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PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, LIKUIDITAS DAN 

UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA TAHUN 2016-2019 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh: 1) Variabel profitabilitas 

terhadap manajemen laba; 2) Variabel leverage terhadap manajemen laba; 3) 

Variabel likuiditas terhadap manajemen laba; dan 4) Variabel ukuran perusahaan 

terhadap manajemen laba. Populasi yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik 

purposive sampling atau teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang 

telah ditentukan, maka sampel yang diperoleh sebanyak 78 perusahaan. Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji asumsi 

klasik, analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis menggunakan uji-

F secara simultan, uji-t secara parsial dengan taraf signifikansi 5% dan uji koefisien 

determinasi Adjusted R Square. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 

1)Profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba; 

2)Leverage memiliki pengaruh yang signifikan manajemen laba; 3)Likuiditas tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba; dan 4) Ukuran 

perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. 

 

Kata kunci: profitabilitas, leverage, likuiditas, ukuran perusahaan, manajemen 

laba 

 

Abstract 

This research aims to analysis the influence of: 1)the profitability variable on 

earning management; 2) the leverage variable on earning management; 3) the 

liquidity variable on earning management; and 4) the company size variable on 

earning management. The population that is the object of this research is a 

manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange 2016-2019. The 

sampling methodh in this research is using purposive sampling technique or 

sampling methodh based on predetermined criteria, 78 companies have been 

selected as samples. The analysis methodh as been carried out by using descriptive 

statistic, classic assumption test, multiple linear regression analysis, and hypothesis 

test using the F-test simultaneously, partial t-test with a significance level of 5% 

and the coefficient of determination Adjusted R Square. The research showed that: 

1) the profitability give significant influence to earning management; 2) the 

leverage give significant influence to earning management; 3) the liquidity doesn’t 

give significant influence to earning management; and 4) the company size doesn’t 

give significant influence to investment decision. 

 

Keywords: profitability, leverage, liquidity, company size, earning management. 
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1. PENDAHULUAN 

Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana manajemen 

melakukan suatu intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak 

eksternal sehingga dapat menaikkan, meratakan, serta menurunkan laba (Schipper) 

dalam (Anggraeni & Hadiprajitno, 2013). Manajemen laba merupakan salah satu 

faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, meningkatkan bias 

laporan keuangan, dan mengganggu pengguna laporan keuangan yang percaya 

bahwa angka rekayasa adalah angka yang benar atau belum dipalsukan. 

Manajamen laba itu sendiri mempunyai peran penting dalam menentukan 

seberapa besar laba dari perusahaan itu sendiri, sehingga perusahaan dapat 

mengetahui pertumbuhan perusahaan atau penurunan yang dialami perusahaan. 

Ada beberapa alasan mengapa praktik manajemen laba perlu dilakukan oleh 

perusahaan, yaitu : (1) Dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap 

manajer; (2) Dapat memperbaiki hubungan dengan pihak kreditor. Perusahaan yang 

terancam default yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada 

waktunya, perusahaan menghindarinya dengan membuat kebijakan yang dapat 

meningkatkan pandapatan maupun laba; (3) Dapat menarik investor untuk 

menanamkan modalnya terutama pada perusahaan yang go public (Hwihanus dan 

Hambur Qurba, 2010) dalam (Nayiroh, 2013). 

Manajemen laba terjadi pada saat manajer perusahaan akan 

mengambil/menggunakan keputusan tertentu dalam laporan keuangan atau bahkan 

terjadi pada saat mengubah transaksi yang telah terjadi di masa lalu guna mengubah 

laporan keuangan. Manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan sangat perlu 

diwaspadai, dikarenakan praktik manajemen laba sering kali menimbulkan 

permasalahan yang berhubungan dengan asimetri informasi, keagenan, kerugian 

dan bahkan krisis kepercayaan oleh investor (Healy dan Walen, 1999) dalam (Bukit 

& Nasution, 2015). Diantaranya beberapa kasus yang terjadi di Indonesia terkait 

dengan manajemen laba yaitu kasus dari PT Indofarma, Tbk. PT Kimia Farma, Tbk. 

PT Bank Lippo (Bukit & Nasution, 2015).  

Manajemen laba merupakan upaya manajer perusahaan yang digunakan 

untuk mengintervensi informasi-informasi dalam sebuah laporan keuangan guna 
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mengelabuhi stakeholder yang ingin mengetahui kondisi dan kinerja sebuah 

perusahaan. Manajemen laba terjadi pada saat para manajer menggunakan 

keputusan tertentu dalam laporan keuangan dan mengubah transaksi untuk 

mengubah laporan keuangan. Sebagian pihak menilai manajemen laba sebagai 

sebuah kecurangan. Namun ada beberapa pihak menganggap aktivitas manajemen 

laba atau rekayasa manajerial bukan sebagai kecurangan.  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi praktik manajemen laba beberapa 

diantara variabel- variabel tersebut yang sering digunakan dalam penelitian 

diantaranya yaitu Profitablitas, Leverage, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. 

Tingkat profitabilitas dapat ditunjukkan melalui perhitungan dengan cara 

membandingkan penjualan, total aset maupun modal perusahaan dengan laba. 

Analisis mengenai profitabilitas diperlukan guna mengevaluasi pengembalian 

investasi perusahaan(Jessica & Dewi, 2019). Tingkat rasio profitabilitas perusahaan 

yang semakin tinggi menunjukkan bahwa kemampuan sebuah perusahaan 

mengelola asset dan memperoleh laba akan meningkat dalam  periode tertentu. 

Perusahaan yang mempunyai profitablitas yang tinggi akan mengarah untuk 

melakukan perataan laba atau manajemen laba. 

Leverage dapat didefinisikan sebagai penggunaan atau pemakaian sumber 

dana oleh perusahaan berupa hutang guna membiayai kegiatan operasional 

perusahaan. Leverage juga bisa dikatakan sebagai rasio-rasio yang berguna untuk 

mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang (Riyanto, 1995). 

Tingkat leverage yang tinggi pada perusahaan, perusahaan akan mengarah untuk 

melakukan perataan laba atau manajemen laba guna menunjukkan kinerja 

keuangan yang stabil untuk menarik investor-investor agar meminjamkan dana 

kepada perusahaan serta menutupi beban tetap perusahaan. Semakin tinggi rasio 

leverage dalam perusahaan, maka akan semakin besar risiko yang dihadapi para 

investor. Oleh karena itu perusahaan yang memiliki rasio leverage yang tinggi akan 

cenderung melakukan manajemen laba (Fatmawati & Djajanti, 2015). 

Penggunaan financial leverage dalam membiayai operasi perusahaan benar-benar 

dapat meningkatkan laba atas ekuitas dan laba per saham perusahaan.  
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Likuiditas merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

manajemen laba. Likuiditas menurut Brigham & Huston (2018:126) dengan 

memakai current assets perusahaan, maka dapat diketahui seberapa mampu 

perusahaan dalam membayar semua hutang jangka pendeknya. Perusahaan dapat 

mengalami ancaman berupa kehilangan kepercayaan oleh supplier atau kreditor 

pada saat nilai rasio likuiditas perusahaan rendah, sehingga perusahaan pada saat 

itu mengalami kesulitan membayar hutang jangka pendeknya.  Rasio likuiditas 

yang besar juga dapat mengetahui adanya ketersediaan dana perusahaan yang 

dipakai untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan dan membayar deviden 

(Rosalita, 2021).  

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

praktik manajemen laba dalam perusahaan. Ukuran perusahaan dapat didefinisikan 

sebagai pengklasifikasian perusahaan kedalam bentuk, perusahaan dapat berukuran 

kecil dan juga dapat berukuran besar. Besar atau kecilnya suatu perusahaan dapat 

dilihat dari laporan keuangan sebuah perusahaan itu sendiri yaitu dari assets 

perusahaan, jumlah penjualan dan lain-lain. Terjadinya manajemen laba sangat 

dipengaruhi oleh ukuran perusahaan sebab semakin besar ukuran perusahaan, maka 

semakin besar ekspetasi dari investor atau pemegang saham yang harus dipenuhi. 

Struktur pendanaan perusahaan dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. 

Perusahaan yang besar akan lebih cenderung memerlukan dana yang lebih besar 

daripada perusahaan kecil (A. Y. Astuti, Nuraina, & Wijaya, 2017). 

 

2. METODE 

2.1 Populasi, Sampel, dan Data Penelitian 

Populasi yang digunakan penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta menerbitkan laporan keuangan tahunan pada 

tahun 2016-2019. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

Teknik purposive sampling. Menurut (Sugiyono, 2016) bahwa Purposive sampling 

adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 
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2.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

2.2.1 Manajemen Laba 

Variabel dependen yang terdapat pada penelitian ini yaitu manajemen laba. 

Manajemen laba merupakan suatu kondisi dimana manajemen melakukan suatu 

intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal 

sehingga dapat menaikkan, meratakan, serta menurunkan laba. Menurut (Widawati, 

2021),  penggunaan ketentuan discretionary accruals untuk mengukur manajemen 

laba  dihitung dengan model jones yang dimodifikasi, karena model ini dianggap 

baik untuk mengukur manajemen laba. 

Model perhitungannya sebagai berikut: 

Menghitung total akrual (TAC): 

TACit = NIit − CFOit               (1) 

Menghitung total akrual (TAC) diestimasi dengan Ordinary Least Square: 

TACit

Ait
= 𝛼1 (

1

Ait−1
) + 𝛼2 (

∆REVit

Ait−1
−

∆RECit

Ait−1
) + 𝛼3 (

PPEit

Ait−1
) + 𝜀          (2) 

Menghitung Nondiscretionary Accruals (NDA): 

NDAit = 𝛼1 (
1

Ait−1
) + 𝛼2 (

∆REVit

Ait−1
−

∆RECit

Ait−1
) + 𝛼3 (

PPEit

Ait−1
)          (3) 

Menghitung Discretionary Accrual (DA): 

DAit =
TACit

Ait−1
− NDAit               (4) 

Keterangan: 

TAC𝑖𝑡 : Total akrual perusahaan i dalam periode tahun t 

NIit : Laba bersih perusahaan i dalam periode tahun t 

CFOit : Arus kas dari aktivitas operasi perusahaan i dalam periode tahun t 

∆REVit : Perubahan pendapatan perusahaan i pada tahun t 

∆RECit : Perubahan piutang usaha perusahaan i pada tahun t 

PPEit : Aset tetap perusahaan i dalam periode tahun t 

Ait−1 : Total aset perusahan i dalam periode tahun t 

NDAit : Nondiscretionary Accruals perusahaan i dalam periode tahun t 

DAit : Discretionary Accruals perusahaan i dalam periode tahun t 

𝜀 : error  

 

2.2.2 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam 

jangka waktu tertentu. Dalam penelitian ini, return on asset (ROA) sebagai rasio 
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pengukuran dari profitabilitas. Menurut Kasmir (2011) dalam (Purnama, 2017) 

ROA diukur dengan membandingkan antara laba bersih dengan total asset. ROA 

menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan kedalam bentuk total 

asset untuk menghasilkan keuntungan. . Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

𝑅𝑂𝐴 =
Laba bersih setelah pajak

Total aset
              (5) 

2.2.3 Leverage 

Leverage membuktikan sejauh mana aset perusahaan telah dibiayai oleh hutang. 

Tingkat leverage yang tinggi menunjukkan bahwa risiko perusahaan tinggi,  

sehingga pemangku kepentingan (kreditur) sering menyadari tingkat risiko bisnis 

dengan penggunaan utang yang tinggi, sehingga kreditur  diharapkan mengambil 

risiko terhadap risiko ketidakmampuan perusahaan dalam membayar utangnya. 

Oleh karena itu, manajer perusahaan yang berisiko tinggi cenderung melakukan 

perataan laba (Purnama, 2017). Penelitian ini menggunakan rasio leverage  Debt to 

Asset Ratio. Rumus yang digunakan yaitu: 

𝐷𝐸𝑅 =
Total Hutang

Total Aset
               (6) 

2.2.4 Likuiditas 

Likuiditas merupakan salah satu variabel rasio keuangan yang dipergunakan untuk 

mengevaluasi kinerja bisnis perusahaan. Rasio ini diukur sebagai rasio asset jangka 

pendek dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Dalam penelitian ini, likuiditas 

dihitung menggunakan rasio lancar atau current ratio (Paramitha & Idayati, 2020). 

Rumus yang digunakan yaitu: 

𝐶𝑅 =
Aset Lancar

Liabilitas Jangka Pendek
              (7) 

2.2.5 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan skala perhitungan dimana ukuran perusahaan dapat 

diklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan menggunakan logaritma natural 

dari total aset yang dirumuskan sebagai berikut (Paramitha & Idayati, 2020): 

𝑆𝐼𝑍𝐸 = 𝑳𝒏 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎)              (8) 

Keterangan: 

SIZE  : Ukuran Perusahaan 

In  : Logaritma 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif 

 N 

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation 

MANAJEMEN LABA 297 -.32 .22 -.0789 .07738 

PROFITABILITAS 297 .00 .30 .0680 .05680 

LEVERAGE 297 -2.21 5.44 .8689 .82549 

LIKUIDITAS 297 .65 21.70 2.6008 2.23140 

UKURAN 

PERUSAHAAN 

297 25.22 33.49 28.8166 1.60924 

Valid N (listwise) 297     

 

Pada tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian 

ini sebanyak 297, dimana data tersebut menunjukkan nilai minimal, maksimal, 

mean dan standar deviasi yang berbeda-beda dari masing-masing variabel. Variabel 

Manajemen Laba (ML) memiliki nilai minimal sebesar -0,32, nilai maksimal 

sebesar 0,22, nilai rata-rata sebesar -0,0789 dan standar deviasi sebesar 0,07738. 

Variabel Profitabilitas (ROA) memiliki nilai minimal sebesar 0,00, nilai maksimal 

sebesar 0,30, nilai rata-rata sebesar 0,0680 dan standar deviasi sebesar 0,05680. 

Variabel Leverage (LV) memiliki nilai minimal sebesar -2,21, nilai maksimal 

sebesar 5,44, nilai rata-rata sebesar 0,8689 dan standar deviasi sebesar 0,82549. 

Variabel Likuiditas (LK) memiliki nilai minimal sebesar 0,65, nilai maksimum 

sebesar 21,70, nilai rata-rata sebesar 2,6008 dan standar deviasi sebesar 2,23140. 

Variabel Ukuran Perusahaan (UP) memiliki nilai minimal sebesar 25,22, nilai 

maksimum sebesar 33,49, nilai rata-rata sebesar 28,8166 dan standar deviasi 

1,60924.  

3.2 Uji Asumsi Klasik 

3.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Kolmogorov – Smirnov 

dengan melihat nilai signifikansi, jika nilai signifikansi yang dihasilkan > 0,05 

maka distribusinya normal. 
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3.2.2 Uji Multiolinearitas 

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel  Tolerance VIF Keterangan 

Profitabilitas 0,808 1,238 Tidak terjadi multikolinearitas 

Leverage 0,784 1,275 Tidak terjadi multikolinearitas 

Likuiditas 0,764 1,309 Tidak terjadi multikolinearitas 

Ukuran Perusahaan 0,895 1,117 Tidak terjadi multikolinearitas 

 

3.2.3 Uji Autokorelasi 

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .359 .129 .117 .07273 2.006 

 

Dari tabel 3 di atas menunjukkan bahwa tidak ada gejala autokorelasi, dimana 

hasil uji durbin-watson memiliki nilai 2,006. Dimana dU < d < 4-dU = 1,8309 < 

2,006 < 2,171. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.  

3.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel 
Unstandardized 

Residual 
Keterangan 

Profitabilitas .137 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Leverage .810 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Likuiditas .122 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Ukuran Perusahaan .972 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

 

Dari hasil uji heteroskedastisitas melalui uji spearman rho, nilai signifikan dari 

masing-masing variabel lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel diatas tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.  

3.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Model Unstandardized B t Sig. 

(Constant) -.395 -4.939 .000 

Profitabilitas .189 2.288 .023 

Leverage .028 4.833 .000 

Likuiditas .003 1.441 .151 

Ukuran Perusahaan .009 3.391 .001 

 

Persamaan Regresi Linear Berganda: 

DA= -0,214 + 0,366ROA + 0,030DER + 0,001CR + 0,003SIZE + e        (9) 
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3.4 Uji Hipotesis 

3.4.1 Uji T 

Tabel 6. Hasil Uji T 

Model Unstandardized B t Sig. Keterangan 

(Constant) -.395 -4.939 .000  

Profitabilitas .189 2.288 .023 H1 diterima 

Leverage .028 4.833 .000 H2 diterima 

Likuiditas .003 1.441 .151 H3 ditolak 

Ukuran Perusahaan .009 3.391 .001 H4 diterima 

 

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa variabel profitabilitas (ROA), leverage 

(DER), dan ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai signifikan 0,023, 0,000, dan 

0,001 sehingga secara parsial berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

Sedangkan likuiditas (CR) memiliki nilai signifikan 0,151 atau lebih dari 0,05 

sehingga secara parsial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.  

3.4.2 Uji F 

Tabel 7. Hasil Uji F 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 

Residual 

Total 

.228 

1.545 

1.773 

4 

292 

296 

.057 

.005 

10.772 .000b 

 

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa nilai signifikansi uji F sebesar 0,000 yang 

artinya variabel profitabilitas (ROA) leverage (DER), likuiditas (CR), ukuran 

perusahaan (size) secara Bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

3.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .359a .129 .117 .07273 

 

Dengan melihat hasil uji koefisien determinasi di atas diketahui adjusted R Square 

sebesar 0,117 atau 11,7% yang artinya bahwa 11,7% besarnya variasi manajemen 

lab dapat dijelaskan oleh variabel profitabilitas (ROA), leverage (DER) likuiditas 

(CR), ukuran perusahaan (size) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Sedangkan sisanya sebesar 88,3% (100%-

11,7%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. 
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3.5 Pembahasan 

3.5.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba 

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur tingkat laba yang diperoleh 

perusahaan dari pemanfaatan total aset. Berdasarkan hasil penelitian yang 

ditunjukkan pada tabel 6, menyatakan bahwa variabel profitabilitas (ROA) 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, artinya H1 

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh 

terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016-2019. Menurut (Paramitha & Idayati, 2020) semakin tinggi 

nilai profitabilitas maka semakin tinggi pula manajemen laba. Dengan nilai 

profitabilitas yang tinggi maka memungkinkan para investor akan menanamkan 

modalnya pada perusahaan tersebut. Jika perusahaan memperoleh laba yang 

semakin tinggi diatas perkiraan yang disyaratkan untuk memperoleh bonus, 

manajer akan melakukan manajemen laba agar laba yang akan dilaporkan tidak 

jauh dari perkiraan sehingga laba yang kelebihan tersebut tidak dilaporkan tetapi 

digunakan untuk laporan laba periode berikutnya jika laba dibawah perkiraan. Laba 

yang terlalu tinggi akan meningkatkan pajak yang harus dibayar, sebaliknya 

penurunan laba yang terlalu rendah akan memperlihatkan kinerja manajemen tidak 

baik. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Purnama, 2017), (Rosalita, 2021), dan (Paramitha & Idayati, 2020) yang 

menjelaskan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. 

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agustia 

& Suryani, 2018) profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.  

3.5.2 Pengaruh Leverage Terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 6, menyatakan bahwa 

variabel leverage (DER) memiliki nilai nilai koefisien regresi sebesar 0,030 dan 

nilai signifikan sebesar 0,004 atau lebih kecil dari 0,05 yang artinya H2 diterima. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa leverage berpengaruh terhadap 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016-2019. Rasio leverage yang tinggi menunjukkan perusahaan 
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menggunakan hutang yang terlalu besar untuk opersionalnya maka pihak manajer 

pasti melakukan manajemen laba agar hutang perusahaan tidak terlalu besar dan 

tetap bisa mendapat kepercayaan dari kreditor saat perusahaan membutuhkan 

hutang (Rosalita, 2021). Jika kinerja keuangan perusahaan tidak berhasil sesuai 

target yang direncanakan, maka bisa mengurangi kepercayaan kreditor terhadap 

perusahaan. Di samping itu apabila target yang ditentukan tidak terpenuhi bisa 

mendorong manajer untuk bertindak oportunistik yaitu dengan melaporkan laba 

perusahaan lebih tinggi dari yang seharusnya. Semakin besar rasio leverage, berarti 

semakin tinggi nilai utang perusahaan. Perusahaan yang mempunyai rasio leverage 

tinggi akibat besarnya jumlah utang dibandingkan dengan aktiva yang dimiliki 

perusahaan, diduga akan melakukan praktek manajemen laba karena perusahaan 

terancam default yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada 

waktunya (Agustia & Suryani, 2018). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rosalita, 

2021), (Agustia & Suryani, 2018), (Roskha, 2017), (A. Y. Astuti et al., 2017) yang 

menunjukkan leverage memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Namun, 

penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purnama, 2017), 

(P. W. Astuti, 2017) yang menunjukkan leverage tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

3.5.3  Pengaruh Likuiditas Terhadap Manajemen Laba  

Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 6, menyatakan bahwa 

variabel likuiditas (CR) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,001 dan nilai 

signifikan sebesar 0,823 atau lebih besar dari 0,05 yang mana artinya H3 ditolak. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2016-2019. Rasio likuiditas yang terlalu besar akan 

mengakibatkan perusahaan tidak bisa mengelola aset lancar dengan maksimal 

sehingga membuat kinerja keuangan perusahaan kurang baik dan mendorong 

manajer melakukan manajeman laba untuk mempercantik informasi (Marpaung, 

2019). Tingginya nilai likuiditas perusahaan dapat mengurangi terjadinya 

manajemen laba. Dengan nilai likuiditas yang tinggi berarti perusahaan sudah 
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berusaha untuk melunasi hutang-hutang jangka pendeknya dengan aset lancar yang 

dimiliki, tidak harus melakukan manajemen laba agar mendapatkan pinjaman dari 

kreditur. Tetapi nilai likuiditas yang tinggi juga tidak baik, perusahaan tidak mampu 

mengelolah aktiva lancanya semaksimal mungkin karena ada dana yang 

menganggur atau belum digunakan secara maksimal. Hasil dari penelitian ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan (Rosalita, 2021), (Paramitha & Idayati, 

2020) yang menunjukkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

3.5.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 6, menyatakan bahwa 

variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,009 

dan nilai signifikan sebesar 0,01 atau lebih kecil dari 0,05, artinya H4 diterima. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdafar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016-2019. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin kecil 

manipulasi laba yang dilakukan manajemen perusahaan. Karena semakin besar 

perusahaan maka semakin ketat pengawasan terhadap pihak internal perusahaan. 

Dengan demikian, dapat meminimalisir tindakan manajemen perusahaan dalam 

melakukan kecurangan mengenai informasi laba (Purnama, 2017). Menurut 

(Agustia & Suryani, 2018) tidak berpengaruhnya ukuran perusahaan disebabkan 

oleh pengawasan yang ketat dari pemerintah, analis, dan investor yang ikut 

menjalankan perusahaan menyebabkan manajer tidak berani untuk melakukan 

praktik manajemen laba. Ketatnya pengawasan akan menghambat manajer 

melakukan praktik manajemen laba, karena besar kemungkinan akan diketahui oleh 

pemerintah, analis, dan investor sehingga hal ini dapat merusak citra dan 

kredibilitas manajer perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan belum 

tentu dapat memperkecil kemungkinan terjadinya manajemen laba, karena 

perusahaan besar lebih banyak memiliki aset dan memungkinkan banyak aset yang 

tidak dikelola dengan baik sehingga kemungkinan kesalahan dalam mengungkapan 

total aset dalam perusahaan tersebut (A. Y. Astuti et al., 2017). 
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Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Purnama, 2017), 

(Paramitha & Idayati, 2020), (Agustia & Suryani, 2018), (A. Y. Astuti et al., 2017) 

yang menunjukkan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap 

manajemen laba. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan (Amelia & Hernawati, 2016), (Roskha, 2017), dan (P. W. Astuti, 2017) 

yang menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hal-hal yang mempe mempengaruhi 

keputusan investasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016-2019, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai signifikan variabel profitabilitas (ROA) 0,000 < 0,05 sehingga 

H1 diterima. 

b. Leverage berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini dibuktikan dengan 

nilai signifikan variabel leverage (DER) 0,04 < 0,05 sehingga H2 diterima. 

c. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai signifikan variabel likuiditas (CR) 0,823 > 0,05, sehingga H3 

tidak diterima atau ditolak. 

d. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai signifikan variabel ukuran perusahaan (SIZE) 0,001 

> 0,05, sehingga H4 tidak diterima atau ditolak. 

4.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diajukan saran sebagai berikut: 

a. Penelitian berikutnya diharapkan dapat meneliti data perusahaan lain dengan 

ruang lingkup yang lebih luas. 

b. Penelitian berikutnya diharapkan dapat memilih proksi yang lebih tepat untuk 

mengukur variabel yang diteliti. 
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c. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambahkan periode tahun 

perusahaan, sehingga jumlah sampel yang digunakan lebih banyak dan 

beragam untuk menunjang hasil penelitian yang lebih relevan dan maksimal.  

d. Penelitian berikutnya diharapkan dapat dilengkapi dengan variabel-variabel 

independen lain untuk mengetahui pengaruhnya lebih lanjut. 
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