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MOTTO 

 

"Belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan serta rendah hatilah 

pada orang yang kamu belajar darinya" 

(HR. At-Tabrani) 

 

"Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan 

melihat (balasan)Nya" 

(QS. Az-Zalzalah: 7) 

 

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) 

kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku 

sangat pedih" 

(QS. Ibrahim: 7) 
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ABSTRAK 

 

NINING TRIYATMI, NIM. 1722100031. Program Studi Akuntansi, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Dharma Klaten, Judul Skripsi: "Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur 

di BEI Tahun 2019". 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, financial leverage, reputasi 

auditor, dan tingkat pendidikan direktur utama terhadap manajemen laba.Populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2019. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 39 

perusahaan. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. 

Metode analisis yang digunakan antara lain uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik 

meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedatisitas, uji 

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

determinasi.Hasil penelitian ini menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif terhadap manajemen laba, tetapi kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, financial leverage, reputasi auditor dan tingkat pendidikan direktur 

utama tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 

Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 

Institusional, Financial Leverage, Reputasi Auditor, Tingkat Pendidikan 

Direktur Utama, Manajemen Laba 
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ABSTRACT 

 

NINING TRIYATMI, NIM. 1722100031. Accounting Study Program, 

Faculty of Economics. Univercity of Widya Dharma Klaten, Thesis Tittle: "Factors 

Affecting Earnings Management in Manufacturing Companies on the IDX in 

2019". 

This study aims to examine the effect of firm size, managerial ownership, 

institutional ownership, financial leverage, reputation auditors, and the level of 

education of  director's education level on earnings management.The population in 

this study are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 

2019. The number of samples in this study were 39 companies. Sampling using 

purposive sampling technique. The analytical methods used include descriptive 

statistical tests, classic assumption tests including normality tests, multicollinearity 

tests, and heteroscedaticity tests, hypothesis testing including multiple regression 

tests, F tests, t tests and determination coefficient tests.The results of this study 

indicate that company size has a negative effect on earnings management, but 

managerial ownership, institutional ownership, financial leverage, auditor 

reputation and the level of education of the president director have no effect on 

earnings management. 

 

Keywords: Company Size, Managerial Ownership, Institutional Ownership, 

Financial Leverage, Auditor's Reputation, The Level of Education of Director, 

Earnings Management 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan didirikan suatu perusahaan adalah untuk memperoleh laba atau 

keuntungan. Biasanya sumber daya perusahaan tersebut dikelola oleh 

manajemen. Setiap periode manajemen tersebut bertanggung jawab untuk 

menyajikan laporan mengenai kegiatan operasional perusahaan dalam sebuah 

laporan keuangan. Melalui laporan keuangan tersebut hasil kinerja manajemen 

dalam mengelola perusahaan akan diketahui. 

PSAK No.1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa laporan keuangan 

berfungsi untuk memberikan informasi mengenai laporan posisi keuangan, 

laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, catatan atas laporan keuangan, 

laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas yang informasinya disajikan 

berdasarkan fakta yang ada tanpa mengurangi keterpahaman terhadap laporan 

keuangan. Laporan keuangan digunakan oleh para penggunanya baik internal 

maupun eksternal sebagai alat untuk mengambil keputusan. 

Suatu perusahaan dapat dikatakan baik kinerjanya jika pada laporan 

keuangan tersebut menghasilkan laba yang tinggi. Menurut Nur Rahmawati 

(2017) perilaku mengatur laba perusahaan sesuai dengan keinginan manajemen 

ini dikenal dengan istilah manajemen laba (earnings
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management). Manajemen laba merupakan cara yang dilakukan oleh manajer 

ataupun pembuat laporan keuangan dalam melakukan manajemen informasi 

terkait dengan laba demi kepentingan yang sifatnya pribadi (Watts and 

Zimmerman, 1990). Manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan 

manajer terhadap kebijakan akuntansi maupun perlakuan yang dapat 

memengaruhi laba, sehingga manajer dapat mencapai tujuan besarnya laba yang 

dilaporkan (Scott, 2009). 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi manajemen laba salah 

satunya adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala yang 

menunjukkan seberapa besar atau kecilnya suatu perusahaan. Menurut Agusti 

dan Pramesti (2013) dalam Panjaitan dan Muslih (2019) bahwa semakin besar 

perusahaan maka kemungkinan terjadinya manajemen laba dalam perusahaan 

akan semakin kecil. Dalam penelitian Astari dan Suryanawa (2017) dan Wijaya, 

Wahyuni dan Yuniarta (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Panjaitan dan Muslih (2019) dan Primarini (2017) 

menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan pada 

manajemen laba. Wardani dan Santi (2018) menemukan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Berbeda dengan 

penelitian Susanto dan Majid (2017) menemukan bahwa ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Kepemilikan manajerial merupakan persentase kepemilikan saham 

yang dimiliki oleh pihak manajemen. Wijaya dkk. (2017) menyatakan bahwa 
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kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang 

secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (manajer, direktur 

dan komisaris). Hal tersebut menunjukkan bahwa manajemen akan bertindak 

selayaknya pemegang saham karena manajemen mempunyai proporsi saham. 

Dalam penelitian Susanto dan Majid (2017), Astari dan Suryanawa (2017), dan 

Wijaya dkk. (2017) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Panjaitan dan Muslih (2019) dan Nur Rahmawati (2017) 

menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan pada 

manajemen laba. Berbeda dengan hasil penelitian Utami (2016) menemukan 

bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

Kepemilikan institusional merupakan besarnya persentase saham yang 

dimiliki oleh pihak institusi di luar perusahaan. Menurut Faizal (2005) dalam 

(Utami, 2016) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional 

yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. 

Dalam penelitian Dananjaya dan Ardiana (2016) menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

Berbeda lagi dengan penelitian Astari dan Suryanawa (2017) yang menyatakan 

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

manajemen laba. Hasil penelitian Nur Rahmawati (2017) menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba. Sedangkan hasil penelitian Susanto dan Majid (2017) dan Utami (2016) 
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menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

Rasio financial leverage mengindikasikan risiko perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban pembayaran hutang. Dalam keadaan tersebut, manajemen 

cenderung melakukan manajemen laba agar tidak melanggar perjanjian hutang 

(Febriarti, 2017). Dalam penelitian Febriarti (2017) menyatakan bahwa 

financial leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan 

hasil penelitian Herlambang (2017) menyatakan bahwa financial leverage 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian 

Sari (2019) menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. Berbeda dengan penelitian Susanto dan Majid (2017) yang 

menyatakan bahwa financial leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba. 

Reputasi auditor merupakanauditoryang bertanggungjawab untuk tetap 

menjaga kepercayaan publik dan nama baik sendiri serta KAP tempat auditor 

tersebut bekerja dengan mengeluarkan opini sesuai dengan keadaan perusahaan 

yang sebenarnya. Dalam penelitian Mulyono (2017) menyatakan bahwa 

reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Berbeda 

dengan hasil penelitian Sari (2019) dan Nur Rahmawati (2017) yang 

menyatakan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. Sedangkan penelitian Susanto dan Majid (2017) menyatakan 

bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 



5 
 

 
 

Tingkat pendidikan direktur utama juga dapat menjadi salah satu faktor 

terjadinya manajemen laba. Direktur utama memegang peranan penting dalam 

suatu perusahaan. Tingkat pendidikan direktur utama memcerminkan kinerja 

yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang sudah ditempuh. Dalam 

penelitian Septyarini (2019) menyatakan bahwa tingkat pendidikan direktur 

utama berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan 

hasil penelitian Susanto dan Majid (2017) menyatakan bahwa tingkat 

pendidikan direktur utama tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya masih 

ditemukan perbedaan pada hasil penelitian yang tidak konsisten dari setiap 

variabel yang diuji. Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya 

menjadi alasan peneliti tertarik untuk meneliti kembali faktor-faktor yang 

mempengaruhi manajemen laba. Perusahaan manufaktur dipilih sebagai sampel 

dalam penelitian ini karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan 

yang beroperasi dalam skala besar yang mengolah bahan baku menjadi bahan 

setengah jadi atau bahan jadi sehingga membutuhkan modal yang sangat besar. 

Selain itu perusahaan manufaktur memiliki kontribusi paling banyak dan paling 

besar diantara jenis perusahaan yang lain terhadap perekonomian negara, 

sehingga peneliti menganggap perusahaan manufaktur dapat mewakili dari 

keseluruhan di pasar bursa. Perusahaan manufaktur lebih banyak dijadikan 

subjek penelitian karena perusahaan manufaktur memiliki risiko bisnis yang 

besar dan less regulated, sehingga fenomena manajemen laba paling mungkin 

terjadi di perusahaan manufaktur. Hal ini diperkuat dengan terbongkarnya kasus 



6 
 

 
 

manipulasi laba pada laporan keuangan Kimia Farma yang merupakan 

perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang farmasi 

(Astari dan Suryanawa, 2017). 

Berdasarkan uraian di atas maka judul penelitian ini adalah “Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba pada Perusahaan 

Manufaktur di BEI Tahun 2019”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur di BEI tahun 2019? 

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen labapada 

perusahaan manufaktur di BEI tahun 2019? 

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen 

labapada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2019? 

4. Apakah financial leverage berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur di BEI tahun 2019? 

5. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur di BEI tahun 2019? 

6. Apakah tingkat pendidikan direktur utama berpengaruh terhadap 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2019? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur di BEI tahun 2019.  

2. Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba 

pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2019. 

3. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen 

laba pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2019. 

4. Untuk menguji pengaruh financial leverage terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur di BEI tahun 2019. 

5. Untuk menguji pengaruh reputasi auditor terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur di BEI tahun 2019. 

6. Untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan direktur utama terhadap 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2019. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitan adalah sebagai berikut ini. 

1. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi serta dapat 

menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan-perusahaan manufaktur yang 

terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia untuk mengetahui ada atau tidak 

adanya praktik manajemen laba pada perusahaan mereka. 
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2. Bagi investor  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi serta dapat 

menjadi bahan pertimbangan bagi investor sebelum menginvestasikan 

asetnya terkait dengan manajemen laba yang dilakukan perusahaan serta 

investor mampu mengetahui praktik manajemen laba yang ada di setiap 

perusahaan untuk saat ini dan kedepannya. 

3. Bagi penelitian selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sebagai bahan 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi praktik manajemen laba serta menambah perbendaharaan 

pustaka sehingga dapat digunakan pembaca sebagai tambahan informasi.
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini. 

1. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur di BEI tahun 2019. Hal ini artinya semakin besar 

ukuran perusahaan maka kemungkinan terjadinya manajemen laba semakin 

kecil, dikarenakan perusahaan besar cenderung untuk berhati-hati dalam 

menyajikan laporan keuangan untuk menjaga kepercayaan para pemegang 

saham dan investor. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Panjaitan 

dan Muslih (2019), Primarini (2017), dan Wardani dan Santi (2018) yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. 

2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur di BEItahun 2019. Hal ini artinya rendahnya rata-

rata kepemilikan manajerial belum mampu membantu terungkapnya praktik 

manajemen laba. Hal ini dikarenakan tanggung jawab dan peran manajemen 

yang terbatas dalam pengambilan keputusan perusahaan.Penelitian tersebut 

sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Panjaitan 

dan Muslih (2019), Nur Rahmawati (2017) dan Felicya dan Sutrisno (2020) 

yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 
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3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur di BEItahun 2019. Hal ini artinya bahwa dengan ada 

atau tidaknya kepemilikan institusional tidak dapat menjamin pihak 

manajemen untuk tidak melakukan manajemen laba. Hal ini karena posisi 

pihak institusi yang berada di luar perusahaan sehingga tidak bisa terlibat 

langsung dalam pengambilan keputusan manajemen. Penelitian tersebut 

sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur 

Rahmawati (2017), Susanto dan Majid (2017), dan Utami (2016) 

menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

4. Financial leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur di BEItahun 2019. Hal ini artinya rata-rata 

perusahaan mampu membayar hutang untuk membiayai aset yang 

dimilikinya sehingga perusahaan tidak tertarik untuk melakukan manajemen 

laba. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Susanto dan Majid (2017) yang menyatakan bahwa financial 

leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

5. Reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur di BEItahun 2019. Hal ini artinya bahwa perusahaan 

yang diaudit KAP Big four belum mampu membatasi perusahaan untuk tidak 

melakukan tindakan manajemen laba. Hal ini diduga karena perusahaan 

memiliki keinginan untuk menunjukkan kinerja yang  baik dimata calon 

investor. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang 
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dilakukan oleh Susanto dan Majid (2017), Sari (2019) dan Nur Rahmawati 

(2017) menyatakan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

6. Tingkat pendidikan direktur utama tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba pada perusahaan manufaktur di BEItahun 2019. Artinya tinggi 

rendahnya tingkat pendidikan direktur utama tidak mempengaruhi praktik 

manajemen laba. Hal ini berarti tingkat pendidikan direktur utama tidak 

berhubungan langsung dengan kinerja direktur utama dalam operasional 

perusahaan. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Susanto dan Majid (2017) menyatakan bahwa tingkat 

pendidikan direktur utama tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, adapun saran 

yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut. 

1. Bagi perusahaan, baik perusahaan kecil maupun besar diharapkan mampu 

menghindari praktik manajemen laba yang dipengaruhi oleh ukuran 

perusahaan. Hal ini disebabkan dalam penelitian ini terbukti bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2. Bagi investor, penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan 

investasi baik pada perusahaan kecil maupun besar. Hal ini dapat 

diantisipasi misalnya dengan melihat aset perusahaan dari tahun ke tahun 

bertambah atau berkurang. Selain itu pastikan bahwa asset lancar lebih 

besar dari hutang lancar. 
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3. Bagi penelitian selanjutnya, terkait penelitian manajemen laba dapat 

dikembangkan lagi dengan menggunakan variabel lain di luar penelitian ini 

seperti profitabilitas dan likuiditas. Selain itu, sampel yang digunakan untuk 

penelitian dapat menggunakan perusahaan lain selain perusahaan 

manufaktur. Sedangkan untuk periode penelitian dapat menambah periode 

penelitian sehingga mendapat hasil yang lebih akurat. 
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