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MOTTO 

 

“Pendidikan bukanlah suatu proses untuk mengisi wadah yang kosong, akan tetapi 

pendidikan adalah suatu proses menyalakan api pikiran” 

(W.B. Yeats) 

 

“Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan 

Allah hingga ia pulang” 

(HR. Tirmidzi) 

 

“Visi tanpa eksekusi adalah halusinasi” 

(Henry Ford)  
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ABSTRAK 

RISKITA AULIA FEBRINA, NIM. 1522100919. Program Studi 

Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Universitas Widya Dharma Klaten, Judul Skripsi: 

“Pengaruh kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, Kompensasi 

Bonus, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) pengaruh kepemilikan 

manajerial terhadap manajemen laba, (2) pengaruh ukuran perusahaanterhadap 

manajemen laba, (3) pengaruh lkompensasi bonusterhadap manajemen laba, (4) 

pengaruh leverage terhadap manajemen laba. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. Jumlah sampel dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 31  perusahaan. Pengambilan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling. Metode analisis yang digunakan antara lain uji statistik 

deskriptif, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji 

heteroskedastisitas, uji hipotesis meliputi uji regresi berganda, uji F, uji t dan uji 

determinasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba, tetapiukuran perusahaan berpengaruh 

negatif terhadap manajemen laba, sedangkan kompensasi bonus dan leverage 

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 

Kata Kunci: Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, Kompensasi  

bonus, Leverage, Manajemen Laba. 

  



 
 

xvii 
 

ABSTRACT 

RISKITA AULIA FEBRINA, NIM. 1522100919. Accounting Study 

Program, Faculty of Economics. Univercity of Widya Dharma Klaten, Thesis 

Title: “The Influence of Managerial Ownership, Company Size, Bonus 

Cpmpensation, and Leverage to earnings management in Manufacturing 

Companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017”. 

This study aims to examine (1) the effect of managerial ownership, (2) 

the effect of firm size, (3) the effect of bonus compensation, (4) the effect of 

leverage  on earnings management. 

The population in this research are manufakturing companies listed on 

the Indonesia Stock Exchange in 2017. The number of sample in this study were 

31 companies. Sampling using purposive sampling technique. The analytical 

methods used include descriptive statistical tests, classical assumption tests 

including normality tests, multicollinearity tests, and heteroscedasticity tests, 

hypotesis testing includes multiple regression tests, F tests, t tests, and 

determination tests. 

The results of this study indicate that managerial ownership has no effect 

on earnings management, but firm size has a negative effect on earnings 

management, while bonus compensation and leverage have no effect on earnings 

management. 

 

Keywords: Manajerial Ownership, Company Size, Bonus Compensation, 

Leverage, Earnings Management 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era keterbukaan sekarang ini, perusahaan manufaktur di pasar 

modal dihadapkan pada kondisi yang menuntut mereka untuk terbuka dalam 

menyajikan laporan keuangan. Keterbukaan dapat diartikan dengan 

penyampaian informasi laporan keuangan perusahaan yang berkualitas dan 

pengungkapan secara penuh. Laporan keuangan perusahaan merupakan sumber 

utama perusahaan dalam penyampaian informasi keuangannya serta informasi 

lainnya, kepada pihak-pihak yang membutuhkan di luar perusahaan, dan juga 

sebagai alat utama perusahaan dalam menunjukkan tingkat efektivitas kinerja 

dan tingkat pelaksanaan fungsi pertanggung jawaban dalam perusahaan. Dalam 

pasar modal, laporan keuangan memiliki kegunaan sebagai bahan analisis dan 

pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan, hal ini sangat berkaitan 

dalam membantu pengambilan keputusan investor (Amalina, 2013). 

Manajemen laba muncul karena adanya konflik keagenan. Adanya 

hubungan keagenan antara pihak manajemen (agen) dengan investor (prinsipal) 

sering menimbulkan konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi 

karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan 

prinsipal. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk 

mengoptimalkan keuntungan para pemilik (prinsipal) dan sebagai imbalannya 

akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. 
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Kepemilikan manajerial merupakan jumlah kepemilikan saham oleh 

pihak manajemen terhadap total jumlah saham yang beredar. Kepemilikan 

manajerial diukur dengan persentase kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen terhadap modal saham perusahaan (Jao dan Pagalung, 2011). 

Sehinggga kepentingan pemilik (pemegang saham) akan disejajarkan dengan 

kepentingan manajer. Besarnya jumlah kepemilikan saham oleh pihak 

manajerial perusahaan akan mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pihak 

manajemen. Karena keputusan tersebut nantinya akan mempengaruhi posisinya 

sebagai manajer perusahaan juga sebagai pemegang saham. Hasil dari Sunaryo 

(2017) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Ramantha (2014) bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. Begitu pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Purnama (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial  berpengaruh 

negatif terhadap manajemen laba. 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang 

dipertimbangkan investor dalam melalakukan investasi, karena perusahaan 

besar dianggap sudah mencapai kedewasaan yang mencerminkan bahwa 

perusahaan tersebut relatif stabil dan mampu menghasilkan laba. Perusahaan 

besar dianggap mempunyai resiko yang lebih kecil dibanding dengan 

perusahaan kecil. Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang 

tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan 

investasi dalam saham perusahaan tersebut semakin banyak (Sunaryo, 2010). 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sunaryo (2010) dan Purnama (2017) 

ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Berbeda 

dengan hasil penelitian  yang dilakukan oleh Dian (2015) bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Dan berbeda pula dengan 

hasil yang dilakukan oleh Yuliana (2012) dan Gusti (2015) menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Kompensasi merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang, 

barang langsung, atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan 

atas jasa yang diberikan kepada perusahaan (Malayu, 2010). Pada umumnya, 

tujuan setiap organisasi dalam merancang sistem kompensasi adalah untuk 

memikat karyawan dan menahan karyawan yang kompeten. Selain itu, 

kompensasi harus bisa memotivasi para karyawan serta mematuhi semua 

peraturan hukum.Begitu pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Pujiningsih (2011) menyatakan bahwa kompensasi bonus berpengaruh positif 

terhadap manajemen laba. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Manullang (2015) yang menyatakan bahwa kompensasi bonus tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Komponen yang dapat dijadikan penilaian kinerja perusahaan oleh 

pihak ekternal adalah leverage. Rasio leverage merupakan rasio yang 

mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh kewajiban atau pihak luar 

dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh ekuitas (Harahap, 

2015). Leverage menunjukkan proporsi penggunaan utang untuk membuayai 

investasinya. Semakin besar utang perusahaan maka semakin besar risiko yang 
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dihadapi perusahaan sehingga akibatnya kondisi tersebut mendorong 

manajemen perusahaan untuk melakukan praktik income smoothing 

(Tampubolon, 2005). 

Debt Ratio adalah bagian dari keseluruhan dana yang dibelanjai 

dengan hutang. Rasio ini mengukur seberapa besar aktiva perusahaan yang 

dibiayai oleh kreditur. Bagi kreditur, semakin tingginya tingkat rasio tersebut 

akan menyebabkan perlindungan yang diperoleh kreditur pada waktu 

perusahaan dilikuidasi. Sebaliknya bagi perusahaan semakin tinggi rasio ini 

semakin disukai karena akan memperbesar tingkat keuntungan tanpa harus 

mengurangi kendali terhadap perusahaan tersebut. Dalam penelitian Gunawan 

dkk. (2017) dan Purnama (2017) menyatakan bahwa  Leverage tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba.  Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Yuliana (2012) yang menyatakan bahwa Leverage berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, kompensasi bonus 

danleverage terhadap manajemen laba.  

Sunaryo (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh asimetri 

informasi, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial terhadap 

manajemen laba pada perusahaan LQ-45 Non Perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian tersebut adalah bahwa asimetri 

informasi secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

manajemen laba, ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang negatif 
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terhadap manajemen laba, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

Elfira (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh kompensasi 

bonus dan leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2009-2012. Hasil penelitian 

tersebut adalah bahwa kompensasi bonus berpengaruh terhadap manajemen 

laba dan leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Sosiawan (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh kompensasi 

bonus, leverage, ukuran perusahaan, dan earning power terhadap manajemen 

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2008-2010. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa kompensasi bonus 

berpengaruh terhadap manajemen laba, leverage berpengaruh terhadap 

manajemen laba, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba dan earning power berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Purnama (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh profitabilitas, 

leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan kepemilikan 

manajerial terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2015. Hasil penelitian tersebut 

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba, 

leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap manjemen laba, dan kepemilikan manajerial berpengaruh 

negatif terhadap manajemen laba. 



6 
 

 
 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

variabel penelitian, sampel penelitian, dan periode yang digunakan. Pada 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat hasil yang 

tidak konsisten antara peneliti satu dengan yang lainnya.Untuk itu peneliti 

tertarik untuk meneliti kembali mengenai manajemen laba. Selain itu, 

penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia  tahun 2017 sebagai objek. 

Perusahaan manufaktur dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini 

karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan terbesar yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia dan industri manufaktur menjadi penopang utama  

dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi, perusahaan manufaktur lebih 

dominan dari jenis perusahaaan lain. Perusahaan manufaktur merupakan suatu 

jenis perusahaan yang memiliki peran penting terhadap perekonomian 

Indonesia bahkan sampai perekonomian dunia. Selain itu perusahaan 

manufaktur merupakan salah satu perusahaan yang melakukan proses produksi 

yang mengubah barang mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi 

sehingga hal itu membutuhkan dana yang cukup besar untuk menjalankan 

operasionalnya. Perusahaan manufaktur dalam kegiatan operasinya cenderung 

tidak stabil karena dipengaruhi berbagai faktor. Hal inilah yang mendorong 

untuk terjadinya manajemen laba (Simbolon, 2017). 

 



7 
 

 
 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang 

masalah di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Bonus, dan 

Leverage terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut ini. 

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2017? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2017? 

3. Apakah kompensasi bonus berpengaruh positif terhadap manajemen laba 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2017? 

4. Apakah leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2017? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

Untuk menguji apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2017? 

1. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2017? 

2. Untuk menguji apakah kompensasi bonus berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2017? 

3. Untuk menguji apakah leverage berpengaruh positif terhadap manajemen 

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2017? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai berikut ini. 

1. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

manajemen laba perusahaan sebagai pertimbangan investor maupun calon 
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investor untuk pengambilan keputusan dalam melakukan investasi pada 

perusahaan manufaktur. 

2. Bagi Manajemen Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan acuan maupun 

pertimbangan dalam menentukan manajemen laba yang dipengaruhi oleh 

kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, kompensasi bonus, dan 

leverage terhadap manajemen laba perusahaan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas 

pengetahuan serta digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, 

khususnya dalam mengkaji tentang manajemen laba. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan, makadiperoleh kesimpulan sebagai berikut ini. 

1. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2017. Hal ini artinya bahwa jumlah saham yang dimiliki oleh 

manajemen perusahaan tidak mempengaruhi besar kecilnya tindakan 

manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga kurang 

berperan dalam pengambilan keputusan. Hal ini diduga pihak manajemen 

tidak tertarik untuk  menampilkan manajemen laba. Penelitian tersebut 

selaras dengan penelitian Sunaryo (2010) yang menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2017. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan, maka 

semakin kecil pengelolaan laba yang dilakukan. Perusahaan yang lebih 

besar kurang memiliki doronganuntuk melakukan manajemen laba. 

Dimana pihak eksternal seperti investor, analis, maupun pemerintah 

biasanya akan lebih memperhatikan kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba. Oleh sebab itu perusahaan akan menghindari fluktuasi 
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laba yang drastis, karena kenaikan laba yang drastis akan menyebabkan 

pertambahan kewajiban seperti pajak. Perusahaan yang besar cenderung 

berusaha untuk melaporkan perolehan laba yang stabil setiap tahunnya. 

Sedangkan pada perusahaan yang kecil memiliki kecenderungan untuk 

melakukan manajemen laba dengan melaporkan laba lebih besar dari 

yang seharusnya, sehingga dapat menunjukkan kinerja perusahaan yang 

lebih bagus. Penelitian tersebut selaras dengan penelitian Sunaryo (2010), 

dan Purnama (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

3. Kompensasi bonus tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2017. Hal ini dikarenakan apabila kompensasi bonus mengalami 

peningkatan maka tingkat manajemen laba yang dilakukan akan tetap 

atau konstan. Penelitian tersebut selaras dengan penelitian Manullang 

(2015) yang menyatakan bahwa kompensasi bonus tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

4. Leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. Hal ini 

dikarenakan tinggi rendahnya leverage tidak mempengaruhi manajemen 

laba. Perusahaan memiliki leverage yang aman dalam arti perusahaan 

mampu membayar hutang yang dipakai untuk membiayai aset 

perusahaan, maka manajer tidak tertarik atau tidak termotivasi untuk 

melakukan praktek manajemen laba. Penelitian ini sejalan dengan 
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penelitian Purnama (2017) yang menyatakan bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, adapun 

saran yang dapat diberikan penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Bagi Investor, penelitian manajemen labadigunakan sebagai bahan 

pertimbangan investasi baik pada perusahaan yang berukuran besar 

maupun kecil. Hal ini dapat diantisipasi misalnya dengan melihat aset, 

perusahaan dari tahun ke tahun bertambah atau berkurang. Selain itu 

pastikan bahwa aset lancar lebih besar dari hutang lancar. 

2. Bagi Perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaanbesar 

diharapkan mampu memperhatikan atau melakukan pengamatan 

terhadap ukuran perusahaan apabila hendak melakukan tindakan 

manajemen laba, khususnya perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Hal ini disebabkan dalam penelitian ini terbukti 

bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, terkait penelitian manajemen laba dapat 

dikembangkan lagi dengan menggunakan variabel lain diluar 

penelitian ini, seperti likuiditas dan earning power. Likuiditas dan 

earning power diduga mampu menjadi pemicu timbulnya tindakan 

manajemen laba dan diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih 
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lengkap mengenai praktik manajemen laba. Selain itu, sampel yang 

digunakan untuk penelitian dapat menggunakan perusahaan lain, 

selain perusahaan manufaktur. Sedangkan untuk periode penelitian 

dapat diperpanjang lebih dari satu tahun. Hal tersebut bertujuan untuk 

menambah keakuratan hasil penelitian. 
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