonomi di sekitar 

perusahaan dalam nondiscretionary accruals. Model untuk nondiscretionary 

accruals dalam peristiwa tahun t (NDAt) adalah : 

��� =	�� � �
�
��� + � �∆���
�
�� � + ��(���
�
�� ) 

Keterangan : 

NDA = akrual nondiskresioner dalam tahun t 

∆REVt = pendapatan pada tahun ke-t dikurangi pendapatan pada tahun t-1 

PPEt = aktiva tetap (tanah, bangunan dan peralatan) pada akhir tahun t 

At-1 = total asset pada tahun t-1 

α1, α2, α3 = parameter perusahaan spesifik 



14 

 

 

 

4. The Modified Jones Model 

Model ini didesain untuk menghilangkan tendensi perkiraan dari kesalahan Model 

Jones untuk mengukur discretionary accruals ketika diukur melalui perkiraan 

pendapatan. Model untuk discretionary accrual dalam peristiwa tahun t (NDAt) 

adalah : 

��� =	�� � �
�
��� + � �∆���
 − ����
�
�� � + ��(���
�
�� ) 

Keterangan : 

∆RECt = piutang bersih pada tahun t dikurangi dengan piutang bersih pada 

tahun t-1 

5. The Industry Model 

Model ini menggunakan asumsi bahwa nondiscretionary accruals adalah tetap 

sepanjang waktu. Model ini juga mengasumsikan bahwa ada beberapa faktor yang 

menentukan nondiscretionary accruals pada umumnya melalui perusahaan di 

dalam industri yang sama. Model untuk nondiscretionary accruals dalam 

peristiwa tahun t (NDAt) adalah: 

��� = �� + ����� !�( 	�
�
��) 

Keterangan : 

NDAt = akrual nondiskresioner dalam tahun t yang diskala dengan total 

asset yang di lag. 
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Median (TAt/At-1) = nilai median dari total akrual dalam tahun t yang 

diskala dengan total asset sisa (total asset yang di lag) untuk seluruh 

perusahaan non19 sampel dalam two-digit standart industrial 

classification (SIC) untuk industri j. 

γ1+γ1 = parameter perusahaan spesifik yang diestimasi dengan 

menggunakan OLS pada observasi dalam periode estimasi. 

2.2 Agency Cost 

2.2.1 Pengertian Agency Cost 

 Perusahaan dipandang sebagai sekumpulan kontrak antara manajer 

perusahaan dan pemegang saham. Penunjukan manajer oleh pemegang saham 

untuk mengelola perusahaan dalam kenyataannya seringkali menghadapi masalah 

dikarenakan tujuan perusahaan berbenturan dengan tujuan pribadi manajer. 

Dengan kewenangan yang dimiliki, manajer bisa bertindak dengan hanya 

menguntungkan dirinya sendiri dan mengorbankan kepentingan para pemegang 

saham. Hal ini mungkin terjadi karena adanya perbedaan informasi yang dimiliki 

oleh keduanya. Perbedaan informasi ini disebut sebagai asymmetric information. 

Pihak pemilik dapat membatasi divergensi kepentingannya dengan memberikan 

tingkat insentif yang layak kepada manajer dan harus bersedia mengeluarkan 

biaya pengawasan atau monitoring cost untuk mencegah hazard dari manajer. 

Biaya-biaya tersebut disebut sebagai biaya keagenan atau agency cost (Putri dan 

Nasir, 2006).  
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Brigham dan Gapensky (1991:20) dalam Putri (2009) mendefinisikan 

agency cost sebagai biaya yang ditanggung oleh pemegang saham untuk 

mendorong manajer agar memaksimumkan harga saham jangka panjang daripada 

bertindak sesuai kepentingan mereka sendiri. 

 Weston & Brigham (1993:21) dalam Maharani (2008) menyatakan agency 

cost adalah biaya yang berhubungan dengan upaya pemantauan tindakan 

manajemen dalam melaksanakan wewenang yang didelegasikan kepadanya 

dengan harapan manajemen dapat bersikap konsisten terhadap kontrak kerja yang 

telah disepakati antara manajer, pemegang saham (shareholder), dan kreditor 

(bondholder). Agency cost dapat berbentuk kompensasi berupa bonus atau insentif 

bagi manajemen, biaya audit untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan, 

ataupun mekanisme lain yang bertujuan untuk mengurangi tindakan agen agar 

konsisten dalam manjalankan kepentingan prinsipal.  

 Dalam teori agensi (agency theory) dijelaskan bahwa kepentingan manajer 

mungkin bertentangan dengan pemegang saham. Hal itu disebabkan karena 

manajer mengutamakan kepentingan pribadi, sedangkan pemegang saham 

menghendaki agar manajer lebih mengutamakan kepentingan pemegang saham. 

Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan timbulnya masalah agensi (agency 

conflict). Agency conflict antara manajer dengan pemegang saham dapat 

diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan. Akibat dari munculnya 

mekanisme pengawasan tersebut menyebabkan timbulnya suatu biaya yang 

disebut agency cost. Jadi, agency cost adalah biaya yang timbul akibat adanya 

konflik agensi antara pemegang saham, manajer, dan kreditor, dimana biaya ini 



17 

 

 

 

dimaksudkan untuk mangawasi dan menjamin agar manajer tidak bertindak untuk 

tujuan mengutamakan kepentingannya sendiri. 

2.2.2 Komponen Agency Cost 

 Roslender (1992: 162-163) dalam Maharani (2008) membagi agency cost 

manjadi dua, yaitu: 

1. Agency cost of equity. Zimmer and Whittred (1990:23) menjelaskan bahwa 

agency cost of equity adalah hasil yang diakibatkan oleh tindakan 

manajemen sebagai agen yang tidak mementingkan kepentingan 

shareholder. Insentif memiliki hubungan yang erat dimana agen 

menunjukkan hasil kinerja yang baik melalui laporan keuangan sehingga 

manajemen berupaya agar angka-angka akuntansi dapat memaksimalkan 

kepentingannya. 

2. Agency cost of debt berkaitan dengan konflik kepentingan yang terjadi 

antara shareholder melalui manajemen dengan pihak kreditor. Dalam hal 

ini shareholder melalui manajemen melakukan transfer kekayaan dari 

debtholder ke dalam perusahaan yang pada akhirnya akan masuk ke 

tangan shareholder. Semakin tinggi tingkat pembagian dividen, maka 

semakin meningkatkan resiko kreditur dengan pihak yang meminjamka 

dana. Resiko tidak terbayarnya hutang atau dikesampingkannya 

kepentingan kreditur dalam pembayaran bunga merupakan masalah yang 

seringkali terjadi dalam kontrak hutang. Agency cost of debt berkaitan 
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dengan masalah hutang yang berkembang sejalan dengan adanya resiko 

hutang. 

Jensen & Meckling (1976) dalam Putri (2009) mendefinisikan agency cost 

sebagai penjumlahan dari: 

1. Monitoring expenditure yang dilakukan prinsipal. Prinsipal dapat 

membatasi perbedaan kepentingan dengan agen melalui penetapan insentif 

yang tepat dan mengeluarkan biaya pengawasan yang didesain untuk 

membatasi perilaku menyimpang manajer. 

2. Bonding expenditure yang dilakukan oleh agen. Pengeluaran ini 

merupakan biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa 

mereka tidak akan melakukan tindakan tertentu yang akan membahayakan 

prinsipal atau biaya yang dikeluarkan untuk meyakinkan bahwa prinsipal 

akan menerima ganti rugi jika agen melakukan perbuatan menyimpang 

tersebut. 

3. Residual loss. Residual loss merupakan sejumlah uang yang setara dengan 

berkurangnya kemakmuran yang dialami oleh prinsipal akibat perbuatan 

menyimpang yang dilakukan agen. 

Douglas & Finnerty (1997) dalam Ummah (2005) mengkategorikan agency 

cost menjadi tiga macam, yaitu: 

1. Biaya kontrak langsung, dimana termasuk didalamnya: 

a. Biaya transaksi untuk membuat kontrak 



19 

 

 

 

b. Opportunity cost yang hilang 

c. Biaya insentif 

2. Biaya yang ditanggung pemilik untuk mengawasi agen seperti biaya audit. 

3. Kerugian yang diderita oleh pemilik akibat penyimpangan tindakan yang 

lolos dari pengawasan, seperti pengeluaran yang berlebihan dan tidak 

semestinya dari agen. 

2.2.3 Teknis Mengurangi Agency Cost 

 Jensen & Meckling (1976) dalam Putri (2009) menyebutkan bahwa 

terdapat beberapa alternatif untuk mengurangi  agency cost, yaitu: 

1. Mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham melalui 

peningkatan kepemilikan saham oleh manajer, akan membuat manajer 

cenderung menungkatkan kemakmuran shareholder  karena mereka juga 

memiliki sebagian besar saham perusahaan, sehingga akan meminimalkan 

agency cost. 

2. Meningkatkan dividend payout ratio. Peningkatan dividend payout ratio 

akan mengurangi free cash flow yang tersedia, sehingga akan mengurangi 

tindakan manajer yang kurang optimal, seperti menggunakan free cash 

flow untuk kepentingan sendiri dibandingkan untuk kepentingan pemegang 

saham. 

3. Meningkatkan pendanaan dari hutang akan menurunkan access free cash 

flow yang ada dalam perusahaan. Keberadaan free cash flow  yang 
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berlebihan akan mengakibatkan kemungkinan penyimpangan perilaku 

manajer dan timbulnya keputusan-keputusan yang tidak mencerminkan 

kepentingan pemilik perusahaan. 

2.3 Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis 

McColgan (2001) dalam Putri (2009) menyatakan bahwa agency conflict 

dibangun dalam empat area problematik, yaitu moral hazard, earning retention, 

risk aversion, dan time horizon. Area problematik tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Moral Hazard Agency Conflict 

Konsep ini didasarkan pada anggapan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh 

manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun 

pemberi pinjaman. 

2. Earning Retention Agency Conflict 

Banyak penelitian mengenai struktur kompensasi yang secara umum 

menemukan bahwa gaji manajemen meningkat sesuai dengan ukuran 

perusahaan,manajemen dengan direct incentive akan lebih fokus pada 

ukuran perusahaan diaripada pertumbuhan return pemegang saham. Hal 

ini sesuai dengan Jensen (1986) bahwa manajemen akan lebih memilih 

laba ditahan daripada didistribusikan dalam bentuk kas pada pemegang 

saham. 

3. Time Horizon Agency Conflict 
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Konflik juga biasa meningkat diantara pemegang saham dan manajer, 

dengan memperhatikan waktu dari cash flow. Pemegang saham 

berhubungan dengan semua cash flow masa depan dari perusahaan dalam 

kondisi ketidakpastian, artinya tujuan pemegang saham (pemilik) adalah 

memaksimumkan kekayaan dengan melihat nilai sekarang dari arus kas 

yang dihasilkan oleh investasi perusahaan. Manajemen mungkin hanya 

berhubungan dengan cash flow perusahaan untuk pekerjaannya, 

diantaranya berkaitan dengan hasil peningkatan pertumbuhan dan ukuran 

perusahaan. 

4. Managerial Risk Aversion Agency Conflict 

Pada umumnya, penghasilan manajer berhubungan dengan performance 

dari perusahaannya. Pihak manajerial akan mencoba meminimalisasi 

resiko perusahaan, dengan demikian manajerial akan menghindari 

keputusan investasi yang meningkatkan resiko perusahaan sehingga akan 

mempengaruhi kebijakan keuangan yang diambil untuk perusahaan 

sedangkan hal tersebut akan memberi return yang kecil bagi pemegang 

saham. 

        Berdasarkan empat area problematik di atas, dapat diketahui bahwa 

kemungkinan manajer akan menggunakan kekuasaannya untuk mengutamakan 

kepentingannya dan bukan kepentingan pemegang saham. Untuk meyakinkan 

bahwa manajer melakukan yang terbaik demi kepentingan pemegang saham, 
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perusahaan harus mengeluarkan agency cost [Brigham & Gapensky (1991:20) 

dalam Putri (2009)].  

 Faizal (2004) melakukan penelitian tentang agency cost, stuktur 

kepemilikan, dan mekanisme corporate governance. Faizal menyatakan konflik 

keagenan yang rendah dapat direfleksikan dari tingginya tingkat perputaran aktiva 

perusahaan (asset utilization ratio) dan rendahnya beban operasi terhadap 

penjualan (discreationary expenditure ratio). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap agency cost, 

sedangkan kepemilikan institusional dan ukuran dewan direksi berpengaruh 

signifikan terhadap agency cost. 

Penelitian Widanaputra (2010) membuktikan bahwa semakin tinggi 

konflik antara manajemen (agen) dan pemegang saham (prinsipal) mengenai 

kebijakan dividen, maka perusahaan tersebut akan semakin konservatif. Hal ini 

terjadi karena manajemen berusaha untuk memaksimalkan kepentingannya 

dengan konservatisme akuntansi agar jumlah laba yang dilaporkan menjadi makin 

kecil sehingga jumlah dividen yang dibagikan juga makin kecil. 

 Jensen & Meckling (1876) dalam Rahmawati, dkk (2006) menambahkan 

bahwa jika agen dan prinsipal tersebut adalah orang-orang yang berupaya 

memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untuk meyakini 

bahwa agen tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan prinsipal. 

Prinsipal dapat membatasinya dengan memberikan dorongan yang tepat bagi agen 
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dan melakukan pengawasan terhadap kemungkinan tindakan agen yang 

menyimpang. 

Dari uraian di atas terlihat bahwa agency cost ditanggung oleh prinsipal. 

Agency cost tetap harus dikeluarkan untuk menghindari resiko yang lebih besar 

seperti kecurangan manajemen dalam operasional perusahaan termasuk 

pengelolaan keuangan perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

konflik antara prinsipal dan agen dapat memicu tindakan agen dalam hal ini 

adalah manajer untuk melakukan tindakan oportunis seperti pengelolaan keuangan 

atau  manajemen laba. Dengan demikian hipotesis yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah: 

H1: Agency cost yang diproksikan dengan asset utilization ratio berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

H2: Agency cost yang diproksikan dengan discretionary expenditure ratio 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 
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2.4 Model Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1 Model Konseptual 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan melakukan pengujian hipotesis 

(hypotesis testing). Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:89), pengujian 

hipotesis merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis, umumnya 

merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar 

variabel. Hipotesis penelitian dikembangkan berdasarkan teori-teori yang 

selanjutnya diuji berdasarkan data yang dikumpulkan.  

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama Periode 2007 s.d. 2009. Perusahaan yang 

menjadi sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive judgement 

sampling, yaitu sampel diambil berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Adapun 

kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang memberikan laporan keuangan per 31 

Desember dan terdaftar secara berturut-turut di BEI dari tahun 2007 

sampai dengan 2009. 

2. Perusahaan manufaktur yang melaporkan laporan keuangannya dalam 

mata uang rupiah. 
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3. Perusahaan memiliki data-data yang lengkap terkait dengan variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Penelitian ini menggunakan data kuantitatif pada variabel discretionry 

accrual, asset utilization ratio dan discretionary expenditure ratio. Sedangkan 

sumber datanya adalah data sekunder baik data keuangan maupun informasi 

perusahaan diperoleh dari laporan keuangan tahunan dari www.idx.co.id dan 

Indonesia Capital Market Directory (ICMD) yang didapat dari Pojok BEI 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Selain itu data juga diperoleh 

dari majalah, jurnal nasional maupun internasional, serta browsing internet. 

3.4 Variabel Penelitian dan Pengukurannya 

3.4.1 Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Variabel terikat (dependent variable), adalah variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel terikat pada penelitian ini adalah 

manajemen laba yang diproksikan dengan discretionary accrual. 

2. Variabel bebas (independent variable), adalah variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel yang lain. Variabel bebas pada penelitian ini adalah 

agency cost yang diproksikan dengan asset utilization ratio dan discretionary 

expenditure ratio. 

http://www.idx.co.id/
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3.4.2 Pengukuran Variabel Penelitian 

Pengukuran variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

3.4.2.1 Agency Cost 

 Agency cost dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan dua 

pengukuran yang digunakan Henry (2010), yaitu: 

1. Asset utilization ratio, yaitu total pendapatan dibagi dengan total aset. 

Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva oleh 

manajemen. Variabel ini juga telah digunakan oleh beberapa penelitian 

sebelumnya (Cole and Lin, 2000; Singh and Davidson, 2003; dan 

McKnight and Weir, 2009). Semakin tinggi rasio ini, semakin produktif 

aktiva tersebut digunakan untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham. 

Sebaliknya, semakin rendah rasio ini mengindikasikan agency cost yang 

semakin tinggi. 

2.  Discretionary expenditure ratio, yaitu jumlah beban penjualan,beban 

administrasi dan umum (beban operasi) dibagi dengan total pendapatan. . 

Variabel ini juga telah digunakan oleh penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Singh and Davidson (2003).Beban operasi merefleksikan 

diskresi manajerial dalam membelanjakan sumber daya perusahaan. 

Semakin tinggi beban diskresi manajerial, maka semakin tinggi agency 

cost yang terjadi. 
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3.4.2.2 Manajemen Laba 

Manajemen laba diproksikan oleh akrual diskresioner (discretionary 

accrual) yang mencerminkan diskresi manajer dalam mempengaruhi laporan 

keuangan melalui akrual. Manajemen laba dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan Modified Jones Model with ROA. Model ini dikembangkan oleh 

Kothari et. al (2005). Model tersebut merupakan pengembangan dari model 

modified Jones (Dechow et al., 1995) dengan menambahkan kinerja perusahaan – 

return on assets – sebagai variabel kontrol dalam regresi total akrual Untuk 

melakukan perhitungan terhadap manajemen laba, tahap-tahap yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung total akrual dengan menggunakan pendekatan aliran kas (cash flow 

approach), yaitu: 

TACCit = EBXit – OCFit 

Keterangan: 

TACCit = Total akrual perusahaan i pada tahun t 

EBXit = Laba perusahaan i sebelum item luar biasa pada tahun t 

OCFit = Arus kas dari operasi perusahaan i pada tahun t 

2. Menentukan koefisien dari regresi total akrual. 

Akrual diskresioner (discretionary accruals) merupakan perbedaan antara total 

akrual (TACC) dengan akrual nondiskresioner (nondiscretionary accrual -
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NDACC). Langkah awal untuk menentukan akrual nondiskresioner yaitu dengan 

melakukan regresi sebagai berikut: 

	��� 
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Keterangan: 

TACCit = Total akrual perusahaan i pada tahun t (yang dihasilkan dari 

perhitungan nomor 1 di atas) 

TAit-1 = Total aset perusahaan i pada akhir tahun t-1 

∆REVit = Perubahan pendapatan perusahaan i pada tahun t 

∆RECit = Perubahan piutang bersih (net receivable) perusahaan i pada 

tahun t 

PPEit = Property, plant and equipment perusahaan i pada tahun t 

ROAit-1 = Return on Assets perusahaan i pada akhir tahun t -1 

3. Menentukan akrual nondiskresioner. 

Regresi yang dilakukan di nomor 2 menghasilkan koefisien α1, α2, α3 dan α4. 

Koefisien α1, α2, α3 dan α4 tersebut kemudian digunakan untuk memprediksi 

akrual nondiskresioner melalui persamaan berikut: 
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Keterangan: 

NDACCit = Akrual nondiskresioner perusahaan i pada tahun t 
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TAit-1 = Total aset perusahaan i pada akhir tahun t -1 

∆REVit = Perubahan pendapatan perusahaan i pada tahun t 

∆RECit = Perubahan piutang bersih (net receivable) perusahaan i pada 

tahun t 

PPEit = Property, plant and equipment perusahaan i pada tahun t 

ROAit-1 = Return on Assets perusahaan i pada akhir tahun t -1 

4. Menentukan akrual diskresioner. 

Setelah didapatkan akrual nondiskresioner, kemudian akrual diskresioner bisa 

dihitung dengan mengurangkan total akrual (hasil perhitungan dinomor 1) dengan 

akrual nondiskresioner (hasil perhitungan dinomor 3). 

DACCit = TACCit – NDACCit 

Keterangan: 

DACCit = Akrual diskresioner perusahaan i pada tahun t 

Discretionary accrual bisa bernilai positif atau negatif. Nilai absolut dari 

discretionary accrual digunakan untuk menggolongkan perusahaan sesuai dengan 

tingkatan accrual yang digunakan.  

3.6 Metode Analisis Data 

 Metode analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regesi 

linier berganda. Metode  ini digunaka untuk mengukur kekuatan hubungan antara 

dua variabel atau lebih, dan menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas 

(X) terhadap variabel terikat (Y). 
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3.6.1 Pengujian Hipotesis 

 Model analisis data yang digunakan adalah model Ordinary Least Square 

(OLS) dan persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

  EM = α0 + α1ASSETUT + α2DISCEXP + e 

 Keterangan: 

 EM  = manajemen laba 

 α0  = koefisien konstanta 

 α1 α2  = koefisien variabel independen 

 ASSETUT = asset utilization ratio 

 DISCEXP = discretionary expenditure ratio 

 e  = variabel gangguan 

Beberapa analisis yang digunakan untuk membantu pengujian hipotesis, adalah: 

1. Koefisien determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara 0 sampai dengan 1. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel 

bebas dalam menjelaskan variabel terikat amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 

berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat (Ghozali, 2009:15). 
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2. Uji signifikansi simultan (uji-F) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yag dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat 

(Ghozali, 2009:16). Hipotesis pada pengujian ini adalah, 

 H0 = tidak terdapat pengaruh signifikan variabel bebas secara bersama-

sama terhadap variabel terikat 

 H1 = terdapat pengaruh signifikan variabel bebas secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat. 

Pengambilan kesimpulan disarankan pada nilai significace. Jika nilai significace > 

0,05 maka H0 diterima, demikian pula sebaliknya H0 ditolak jika nilai significace 

< 0,05. 

3. Uji signifikansi idividual (uji t) 

Uji t pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yag dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh secara idividual terhadap variabel terikat 

(Ghozali, 2009:16). Hipotesis pada pengujian ini adalah, 

 H0 = tidak terdapat pengaruh signifikan variabel bebas secara idividual 

terhadap variabel terikat 

 H1 = terdapat pengaruh signifikan variabel bebas secara idividual 

terhadap variabel terikat. 

Pengambilan kesimpulan disarankan pada nilai significace. Jika nilai significace > 

0,05 maka H0 diterima, demikian pula sebaliknya H0 ditolak jika nilai significace 

< 0,05. 
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3.6.2 Pengujian Asumsi Klasik 

 Sebelum menggunakan model regresi, dilakukan terlebih dahulu uji 

asumsi klasik untuk dapat memenuhi syarat pengujian regresi. Uji asumsi klasik 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a.) Uji Normalitas 

 Menurut Ghozali (2006:107), uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu dan residual memiliki distribusi 

normal atau tidak. Agar uji statistik yang dilakukan nanti dinilai valid, maka nilai 

residual dalam model regresi harus mengikuti distribusi normal. Pada prinsipnya, 

normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal dan grafik. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Selain itu, 

uji statistik yang digunakan dalam analisis ini adalah uji statistik nonparametrik 

kolmogorov-smirnov (K-S), dengan hipotesis sebagai berikut: 

 H0 = data residual tersebar normal 

 H1 = data residual tidak tersebar normal 

Data dianggap terdistribusi normal apabila dengan tingkat signifikan yang 

digunakan 5%, maka nilai probabilitas asymptatic significance (α) > 5%. 

b.) Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2009:79), Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 
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periode t dengan kesalahanpengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika 

terjadi korelasi, makadinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang 

baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang dapat digunakan 

untukmendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah Uji Durbin-Watson 

(DWtest). Uji Durbin Watson digunakan untuk autokorelasi tingkat satu 

(firstorder autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta)dalam 

model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabelindependen. Hipotesis 

yang akan diuji adalah : 

H0 : tidak ada autokorelasi ( r = 0 ) 

HA : ada autokorelasi ( r ≠ 0 ) 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi :  

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif  

Tidak ada autokorelasi positif  

Tidak ada korelasi negatif  

Tidak ada korelasi negatif  

Tidak ada autokorelasi, positif 

atau negatif 

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 

 

c.) Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan kondisi dimana salah satu atau lebih variabel 

independen berkorelasi dengan sempurna dengan variabel independen lainnya. 

Dalam suatu model regresi yang baik, seharusnya tidak ditemukan korelasi 
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diantara variabel independen. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi ditemukan adanya hubungan antar variabel 

independen (Ghozali, 2009:25). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinearitas di dalam model regresi, digunakan nilai variance inflation factor 

(VIF) dan tolerance. Ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen 

manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai VIF <10 

atau nilai tolerace > 0,01 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas 

antar variabel indepeden, dan begitu juga sebaliknya. 

d.) Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi 

Heteroskedastisitas. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas adalah salah satunya melalui Uji Glejser, yaitu meregres nilai 

absolut residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2009:43). 

|Ui| = α + βXi + vi 

Keterangan : 

|Ui| = nilai absolut residual 

α = konstanta 

βXi = variabel bebas 
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vi = standar error 

Dengan melihat probabilitas signifikan di atas tingkat kepercayaan 5% maka 

diindikasikan tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas atau jika variabel 

independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada 

indikasi terjadi Heteroskedastisitas.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007 s.d 2009 yang terdaftar secara berturut-

turut terdapat 408 perusahaan. Sampel penelitian ini dipilih dengan metode 

purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Rincian sampel yang digunakan 

dalam penelitian akan dijabarkan dibawah ini. 

Tabel 4.1 

Prosedur Penentuan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari 

tahun 2007-2009 secara berturut-turut 

408 

 Laporan keuangan perusahaan tidak menggunakan satuan 

mata uang rupiah dari tahun 2007-2009 

 

(21) 

 
Data yang dibutuhkan penelitian untuk periode 2007-2009 

tidak tersedia secara lengkap 

 

(177) 

  

Jumlah akhir sampel tahun 2007-2009 210 

Sumber: ICMD 

Jumlah sampel di atas digunakan dalam melakukan perhitungan 

manajemen laba dan agecy cost yang diproksikan dengan asset utilization ratio 

dan discretionary expenditure ratio. Selanjutnya dilakukan eliminasi terhadap 30 
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perusahaan dengan asset utilization ratio tertinggi dan discretionary expenditure 

ratio terendah.  

Perusahaan dengan asset utilization ratio tinggi dan discretionary 

expenditure ratio rendah menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki 

tingkat agency cost yang rendah.Faizal (2004) menyatakan konflik keagenan yang 

rendah dapat direfleksikan dari tingginya tingkat perputaran aktiva perusahaan 

dan rendahnya beban operasi terhadap penjualan (discreationary managerial). 

Eliminasi dilakukan untuk mendapatkan perusahaan dengan tingkat agency cost 

tertinggi dalam perusahaan sampel. Jadi perusahaan yang digunakan sebagai 

sampel dalam pengujian hipotesis penelitian ini sebanyak 180 perusahaan (60 

perusahaan dikali 3 periode). 

4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum dan standar 

deviasi (Ghozali, 2006:19). Dari pengumpulan data yang dilakukan, jumlah 

observasi untuk penelitian ini diperoleh sebanyak 180 objek observasi yang 

berasal dari 60 perusahaan untuk 3 tahun periode penelitian yaitu tahun 2007, 

2008 dan 2009. Hasil analisis deskriptif adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

EM 180 .001 .538 .08214 .073058 

ASSETUT 180 .193 3.248 1.18925 .508935 

DISCEXP 180 .023 .692 .13633 .112641 

Valid N (listwise) 180     

Sumber : Data sekunder yang diolah 2011 

Catatan: 

EM  = Manajemen Laba 

ASSETUT = Asset Utilization Ratio 

DISCEXP = Discretionary Expediture Ratio 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa besarnya manajemen laba 

(EM) diperoleh berkisar antara 0,001 hingga 0,538 dengan mean sebesar 0,08214, 

asset utilization ratio berkisar antara 0,193 hingga 3,248 dengan mean sebesar 

1,18925 dan besarnya discretionary expenditure ratio  berkisar antara 0,023 

hingga 0,692 dengan mean sebesar 0,15099. 

 

4.3 Pengujian Asumsi Klasik dan Pengujian Hipotesis 

4.3.1 Pengujian Asumsi Klasik  

4.3.1.1 Pengujian Asumsi Klasik (Data Original) 

1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan menggunakan teknik statistik one sample 

Kolmogorov-Smirnov test (Z K-S) dengan kriteria sebagaimana telah disebutkan 

pada Bab 3. Hasil pengujian normalitas nilai residual diperoleh nilai statistik Z K-

S sebesar 1,717 dan probabilitas (Sig.) sebesar 0,006 (hasil lengkap pada 



40 

 

 

 

Lampiran), yang berarti bahwa asumsi normalitas tidak terpenuhi pada model 

regresi data original. Ini ditunjukkan oleh nilai Z K-S yang signifikan (Sig. = 

0,000 < 0,05).  

2. Uji Autokorelasi 

Uji ada tidaknya autokorelasi dilakukan dengan statistik Durbin-Watson 

(d), dengan kriteria sebagaimana telah disebutkan pada Bab 3. Nilai Durbin-

Watson d untuk N = 180 dan k = 2 (menggunakan gretl) diperoleh nilai dL = 

1,7337 dan dU = 1,7786 , sehingga 4 – dU = 4 – 1,7786 = 2,2214. 

Dengan demikian bila nilai d terletak diantara 1,7786 – 2,2214 maka 

dinyatakan tidak ada autokorelasi antar residual, baik positif maupun negatif. 

Berdasarkan hasil estimasi model regresi pada data original diperoleh nilai 

Durbin-Watson d sebesar 1,809. Nilai ini berada dalam rentang 1,7786 – 2,2214. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi 

dalam model regresi data original. 

3. Uji Multikolinieritas 

 Uji asumsi multikolinieritas didasarkan pada statistik Tolerance dan VIF 

(Variance Inflation Factor), dengan kriteria sebagaimana telah disebutkan pada 

Bab 3. Hasil pengujian multikolinieritas berdasarkan nilai Tolerance dan VIF 

disajikan pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 

Hasil Pengujian Multikolinieritas 

Variabel Independen  Tolerance VIF Keterangan 

 
ASSETUT 0,958 1,044 Tidak multikolinieritas 

DISCEXP 0,958 1,044 Tidak multikolinieritas 

Sumber : Data sekunder yang diolah 2011 

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas pada Tabel 4.3, 

menunjukkan bahwa kedua variabel independen memiliki nilai Tolerance yang 

lebih besar dari 0,1 dan VIF yang lebih kecil dari 10, berarti tidak ada masalah 

multikolinieritas antar kedua variable independen. Jadi asumsi tidak adanya 

mulitikolinieritas antar variable independen terpenuhi pada model regresi data 

original. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedatisitas dilakukan menggunakan analisis statistik Uji 

Glejser, dengan kriteria sebagaimana telah disebutkan pada Bab 3. Hasil uji 

glejser disajikan dalam Tabel 4.4 di bawah ini. 
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Tabel 4.4 

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .035 .011  3.059 .003 

ASSETUT .010 .007 .098 1.287 .200 

DISCEXP .038 .034 .085 1.119 .265 

a. Dependent Variable: ABS_RES    

 

Hasil pengujian dengan uji glejser pada tabel 4.4 diperoleh kedua variabel 

independen yaitu  asset utilization ratio dan discretionary expenditure ratio 

memiliki nilai yang tidak signifikan yaitu 0,200 dan  0.265. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.  

Hasil uji asumsi klasik di atas menunjukkan adanya pelanggaran terhadap 

asumsi normalitas. Untuk mengobati terhadap pelanggaran asumsi klasik maka 

dilakukan transformasi. Transformasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

logaritma natural (ln) terhadap variabel independen dan dependen yang biasanya 

juga dapat memperbaiki masalah heteroskedastistias [Hair et al., 2006:77 dalam 

Wigraha (2010)]. Transformasi logaritma hanya diapat digunakan untuk data yang 

lebih besar dari nol. Model regresi kita ubah dalam bentuk double-log yaitu 

sebelah kanan maupun kiri persamaan semua diubah dalam bentuk logaritma 

natural (Gozali, 2009:132). 
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4.3.1.2 Pengujian Asumsi Klasik (Data Transformasi) 

1. Uji Normalitas 

 Hasil pengujian normalitas nilai residual data hasil transformasi diperoleh 

nilai statistik Z K-S sebesar 1,189 dan probabilitas (Sig.) sebesar 0,118 (hasil 

lengkap pada Lampiran), yang berarti bahwa asumsi normalitas terpenuhi pada 

model regresi data hasil transformasi. Ini ditunjukkan oleh nilai Z K-S yang tidak 

signifikan (Sig. = 0,118 > 0,05). 

2. Uji Autokorelasi 

Berdasarkan hasil estimasi model regresi data hasil transformasi, diperoleh 

nilai Durbin-Watson d sebesar 1,883. Nilai ini berada dalam rentang 1,7786 – 

2,2214. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah 

autokorelasi dalam model regresi data hasil transformasi. 

4. Uji Multikolinieritas 

 Hasil pengujian multikolinieritas data hasil transformasi berdasarkan nilai 

Tolerance dan VIF disajikan pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 

Hasil Pengujian Multikolinieritas 

Variabel Independen  Tolerance VIF Keterangan 

 
ASSETUT 0,933 1,072 Tidak multikolinieritas 

DISCEXP 0,933 1,072 Tidak multikolinieritas 

Sumber : Data sekunder yang diolah 2011 

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas pada Tabel 4.5, 

menunjukkan bahwa kedua variabel independen memiliki nilai Tolerance yang 

lebih besar dari 0,1 dan VIF yang lebih kecil dari 10, berarti tidak ada masalah 



44 

 

 

 

multikolinieritas antar kedua variable independen. Jadi asumsi tidak adanya 

mulitikolinieritas antar variable independen terpenuhi pada model regresi data 

hasil transformasi. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

 Hasil pengujian Glejser terhadap data hasil transformasi disajikan pada 

Tabel 4.6 di bawah ini. 

Tabel 4.6 

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .966 .160  6.023 .000 

LN_ASSETUT .144 .113 .099 1.276 .204 

LN_DISCEXP .080 .068 .091 1.175 .242 

a. Dependent Variable: ABS_RES2    

 

Tabel 4.6 menunjukan bahwa kedua variabel independen memiliki 

probabilitas signifikan di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Jadi dapat 

disimpulkan asumsi tidak adanya heteroskedastisitas terpenuhi pada model regresi 

data hasil transformasi. Dengan terpenuhinya keempat asumsi di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi data hasil transformasi logaritma natural layak 

digunakan untuk menguji hipotesis. 
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4.3.2 Hasil Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang terakhir yaitu dengan melakukan 

transformasi, maka semua syarat dari uji asumsi klasik untuk bisa melakukan 

regresi telah dipenuhi. Hasil yang diperoleh dari regresi tersebut akan dijabarkan 

pada Tabel 4.7 dibawah ini. 

Tabel 4.7 

Hasil Pengujian Hipotesis (Data Transformasi) 

Variabel Independen 

(Koefisien) 

Koef. Regresi T hitung Sig. 

Konstanta -3,345 -13,181 0,000 

LNASSETUT           (α1)  0,031   0,174 0,862 

LNDISCEXP            (α2) -0,186  -1,726 0,086 

Variabel dependen: LNEM 

R²         = 0,019 

Fhitung = 1,694 

Sig.       = 0,187 

d           = 1.883 

Dari table 4.7 diketahui bahwa uji hipotesis menghasilkan persamaan regresi 

sebagai berikut: 

 Y = - 3,345 + 0,031α1 – 0,186α2 

Keterangan: 

Y  = Manajemen laba 

α1 = Asset Utilization Ratio  

α2 = Discretionary Expenditure Ratio 

 

Penjelasan dari hasil uji regresi tersebut adalah sebagai berikut: 

 Pada persamaan model regresi, konstanta -3,345 berarti bahwa manajemen 

laba bernilai -3,345 jika variabel asset utilization ratio dan discretionary 
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expenditure ratio masing-masing bernilai 0. Koefisien regresi asset utilization 

ratio menunjukkan nilai sebesar 0,031, artinya manajemen laba akan meningkat 

sebesar 0,031 satuan untuk setiap tambahan satu satuan asset utilization ratio. 

Koefisien regresi discretionary expenditure ratio menunjukkan nilai sebesar -

0,186 artinya manajemen laba akan menurun sebesar 0,186 satuan untuk setiap 

tambahan satu satuan discretionary expenditure ratio. 

 Dari tabel diketahui nilai R² untuk model regresi di atas adalah sebesar 

0,019. Artinya 1,9% dari variasi dalam variabel terikat (manajemen laba) dapat 

dijelaskan oleh perubahan variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi 

(asset utilization ratio dan discretionary expenditure). Sedangkan sisanya sebesar 

98,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model regresi 

atau selain dua variabel bebas tersebut. 

 Nilai F hitung sebesar 1,694 dengan tingkat significance adalah 0,187. 

Karena nilai significance > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan variabel bebas secara 

bersama-sama dalam model regresi ini diterima. Artinya variabel bebas asset 

utilization ratio dan discretionary expenditure secara statistik tidak berpengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu manajemen laba. 

 Dari uji t, diketahui bahwa nilai significance asset utilization ratio dan 

discretionary expenditure adalah 0,862 dan 0,086 yang berarti bahwa nilai 

significance > 0,05. Berdasarkan data tersebut, maka H0 yang menyatakan bahwa 

tidak terdapat pengaruh signifikan variabel bebas secara individu terhadap 

variabel terikat, diterima. 
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4.4 Pembahasan Hipotesis 

4.4.1 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis 1 

 Berdasarkan hasil pengujian terhadap model regresi diperoleh koefisien 

regresi asset utilization ratio yang menunjukkan tanda positif. Hal ini bahwa 

peningkatan asset utilization ratio akan mendorong peningkatan pada manajemen 

laba. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang dipaparkan di bab 2 tentang 

hubungan manajemen laba dengan agency cost yang menyatakan bahwa semakin 

tinggi asset utilization ratio maka agency cost akan semakin rendah sehingga 

tingkat manajemen laba juga rendah. 

Uji statistik t dari model regresi menunjukkan bahwa nilai significance t 

hitung dari variabel asset utilization ratio 0,862. Karena significance > 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa asset utilization ratio merupakan variabel yang tidak 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan data tersebut, 

maka hipotesis H1 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh  agency cost yang 

diproksikan dengan asset utilization ratio terhadap manajemen laba, gagal untuk 

diterima. 

Penelitian Faizal (2004) yang berjudul analisis agency costs, stuktur 

kepemilikan dan mekanisme corporate governance mengungkapkan bahwa 

semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aset 

perusahaan. Dengan demikian proporsi kepemilikan institusional bertindak 

sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen. Salah satu 

hipotesis penelitian tersebut yaitu, terdapat hubungan yang positif antara 

kepemilikan institusional dengan agency cost yang diukur dengan asset utilization 
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ratio, namun hipotesis tersebut tidak berhasil didukung. Hal ini kemungkinan 

disebabkan variabel asset utilization ratio tidak dapat sepenuhnya menangkap 

ukuran kinerja yang dievaluasi oleh pihak institusional ketika mengevaluasi 

kinerja perusahaan. 

4.4.2 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis 2 

Koefisien regresi discretionary expenditure menunjukkan tanda negatif. 

Hal ini bahwa peningkatan discretionary expenditure akan mendorong penurunan 

pada manajemen laba. Uji statistik t dari model regresi menunjukkan bahwa nilai 

significance t hitung dari variabel discretionary expenditure 0,086. Karena 

significance > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa discretionary expenditure 

merupakan variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Sehingga hipotesis H2, gagal untuk diterima. 

Faizal (2004) menyatakan bahwa beban operasi merefleksikan diskresi 

manajerial dalam membelanjakan sumber daya perusahaan. Semakin tinggi beban 

diskresi manajerial maka semakin tinggi biaya keagenan yang terjadi. Dengan 

demikian, discretionary expenditure dengan nilai  t hitung yang menunjukkan 

angka negatif berarti semakin tinggi agency cost, maka semakin rendah 

manajemen laba yang terjadi. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang dipaparkan 

di bab 2 tentang hubungan manajemen laba dengan agency cost yang menyatakan 

bahwa semakin rendah discretionary expenditure ratio maka agency cost akan 

semakin rendah sehingga tingkat manajemen laba juga rendah. 

 Manajemen laba timbul sebagai dampak masalah keagenan (agency 

conflict) antara agen (manajer) dan prinsipal (shareholder). Manajemen laba 
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merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajer untuk memaksimalkan 

kepentingan diri sendiri dan bukan kepentingan pemegang saham. Agency cost 

adalah biaya yang berkaitan dengan pemantauan tindakan manajemen guna 

menjamin agar tindakan tersebut konsisten dengan kesepakatan kontrak di antara 

manajer, pemegang saham, dan kreditor. Dengan demikian, agency cost tetap 

harus dikeluarkan untuk menghindari resiko yang lebih besar seperti kecurangan 

manajemen dalam operasional perusahaan termasuk manajemen laba. 

  



50 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti tentang hubungan 

agency cost yang diproksikan dengan asset utilization ratio dan discretionary 

expenditure ratio terhadap manajemen laba. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah asset utilization ratio yang merupakan total pendapatan dibagi dengan total 

aset, dan discretionary expenditure ratio yang merupakan jumlah penjualan,beban 

administrasi dan umum dibagi dengan total pendapatan. Sedangkan variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah manajemen laba yang diproksikan dengan 

discretionary accrual. Hasil analisis pada bab sebelumnya memberikan 

kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu: 

1. Pengujian yang dilakukan terhadap pengaruh agency cost yang 

diproksikan dengan  asset utilization ratio dan discretionary expenditure 

ratio terhadap manajemen laba memberikan hasil yang tidak signifikan. 

Asset utilization ratio dan discretionary expenditure ratio tidak 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

2. Dari hasil regresi Ordinary Least Square (OLS) dapat disimpulkan bahwa 

asset utilization ratio dan discretionary expenditure ratio belum cukup 

mampu menjelaskan fenomena tindakan manajemen laba pada perusahaan. 

Hasil yang tidak signifikan serta nilai koefisien asset utilization ratio yang 

positif dan nilai koefisien discretionary expenditure ratio yang negatif 
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(dimana hal ini berkebalikan dari dasar teori agency cost terhadap 

manajemen laba) dalam penelitian ini dimungkinkan karena model regresi 

yang kurang representatif. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih 

baik. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Teknik yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah purposive 

sampling, dimana hanya terdapat 180 perusahaan dari sektor manufaktur 

saja, hal ini menyebabkan hasil dari penelitian ini kurang dapat 

digeneralisasi di luar sektor industri manufaktur. 

2. Periode penelitian yang digunakan hanya tiga tahun, sehingga hasilnya 

kurang dapat dibandingkan jika menggunakan periode panjang. 

3. Model yang digunakan dalam penelitian ini masih belum representatif. 

Variabel bebas (agency cost) dalam penelitian ini hanya dibatasi dua 

variabel saja, yaitu asset utilization ratio dan discretionary expenditure 

ratio. Oleh karena itu hasil yang diperoleh juga kurang bisa 

menggambarkan variabel yang mempengaruhi manajemen laba, karena 

faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba sangatlah bervariasi. 
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5.3 Saran 

 Berdasarkan pengambilan kesimpulan serta keterbatasan pada penelitian 

ini, saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Mempertimbangkan penggunaan sampel dari seluruh perusahaan yang 

terdaftar di BEI agar lebih mewakili populasi agar digunakan sebagai 

dasar generalisasi. 

2. Memperpanjang periode pengamatan sehingga diharapkan hasil penelitian 

akan memberikan power of test yang lebih baik. 

3. Menambah jumlah variabel agency cost dalam model regresi yang diuji, 

seperti Tobin’q ratio, interaction of free cashflow and growth, dan 

variabel-variabel yang lain. 

 


