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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. LANDASAN TEORI 

2.1.1. Agency Theory 

 Agency Theory dapat dipandang sebagai suatu model kontraktual antara 

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

yang lain disebut principal. Principal mendelegasikan pertanggungjawaban atas 

decision making kepada agent, hal ini dapat pula dikatakan bahwa principal 

memberikan suatu amanah kepada agent untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai 

dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggung jawab agent 

maupun principal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. (Ni Ketut, 

2011). 

 Scott (2015) menyatakan bahwa perusahaan mempunyai banyak kontrak, 

misalnya kontrak kerja antara perusahaan dengan para manajernya dan kontrak 

pinjaman antara perusahaan dengan krediturnya. Dimana antara agent dan 

principal ingin memaksimumkan utility masing-masing dengan informasi yang 

dimiliki. Agent memiliki informasi yang lebih banyak (full information) dibanding 

dengan principal, sehingga menimbulkan adanya asimetry information. Informasi 

yang lebih banyak dimiliki oleh manajer dapat memicu untuk melakukan 

tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk 

memaksimumkan utilitasnya. Sedangkan bagi pemilik modal dalam hal ini 

investor, akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh 
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manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada. Oleh karena itu, 

terkadang kebijakan-kebijakan tertentu yang dilakukan oleh manajemen 

perusahaan tanpa sepengetahuan pihak pemilik modal atau investor. 

 Agency Theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-

mata termotivasi oleh kepentingan diri sendiri sehingga menimbulkan konflik 

kepentingan antara principal dan agent. Pemegang saham sebagai pihak principal 

mengadakan kontrak untuk memaksimumkan kesejahteraan dirinya dengan 

profitabilitas yang selalu meningkat. Manajer sebagai agent termotivasi untuk 

memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya antara lain 

dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Masalah 

keagenan muncul karena adanya perilaku oportunistik dari agent, yaitu perilaku 

manajemen untuk memaksimumkan kesejahteraannya sendiri yang berlawanan 

dengan kepentingan principal. Manajer memiliki dorongan untuk memilih dan 

menerapkan metode akuntansi yang dapat memperlihatkan kinerjanya yang baik 

untuk tujuan mendapatkan bonus dari principal. 

 Teori keagenan mengambarkan adanya asimetri informasi antara agen dan 

prinsipal.Asimetri informasi timbul ketika pihak agen yang dimaksud adalah 

manajer memiliki informasi internal dan prospek perusahaan di masa mendatang 

yang lebih banyak dibandingkan pihak prinsipal atau pemegang saham dan 

stakeholder lainnya. Terdapatnya asumsi mengenai individu-individu yang 

bertindak untuk memaksimalkan dirinya sendiri, membuat agen untuk 

memanfaatkan asimetri informasi yang dimilikinya untuk tidak mengungkapkan 
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beberapa informasi yang tidak diketahui oleh pihak prinsipal.Hal ini dapat 

mendorong pihak agent untuk membuat bagaimana angka akuntansi dapat 

digunakan untuk memaksimalkan kepentingannya. Tindakan yang dilakukan oleh 

pihak agen tersebut dapat disebut sebagai praktik manajemen laba. 

2.1.2. Asimetri Informasi 

Agency Theory mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara 

manajer (agent) dengan pemilik (principle). Asimetri informasi adalah suatu 

keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang 

tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. Jensen dan Meckling dalam Puput 

(2001) menambahkan bahwa jika kedua kelompok (agent dan principle) 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 

menetapkan insentif yang tepat bagi agen dan melakukan monitor yang didesain 

untuk membatasi aktivitas agen yang menyimpang. 

Ada dua tipe asimetri informasi menurut Rahmawati, Dkk, (2006) 

:adverse selection  dan  moral hazard: 

a. Adverse Selection 

Adverse selection adalah jenis asimetri informasi dalam mana satu pihak 

atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi 

usaha, atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-

pihak lain. Adverse selection terjadi karena beberapa orang seperti manajer 
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perusahaan dan para pihak dalam (insiders) lainnya lebih mengetahui 

kondisi kini dan prospek ke depan suatu perusahaan dari pada para 

investor luar. 

b. Moral Hazard 

Moral hazard adalah jenis asimetri informasi dalam mana satu pihak atau 

lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha 

atau transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan-tindakan mereka 

dalam penyelesaian transaksi-transaksi mereka sedangkan pihak-pihak 

lainnya tidak. Moral hazard dapat terjadi karena adanya pemisahan 

pemilikan dengan pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan 

perusahaan besar. 

Asimetri antara agen dengan prinsipal memberikan kesempatan kepada 

manajer untuk bertindak oportunis atau memperoleh keuntungan pribadi. Dengan 

asumsi bahwa individu-individu agen bertindak untuk memaksimalkan 

kepentingan diri sendiri, maka dengan asimetri informasi yang dimilikinya akan 

mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui 

prinsipal. Dalam kondisi yang asimetri tersebut, agen dapat mempengaruhi angka-

angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan 

manajemen laba. (Diah, 2011). 

Alat ukur yang digunakan untuk asimetri informasi yaitu Bid-ask spread. 

Bid-ask spread adalah selisih harga beli tertinggi yang ditawarkan oleh pihak yang 

akan melakukan pembelian saham tersebut dengan harga jual terendah daripihak 
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yang bersedia menjual saham tersebut. Konsep perhitungan spread adalah dengan 

membuat rata-rata Bid-Ask Spread harian untuk setiap jenis saham yang diteliti 

selama periode observasi. 

2.1.3. Nilai Penawaran Saham 

Nilai penawaran saham merupakan jumlah penawaran saham atau efek 

lainnya yang dilakukan oleh emiten (perusahaan yang akan go public) untuk 

menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur 

oleh undang-undang yangmengatur tentang pasar modal dalam pelaksanaannya 

(Tjiptono, 2011:58). Analisis saham yang mudah dipraktekan adalah pendekatan 

relatif yang meliputi: Price Earning Ratio (PER), Price Devident Ratio (PDR), 

dan Price Book Value Ratio. Dalam menentukan estimasi harga yang akan 

digunakan untuk mengajukan tawaran beli dan tawaran jual. 

Nilai penawaran saham ini bertujuan untuk dapat memperlihatkan 

besarnya skala penawaran saham pada saat terjadinya IPO. Manfaat penawaran 

saham di pasar modal antra lain: 

a) Dapat memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus (tidak 

dengan termin-termin). 

b) Biaya go public lebih murah. 

c) Proses relatif mudah. 

d) Pembagian deviden berdasarkan keuntungan. 

e) Penyertaan masyarakat biasanya tidak masuk dalam manajemen. 
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f) Perusahaan dituntut lebih terbuka, sehingga hal ini dapat memacu 

perusahaan untuk meningkatkan profesionalisme. 

g) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta memiliki 

saham perusahaan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial. 

h) Memberikan kesem-patan bagi koperasi dan karyawan perusahaan untuk 

membeli saham. 

i) Emiten akan lebih dikenal oleh masyarakat. 

Nilai Penawaran saham ini diukur dengan nilai penawaran saham 

perusahaan pada saat melakukan IPO. Nilai penawaran saham ini dapat dihitung 

dengan harga penawaran (offering price) dikalikan dengan jumlah lembar saham 

yang diterbitkan (Fransiska, 2007). Nilai penawaran saham yang digunakan 

adalah nilai penawaran saham yang telah dibagi dengan nilai ekuitas perusahaan. 

Dikarenakan nilai penawaran saham (proceeds) terlalu besar dibandingkan dengan 

variabel lain, maka disederhanakan kedalam bentuk logaritma natural. 

2.1.4. Ukuran Perusahaan 

Ukuran secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar 

kecilnya suatu objek. Menurut Agnes Sawir (2004:101-102) ukuran perusahaan 

dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan dalam hampir setiap studi 

untuk alasan yang berbeda. Ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan 

penjualan, total aktiva, tenaga kerja, dan lain-lain, yang semuanya berkorelasi 

tinggi (Machfoedz, 2009). Machfoeds dan Moses (2009) melakukan pengujian 
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terhadap perusahaan besar yang memiliki kecenderungan lebih besar untuk 

pemerataan laba (biger firms have greater propensity to smooth income). 

Hasil pengujian tersebut menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar 

memiliki dorongan yang lebih besar untuk melakukan perataan laba dibandingkan 

dengan perusahaan yang lebih kecil. Untuk itu, perusahaan besar kemungkinan 

melakukan praktik perataan laba untuk mengurangi fluktuasi laba yang besar, 

fluktuasi laba yang besar menunjukkan risiko yang besar pula dalam investasi 

sehingga mempengaruhi kepercayaan investor terhadap perusahaan. Ukuran 

perusahaan ini dapat diukur dari market capitalization (Halim. Dkk, 2005) yaitu 

jumlah lembar saham yang beredar akhir tahun dikalikan dengan harga saham 

penutupan akhir tahun kemudian hasilnya di log agar nilai terlalu besar untuk 

masuk kedalam model persamaan. 

2.1.5. Umur Perusahaan 

Berdasarkan keterkaitan dengan tujuan keuangan dalam siklus hidup 

perusahaan secara eksplisit bahwa tujuan jangka panjang perusahaan adalah 

investor dan meningkatkan kinerja perusahaan (Owusu and Ansah, 2000). Umur 

perusahaan merupakan hal yang dipertimbangkan investor dalam menanamkan 

modalnya, umur perusahaan mencerminkan perusahaan tetap survive dan menjadi 

bukti bahwa perusahaan mampu bersaing dan dapat mengambil kesempatan bisnis 

yang ada dalam perekonomian. Perusahaan yang telah lama berdiri umumnya 

memiliki profitabilitas yang lebih stabil dibandingkan perusahaan yang baru 

berdiri atau yang masih memiliki umur yang singkat. Perusahaan yang telah lama 



 
 

 
 

23 

berdiri akan meningkatkan labanya karena adanya pengalaman dari manajemen 

sebelumnya dalam mengelola bisnisnya. 

Umur perusahaan harus diukur dari tanggal pendiriannya maupun dari 

tanggal terdaftarnya di BEI. Hal ini dikarenakan, pada saat suatu perusahaan 

sudah terdaftar di bursa efek Indonesia dan go public, maka perusahaan harus 

mempublikasikan pelaporan keuangan mereka kepada masyarakat dan pemakai 

laporan keuangan agar informasi yang terkandung di dalamnya dapat segera 

digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan tersebut. Umur perusahaan 

diukur dalam skala bulanan. 

2.1.6. Leverage 

Financial leverage timbul karena adanya kewajiban-kewajiban keuangan 

yang sifatnya tetap yang harus dikeluarkan perusahaan. Kewajiban-kewajiban 

keuangan yang tetap ini tidaklah berubah dengan adanya perubahan tingkat EBIT 

dan harus dibayar tanpa melihat sebesar apapun tingkat EBIT yang dicapai oleh 

perusahaan. Perusahaan yang menggunakan dana dengan beban tetap dikatakan 

menghasilkan leverage yang menguntungkan (favorable financial leverage) atau 

efek yang positif jika pendapatan yang diterima dari penggunaan dana tersebut 

lebih besar daripada beban tetap dari penggunaan dana itu. Financial leverage 

merugikan (unfavorable leverage) jika perusahaan tidak dapat memperoleh 

pendapatan dari penggunaan dana tersebut sebanyak beban tetap yang harus 

dibayar. Leverage merupakan rasio yang menggambarkan hutang. Leverage 

diukur dengan membandingkan total hutang dengan total asset (Fahmi, 2012). 
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Rasio-rasio leverage menunjukkan besarnya modal yang berasal dari 

pinjaman (modal asing) yang dipergunakan untuk membiayai investasi dan 

operasional perusahaan. Sumber yang berasal dari modal asing akan 

meningkatkan resiko perusahaan. Oleh karena itu, makin banyak menggunakan 

modal asing maka besar pula rasio leverage nya dan berarti semakin besar pula 

resiko yang dihadapi perusahaan. Leverage diukur dengan menggunakan rasio 

debt to asset atau utang tahun tdibagi dengan total asset tahun t (Widyastuti, 

2008). 

2.1.7. Manajemen Laba 

2.1.7.1.Pengertian Manajemen Laba 

Manajemen Laba adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh manajemen 

yang menaikkan atau menurukan laba yang dilaporkan dari unit yang menjadi 

tanggung jawabnya yang tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau 

penurunan profitabilitas perusahaan untuk jangka panjang. Dapat diartikan  bahwa 

manajemen laba. Sebagai suatu tindakan manajemen laba yang mempengaruhi 

laba yang dilaporkan dan memberikan manfaat ekonomi yang keliru kepada 

perusahaan, sehingga dalam jangka panjang hal tersebut akan sangat 

menggannggu bahkan membahayakan perusahaan. Schipper, (2003) 

mendefinisikan manajemen laba adalah intervensi atau campur tangan dalam 

proses penyusunan laporan keuangan dengan tujuan untuk memaksimalkan 

keuntungan pribadi. Definisi tersebut mengartikan bahwa manajemen laba 

merupakan perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitas mereka. 
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Healy dan Wahlen, (2001) menjelaskan bahwa manajemen laba terjadi 

apabila manajer menggunakan penilaian dalam pelaporan keuangan dan dalam 

struktur transaksi untuk mengubah laporan keuangan guna menyesatkan 

pemegang saham mengenai prestasi ekonomi perusahaan atau mempengaruhi 

akibat-akibat perjanjian yang mempunyai kaitan dengan angka-angka yang 

dilaporkan dalam laporan keuangan. Healy dan Wahlen (2001) juga menyatakan 

bahwa definisi manajemen laba mengandung beberapa aspek. Pertama, intervensi 

manajemen laba terhadap pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan 

penggunaan judgment, misalnya judgment yang dibutuhkan dalam mengestimasi 

sejumlah peristiwa ekonomi di masa depan untuk ditujukan dalam laporan 

keuangan, seperti perkiraan umur ekonomis dan nilai residu aktiva tetap, tanggung 

jawab untuk pensiun, pajak yang ditangguhkan, kerugian piutang piutang dan 

penurunan nilai aset. Disamping itu manajer mempunyai pilihan untuk metode 

akuntansi, seperti metode garis lurus atau accelerated depreciation methods atau 

LIFO, FIFO, atau metode penilaian persediaan rata-rata tertimbang. Kedua, tujuan 

manajemen laba untuk menyesatkan stakeholders mengenai kinerja ekonomi 

perusahaan. Hal ini muncul ketika manajemen memiliki akses terhadap informasi 

yang tidak dapat diakses oleh pihak luar. 

Healy dan Wahlen (2001) membagi motivasi manajemen laba ke dalam 

tiga kelompok, diantaranya : 

1. Motivasi Pasar Modal (Capital Market Motivation) 

Dalam motivasi pasar modal dijelaskan bahwa investor dalam menilai 

harga saham dipengaruhi oleh angka-angka akuntansi, dalam hal ini adalah 
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laba. Laba dipandang sebagai salah satu sumber informasi penting yang 

akan mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi. Dengan 

demikian, tidak mengherankan jika terdapat sebagian manajer yang 

berusaha membuat laporan keuangannya tampil baik dengan maksud untuk 

mempengaruhi kinerja saham dalam jangka pendek. Manajemen 

cenderung melaporkan laba bersih rendah (understate) ketika melakukan 

buy out dan melaporkan laba lebih tinggi (overstate) ketika melakukan 

penawaran saham ke publik. 

2. Motivasi Kontrak (Contracting Motivation) 

Motivasi kontrak menerangkan bahwa data-data akuntansi digunakan 

untuk memonitor dan meregulasi kontrak antara perusahaan dan pihak-

pihak lain yang berkepentingan (stakeholders). Baik secara eksplisit 

maupun implisit, kontrak- kontrak yang berjenis kompensasi manajemen 

banyak digunakan untuk menyelaraskan insentif manajemen dan 

pemangku kepentingan eksternal. Terdapat alasan khusus yang 

menyebabkan mengapa manajemen laba terjadi dalam konteks kontrak 

yaitu baik kreditor maupun komite kompensasi yang bertugas menyiapkan 

berkas kontrak antara manajer perusahaan, merasa bahwa upaya 

mengungkapkan ada tidaknya manajemen laba adalah upaya yang mahal 

dan membutuhkan waktu. Kondisi ini seakan menjadi pendorong bagi 

manajer untuk melakukan praktik manajemen laba. 

3. Motivasi Peraturan (Regulation Motivation) 
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Melalui motivasi peraturan, perhatian terhadap manajemen laba menjadi 

penting bagi para pembuat standar karena manajemen laba apapun 

alasannya dapat mengarah kepada penyajian laporan keuangan yang tidak 

benar, dan akhirnya dapat mempengaruhi alokasi sumber daya yang ada. 

Manajer dapat memanipulasi laba dengan berbagai cara, baik yang secara 

langsung berpengaruh terhadap keputusan operasi, pembiayaan, investasi 

maupun bentuk (pemilihan prosedur akuntansi yang diperbolehkan dalam 

Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). 

Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses pelaporan keuangan 

eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Manajemen laba 

merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan 

keuangan, manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat 

mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil 

rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa (Setiawati dan Na’im, 2000). 

Menurut Niken dan Syilvia, (2009) manajemen laba dilakukan mengingat 

pentingnya peranan laba dalam berbagai proses pengambilan keputusan terdapat 

tendensi bagi manajer untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan perusahaan 

dengan berbagai motif tertentu, yang dikenal dengan nama manajemen laba atau 

earnings management. Menurut Sulistyanto (2008) dalam Diah, (2011) secara 

umum para praktisi, yaitu pelaku ekonomi, pemerintah, asosiasi profesi dan 

regulator lainnya, berpendapat bahwa pada dasarnya manajemen laba merupakan 

perilaku oportunis seorang manajer untuk merubah-ubah angka dalam laporan 
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keuangan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Hal tersebut dilakukan 

manajer perusahaan dengan tujuan agar investor terpengaruh dan tertarik untuk 

berinvestasi. 

Para akademisi pun berpendapat bahwa pada dasarnya manajemen laba 

merupakan dampak dari kebebasan seorang manajer untuk memilih dan 

menggunakan metode akuntansi tertentu ketika mencatat dan menyusun informasi 

dalam laporan keuangan. Menurut Angga dan Indira (2012) dalam pengungkapan 

laporan keuangan suatu perusahaan, manajer memiliki kecenderungan untuk 

membuat informasi laba menjadi lebih baik atau biasa disebut sebagai manajemen 

laba. 

Manajemen laba diukur dengan menggunakan Discretionary Accruals 

(DA), jika pada suatu kondisi di mana pihak manajemen ternyata tidak berhasil 

mencapai target laba yang ditentukan, manajemen termotivasi untuk 

memperlihatkan kinerja yang baik dalam menghasilkan nilai atau keuntungan 

maksimal bagi perusahaan, oleh sebab itu discretionary accrual digunakan untuk 

mengukur manajemen laba. dengan menggunakan Modified Jones Model karena 

menurut (Saiful, 2002) model ini lebih baik dibanding model Jones standar dalam 

mengukur kasus manipulasi pendapatan. Model ini mengurangkan 

nondiscretionary accruals terhadap total accruals sehingga diperoleh 

discretionary accruals. 

Discretionary accruals merupakan komponen akrual yang dapat diatur dan 

direkayasa sesuai dengan kebijakan (discretion) manajerial, misalnya pada akhir 
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tahun buku perusahaaan mengetahui bahwa suatu piutang tertentu tidak dapat 

ditagih, perusahaan dapat melakukan pencatatan kapan piutang tersebut 

dihapuskan, pada periode buku sekarang atau pada tahun buku berikutnya; 

perubahan biaya kerugian piutang yang disebabkan oleh perubahan kebijakan 

akuntansi yang dilakukan oleh manajemen dalam penentuan biaya kerugian 

piutang dapat dijadikan contoh discretionary accruals. 

2.1.7.2.Faktor-faktor pendorong manajemen laba 

Dalam Positif Accounting Theory terdapat tiga hipotesis yang melatar 

belakangi terjadinya manajemen laba, yaitu (Watt dan Zimmerman, 1986 dalam 

Rachmawati dkk, 2006): 

1. Bonus Plan Hypothesis 

Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan 

utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan 

bonus besar berdasarkan laba lebih banyak menggunakan metode 

akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan. 

2. Debt Covenant Hypothesis 

Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit 

cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak 

meningkatkan laba Sweeney (1994) dalam Rahmawati dkk (2006). Hal ini 

untuk menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak eksternal. 

3. Political Cost Hypothesis 

Semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan 

tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Hal tersebut 
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dikarenakan dengan laba yang tinggi pemerintah akan segera mengambil 

tindakan, misalnya: mengenakan peraturan antitrust, menaikkan pajak 

pendapatan perusahaan, dan lain-lain. 

 

2.1.7.3.Motivasi Manajemen Laba 

Scott (2015) dalam Rahmawati dkk. (2006) mengemukakan beberapa 

motivasi terjadinya manajemen laba, yaitu: 

1. Bonus Purposes 

Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan 

bertindak secara oportunistik untuk melakukan manajemen laba dengan 

memaksimalkan laba saat ini Rahmawati dkk (2006).  

2. Political Motivation 

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. 

3. Taxation Motivation 

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang 

paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan untuk 

penghematan pajak pendapatan. 

4. Pergantian CEO 

CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan 

pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Jika kinerja perusahaan 

buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan. 
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5. Initial Public Offering (IPO) 

Perusahaan yang akan go public belum memiliki nilai pasar, dan 

menyebabkan manajer perusahaan yang akan go public melakukan 

manajemen laba dengan harapan dapat menaikkan harga saham 

perusahaan. 

6. 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. 

 

2.1.7.4.Teknik Manajemen Laba 

Teknik dan pola manajemen laba menurut Setiawati dan Na’im (2000) 

dalam Rahmawati dkk. (2006) dapat dilakukan dengan tiga teknik, yaitu : 

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi 

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui judgement (perkiraan) 

terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak 

tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi 

aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.  

2. Mengubah metode akuntansi 

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu 

transaksi, Contoh: merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode 

depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus. 
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3. Menggeser periode biaya atau pendapatan 

Contohnya yaitu rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: 

mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan 

pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat 

atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, 

mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur 

saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai. 

 

2.1.7.5.Pola Manajemen Laba 

Bentuk-bentuk pengaturan laba yang dikemukakan oleh scott (2015) yaitu: 

1. Taking a bath  

Disebut juga big baths, bisa terjadi selama periode dimana terjadi tekanan 

dalam organisasi atau terjadi reorganisasi, misalnya penggantian direks. 

Jika teknik ini digunakan maka biaya-biaya yang ada pada periode yang 

akan datang diakui pada periode berjalan. Ini dilakukan jika kondisi yang 

tidak menguntungkan tidak bisa dihindari. Akibatnya, laba pada periode 

yang akan datang menjadi tinggi meskipun tidak menguntungkan. 

2. Income minimization 

Pola meminimumkan laba mungkin dilakukan karena motif politik atau 

motif meminimumkan pajak. Cara ini dilakukan pada saat perusahaan 

memperoleh profitabilitas yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat 

perhatian secara politis. 
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3. Income maximization 

Maksimalkan laba bertujuan untuk memperoleh bonus yang lebih besar, 

selain itu tindakan ini juga bisa dilakukan untuk mengindari pelanggaran 

atas kontrak hutang jangka panjang (debt convenant). 

4. Income smooting 

Perusahaan umumnya lebih memilih untuk melaporkan trend pertumbuhan 

laba yang stabil dari pada menunjukkan perubahan laba yang meningkat 

atau menurun secara drastis. 

5. Timing revenue dan Expenses Recognation 

Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan 

dengan timing suatu transaksi, misalnya pengakuan premature atas 

pendapatan. 

 

2.1.8. Pengertian dan Pelaksanaan IPO 

2.1.8.1.Pengertian IPO (Initial Public Offering) atau go public 

IPO disebut juga unseasoned equity offering atau penawaran saham umum 

perdana. Irawan dan Gumanti (2009) mendefinisikan sebagai suatu peristiwa 

dimana perusahaan untuk pertama kali menawarkan sahamnya kepada khayalak 

ramai (public) di pasar modal. Hariyani dan Serfianto (2010) mendefenisiskan 

Penawaran Umum (go public) adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan 

oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang 

diatur dalam UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. 
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Transaksi penawaran umum penjualan saham perdana atau yang disebut 

dengan IPO (Initial Public Offering) untuk pertama kalinya terjadi di pasar 

perdana (primary market) kemudian saham dapat diperjual belikan di bursa efek, 

yang disebut sebagai pasar sekunder (secondary market).Harga saham pada 

penawaran perdana ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara 

perusahaan emiten dengan underwriter (penjamin emisi efek) yang ditunjuk oleh 

perusahaan emiten, sedangkan harga saham di pasar sekunder ditentukan oleh 

mekanisme pasar (berdasarkan permintaan dan penawaran).Underwriter dalam 

hal ini memperoleh informasi lebih baik mengenai permintaan saham-saham 

emiten, dibanding emiten itu sendiri. Oleh karena itu underwriterakan 

memanfaatkan informasi yang dimilikinya untuk memperoleh kesepakatan 

optimal dengan emiten, yaitu dengan memperkecil resiko keharusan membeli 

saham yang tidak laku terjual dengan harga murah, sehingga emiten harus 

menerima harga yang murah bagi saham perdananya. (Lego Waspodo, 2011). 

Tujuan perusahaan ingin melakukan IPO (Initial Public Offering) adalah 

untuk mendapatkan tambahan modal dari masyarakat (public) dan perusahaan 

akan semakin dikenal. Konsekuensinya pemilik perusahaan harus bersedia berbagi 

kepemilikan untuk menginginkan penggalian dana yang tidak terbatas, yaitu 

dengan perusahaan menjual saham kepada masyarakat melalui pasar modal, 

sehingga dapat diartikan bahwa persentase kepemilikan akan berkurang, namun 

sebenarnya hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena saham yang dijual 

kepada publik melalui proses IPO tidak akan mengurangi kemampuan pemegang 

saham sendiri untuk tetap dapat mempertahankan kendali perusahaan kemudian 
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konsekuensi lainnya adalah mematuhi Peraturan Pasar Modal yang berlaku, yang 

mana semua ketentuan tersebut pada dasarnya justru akan membantu perusahaan 

untuk dapat berkembang dengan cara yang baik dimasa mendatang. Adapun efek 

yang diterbitkan oleh emiten adalah saham, obligasi, right issue, dan waran (Diah, 

2011). 

2.1.8.2.Pelaksanaan IPO (Initial Public Offering) atau go public 

Hariyani dan Serfianto (2010) menyatakan bahwa sebelum melakukan 

penawaran umum, emiten harus menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada 

Bapepam-LK. Penawaran umum baru boleh dilakukan jika pernyataan 

pendaftaran tersebut sudah dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK. Penawaran 

umum juga dapat dilakukan oleh pemegang saham dari emiten atau perusahaan 

publik dalam rangka divestasi saham sebagaimana diatur  dalam peraturan 

Bapepam nomor IX.A.12 (Kep05/PM/2004) tentang Penawaran Umum oleh 

pemegang saham. 

Penawaran Umum dilaksanakan melalui pasar perdana yang berlangsung 

relatif singkat, yaitu hanya beberapa hari. Dalam pasar perdana, penawaran efek 

dilakukan langsung oleh emiten kepada calon investor dengan bantuan perusahaan 

efek selaku penjamin emisi efek dan juga bisa dibantu oleh agen penjualan (jika 

ada). Setelah pasar perdana berakhir, investor yang telah membeli efek dipasar 

perdana dapat menjual kembali efeknya di pasar sekunder (melalui bursa efek). 
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2.1.9. Pandangan Islam Mengenai Manajemen Laba 

Dalam Al-qur’an surat An-nisa 29 telah menjelaskan mengenai 

Manajemen Laba yang terkait: “Islam melindungi hak milik laki-laki dan 

perempuan” 

                        

                         

        

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-

harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan 

perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri 

kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian”. 

Sebagaimana diketahui bersama, tujuan perdagangan dalam arti yang 

sangat sederhana adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Dalam ilmu 

ekonomi, sebuah industri dalam menjalankan produksinya diasumsikan bertujuan 

untuk memaksimalkan keuntungan (laba/profit) dengan cara dan sumber-sumber 

yang halal. Demikian pula dengan transaksi bisnis dalam skala mikro, dimana 

sebuah perusahaan atau industri dapat memilih dan menentukan komposisi tenaga 

kerja, modal, barang-barang pendukung proses produksi, dan penentuan jumlah 

output, yang kesemuanya itu akan dipengaruhi oleh harga, tingkat upah, capital, 
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maupun barang baku, dimana keseluruhan kebutuhan input ini akan diselaraskan 

oleh besarnya pendapatan dari perolehan output. 

Teori tersebut dapat diterima dalam konsep fiqih muamalah yang memiliki 

kaidah baku dan bersifat fleksibel. Baku dalam artian bersifat dogmatis 

(mengandung perintah dan larangan), fleksibel dalam artian sesuatu dapat 

dilaksanakan selama tidak ada bukti larangan dari Alquran maupun sunnah. 

Artinya, segala bentuk ajaran ilmu ekonomi yang sudah ada bukan berarti tidak 

sesuai dengan Islam, dan sebaliknya, bukan pula berarti semuanya telah sesuai 

dengan ketentuan Islam. 

Penggabungan etika dan bisnis dapat berarti melaksanakan norma-norma 

agama bagi dunia bisnis. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki 

komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan. Kontrak 

sosial merupakan janji yang harus ditepati. Moralitas disini, sebagaimana 

disinggung diatas berarti: aspek baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, 

wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dari perilaku manusia. Kemudian dalam 

kajian etika bisnis Islam susunan adjective di atas ditambah dengan halal-haram, 

sebagaimana yang disinyalir oleh Husein Sahatah, di mana beliau memaparkan 

sejumlah perilaku etis bisnis (akhlaqul al Islamiah) yang dibungkus dengan 

dhawabith syariah (batasan syariah) atau general guideline menurut Rafik Issa 

Beekun. 

Bisnis Islami ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk 

yang tidak dibatasi jumlah kepemilikannya (barang/jasa) termasuk profitnya, 
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namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena 

aturan halal dan haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah  

ayat 188: 

                          

                

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di 

antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 

harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta 

benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.” 

Sudut pandang yang berbeda akan arti maupun orientasi bisnis dan laba 

diantara ekonomi Islam dan konvensional, sesungguhnya bertolak dari 

pemahaman ideologis dan cara pandang yang berbeda tentang konsep ekonomi 

dan asumsi tentang manusia dalam meraih keuntungan. Jual beli dalam Islam 

dilandasi dengan nilai kesatuan (ketauhidan), keseimbangan, kebebasan, dan 

tanggung jawab. Jual beli dalam Islam akan selalu selaras dengan fitrah tujuan 

penciptaan manusia, yaitu bernilai ibadah. Tujuan utama ekonomi Islam adalah 

merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat 

(fal’h), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hiyah al-tayyibah). 

Prinsip keridhoan, ta’wun, kemudahan, dan transparansi, dalam jual beli 

Islam mencegah usaha-usaha eksploitasi kekayaan dan pengambilan keuntungan 

dari kerugian pihak lain. Konsep laba dalam Islam, secara teoritis dan realita tidak 
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hanya berasaskan pada logika semata-mata, akan tetapi juga berasaskan pada 

nilai-nilai moral dan etika serta tetap berpedoman kepada petunjuk-petunjuk Allah 

SWT. Seorang hamba Allah dalam mengkonsumsi suatu barangan tidak semata-

mata bertujuan memaksimumkan kepuasan, tetapi selalu memperhatikan apakah 

barang itu halal atau haram, israf atau tidak, tabzir atau tidak, memudaratkan 

masyarakat atau tidak, dan lain-lain. 

Sedangkan teori laba dalam konvensional dibangun di atas filosofi 

materialisme dan sekulerisme. Ilmu ekonomi konvensional sangat memegang 

teguh asumsi bahwa tindakan individu adalah rasional.Rasionalitas yang 

dimaksud adalah tindakan individu yang bertumpu pada kepentingan diri sendiri 

(self interest) yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas. 

Dari perbedaan terminologi, orientasi serta landasan ideologi di antara 

keduanya, tentunya berdampak pada kriteria penilaian sumber dari laba itu 

sendiri. Dengan prinsip dan tujuan bisnis yang telah ditetapkan dalam kaidah 

muamalah, laba dalam Islam tidak hanya berpatokan pada bagaimana 

memaksimalkan nilai kuantitas laba tersebut, akan tetapi juga menyelaraskannya 

dengan nilai kualitas yang diharapkan secara fitrah kemanusiaan dan Islam. 

Prinsip ini sesuai dengan kaidah al jaz’u min jinsil al amal, bahwa balasan 

itu tergantung dari perbuatannya. Maka setiap laba yang dihasilkan melalui 

sumber yang diharamkan atau proses transaksi bisnis yang ilegal, tidak diakui 

oleh syariah. Hal ini bisa dilihat melalui model-model bisnis yang dikembangkan 

oleh Rasulullah dalam meraih laba yang benilai materil serta keberkahan. 
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Untuk mendapatkan laba yang bersih dari unsur riba dan kecurangan, 

Islam menentukan prinsip dasar dalam mekanisme transaksinya. Prinsip saling 

ridho dalam bertransaksi adalah merupakan proses yang terjadi ketika barang 

yang akan dijual jelas kepemilikannya, tidak termasuk barang yang diharamkan, 

serta jelas pula penetapan harganya. Prinsip kemudahan atau taawun dalam 

bertransaksi menunjukkan laba yang diperoleh bukan semata-mata untuk 

kepentingan pribadi sang penjual (self oriented), akan tetapi juga diharapkan dapat 

memberikan manfaat kepada sesama dan menutupi kebutuhan masyarakat. 

2.2. PENELITIAN TERDAHULU 

IPO dapat menjadi stimulan bagi manajer untuk melakukan manajemen 

laba. Menurut Irawan dan Gumanti (2009) menyatakan bahwa saat perusahaan go 

public informasi keuangan yang ada dalam prospektus merupakan sumber 

informasi yang penting, karena calon investor tidak memiliki informasi lain 

tentang perusahaan di pasar. Pada book building method, jauh hari sebelum 

penawaran saham dimulai investor sudah bisa mengajukan penawaran harga 

kepada penjual emisi, harga saham nantinya diputuskan berdasarkan harga 

penawaran terbaik. 

Penelitian Irawan dan Gumanti (2009) tidak menemukan bukti kuat bahwa 

perusahaan melakukan earnings management pada saat IPO. Namun, hasil 

penelitian yang berbeda menemukan indikasi kuat bahwa manajer mengatur 

tingkat keuntungan dengan cara menaikkan laba yang dilaporkan (income 

increasing)sebelum perusahaan go public. Hasil penelitian Friedlan (1994) 
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diperkuat oleh Teoh et al. (1998) yang menemukan bukti kuat bahwa perusahaan 

yang go public di Amerika Serikat menaikkan laba (income increasing) pada 

periode setahun sebelum penawaran. 

Di Asia, Chen, Lin dan Zou (2005) dalam Irawan dan Gumanti (2009) 

melakukan penelitian terhadap perusahaan yang melakukan penawaran saham 

perdana di pasar modal Taiwan. Hasilnya mereka menemukan bukti bahwa 

manajemen melakukan income increasing discretionary accrual pada periode 

sebelum go public dan melakukan income decreasing discretionary accrual pada 

periode setelah go public. Menurut Amin (2007) dalam penelitian Irawan dan 

Gumanti (2009) melakukan penelitian terhadap perusahaan-perusahaan yang go 

public di BEI dan menemukan bahwa perusahaan melaksanakan earnings 

management beberapa tahun sebelum pelaksanaan IPO dengan cara memainkan 

komponen-komponen accruals. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa earnings management dimungkinkan untuk terjadi pada IPO. 

Dalam Irawan dan Gumanti (2009) terdapat berbagai kasus manajemen 

laba pada Initial Public Offering (IPO) sebagai contoh seperti: Gumanti (1996) 

melakukan penelitian terhadap perusahaan yang go public antara periode Juli 

1991 dan Desember 1994 untuk menyelidiki indikasi manajemen laba. Hasilnya 

tidak ditemukan bukti kuat adanya earnings management sebelum go public. 

Gumanti (2001) melakukan penelitian earnings management lanjutan, kali ini 

pada perusahaan yang go public pada periode 1995 hingga 1997. Hasilnya 

earnings management terbukti ada pada periode dua tahun sebelum perusahaan go 
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public. Handani (2004) meneliti 42 perusahaan yang go public pada periode 2001-

2003 di Bursa Efek Indonesia dan menemukan indikasi manajemen laba dengan 

cara menaikkan laba yang dilaporkan (income increasing) pada periode setahun 

sebelum perusahaan melakukan penawaran. 

Khoirudin (2007) dalam penelitian Diah, (2011) melakukan penelitian 

mengenai indikasi terjadinya manajemen laba pada sebelum dan sesudah 

dilakukan penawaran umum perdana.Hasil penelitiannya dapat disimpulkan 

bahwa telah terjadi indikasi tindakan manajemen laba pada laporan keuangan 

perusahaan yang melakukan IPO dalam periode satu tahun sebelum dan satu tahun 

sesudah dilakukan penawaran umum perdana. 

Joni dan Jogiyanto (2009) dalam Diah (2011) berhasil menemukan 

manajemen laba disekitar IPO, yaitu periode dua tahun sebelum IPO dan lima 

tahun setelah IPO. Perusahaan melakukan manajemen laba dengan menurunkan 

nilai laba periode dua tahun sebelum IPO, kemudian manajemen laba dilakukan 

dengan menaikkan nilai laba pada periode satu tahun sebelum IPO. Perusahaan 

juga melakukan manajemen laba dengan menaikkan nilai laba periode lima tahun 

setelah IPO. 

Penelitian Irawan dan Gumanti (2009) melakukan penelitian manajemen 

laba pada periode sebelum dan sesudah melakukan IPO dengan data yang baru 

pada 61 sample  perusahaan yang go public di BEI periode 2000-2005. 

Menyimpulkan secara keseluruhan bahwa indikasi earnings management tidak 
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terbukti dilakukan oleh manajemen pada periode sebelum maupun sesudah go 

public. 

Penelitian Angga dan Indira (2012) dengan sampel penelitian terdiri dari 

68 perusahaan yang melakukan IPO pada tahun 2005-2010. Menunjukkan hasil 

penelitian bahwa manajemen laba cenderung dilakukan dengan pola income 

increasing pada periode (t-1) dan (t+1). Kecenderungan manajemen laba juga 

dilakukan dengan pola income decreasing pada periode tahun IPO (t0). Hal 

tersebut dijelaskan dengan alasan yang mendasari penelitian ini adalah 

manajemen laba yang agresif dilakukan oleh pihak perusahaan sebelum IPO demi 

mendapatkan respon pasar positif berupa ketertarikan investor baru melalui 

pelaporan laba yang oportunistik dengan menaikkan laba perusahaan. Pada 

periode setelah IPO (t+1) manajemen laba dilakukan untuk menaikkan persentase 

deviden dengan tujuan untuk menarik minat investor diperiode berikutnya. 

Penelitian Geri Ardika (2015) dengan sampel penelitian diambil sebanyak 

48 perusahaan yang dilakukan secara purposive sampling. Pengumpulan data 

dilakukan melalui dokumentasi.Data dianalisis dengan menggunakan analisis 

Paired-samples T-Test dengan software SPSS 17.0. Hasil penelitian menyebutkan 

bahwa, untuk nilai discretionary accruals satu tahun sebelum IPO mempunyai 

nilai rata-rata positif. Sedangkan untuk nilai discretionary accruals satu tahun 

sesudah IPO mempunyai nilai rata-rata negatif, hasil ini menunjukan bahwa pada 

satu tahun pelaporan sebelum tanggal IPO perusahaan menaikan laba akuntansi, 

dan pada satu tahun pelaporan setelah tanggal IPO perusahaan menurunkan laba 
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akuntansi. Disamping itu hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa adanya 

perbedaan yang signifikan dari manajemen laba sebelum IPO dengan manajemen 

laba setelah IPO. 

Penelitian Marizka Helita (2012) yang bertujuan untuk menguji secara 

empiris pengaruh dari variabel asimetri informasi terhadap manajemen laba, 

dengan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan (SIZE) dan leverage. Sampel 

yang digunakan dalam peneltian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan dari tahun 2006-2010. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka diperoleh 35 perusahaan yang 

menjadi sampel penelitian yang terdiri dari 175 observasi. Pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Hasil penelitian secara empiris menunjukkan bahwa asimetri informasi 

dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan 

ukuran perusahaan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik 

manajemen laba. 

Richardson (2012) dalam penelitian Agung dan Handoko (2014) meneliti 

hubungan asimetri informasi dan manajemen laba pada semua perusahaan yang 

terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE) periode akhir Juni selama 1988-

1992. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sistematis 

antara magnitut asimetri informasi dan tingkat manajemen laba. Fleksibilitas 

manajemen untuk memanajemenkan laba dapat dikurangi dengan menyediakan 
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informasi yang lebih berkualitas bagi pihak luar. Kualitas laporan keuangan akan 

mencerminkan tingkat manajemen laba. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Variabel Dependen & 

Independen 
Hasil Penelitian 

1. Febty Gabriella 

(2014) 

Analisis 

Faktor-faktor 

Yang 

Berpengaruh 

Terhadap 

Earnings 

Management 

Pada 

Perusahaan 

Yang 

Melakukan 

Initial Public 

Offering di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Initial Public Offering 

(IPO), Manajemen 

Laba, Nilai Penawaran 

Saham, Ukuran 

Perusahaan, Umur 

Perusahaan dan 

Leverage. 

Penelitian ini 

membuktikan bahwa 

sebagian besar 

perusahaan sampel 

penelitian melakukan 

manajemen laba 

sebelum IPO. 

Sedangkan untuk 

rata-rata IPO pasca-

IPO perusahaan 

sampel tidak 

membuat manajemen 

laba. Selain itu, hasil 

penelitian ini juga 

menunjukkan 

variabel independen 

dari keseluruhan 

pengaruh yang 

diharapkan pada 

manajemen laba, 

variabel leverage 

hanya 

mempengaruhi 
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manajemen laba, 

sedangkan nilai 

penawaran, ukuran 

perusahaan dan umur 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

2. Moh. Adi 

IrawanTatang Ary 

Gumanti (2009) 

Indikasi 

Earnings 

Management 

padaInitial 

Public offering 

NPAT:Net Profit After 

Tax, NCFO:Net Cash 

Flow from Operation. 

TA:Total Asset 

Indikasi Earning 

Management 

tidakterbukti 

dilakukan oleh 

management pada 

periode sebelum 

maupun sesudah go 

public 
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3. Geri Ardika (2015) Praktik 

Manajemen 

Laba Sebelum 

Dan Sesudah 

Initial Public 

Offering 

Manajemen Laba, 

Initial Public Offering 

(IPO) 

Untuk nilai 

discretionary 

accruals satu tahun 

sebelum IPO 

mempunyai nilai 

rata-rata positif. 

Sedangkan untuk 

nilai discretionary 

accruals satu tahun 

sesudah IPO 

mempunyai nilai 

rata-rata negatif, 

hasil ini menunjukan 

bahwa pada satu 

tahun pelaporan 

sebelum tanggal IPO 

perusahaan 

menaikan laba 

akuntansi, dan pada 

satu tahun pelaporan 

setelah tanggal IPO 

perusahaan 

menurunkan laba 

akuntansi. 

Disamping itu hasil 

penelitian ini juga 

menunjukan bahwa 

adanya perbedaan 

yang signifikan dari 

manajemen laba 

sebelum IPO dengan 
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manajemen laba 

setelah IPO 

4. Marizka Helita 

(2012) 

Pengaruh 

Asimetri 

Informasi 

Terhadap 

Manajemen 

Laba 

Manajemen Laba, 

Asimetri Informasi, 

Ukuran Perusahaan, 

Leverage 

Hasil penelitian 

secara empiris 

menunjukkan bahwa 

asimetri informasi 

dan leverage tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba 

(Earnings 

Management), 

sedangkan ukuran 

perusahaan 

memberikan 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 
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praktik manajemen 

laba. 

5. Angga Surya Indira 

Januarti (2011) 

Hubungan 

Manajemen 

Laba sebelum 

IPO terhadap 

Return Saham 

dengan ukuran 

perusahaan 

sebagai 

variabel 

moderasi 

Manajemen Laba yang 

diproksi dengan 

Pengukuran 

Discretionery Accrual 

Terdapat 

Kecenderungan 

Manajemen Laba 

yang dilakukan 

perusahaan IPO pada 

t-1, t0, t+1 

6. Putu Adi Putra,Ni 

Kadek 

Sinarwati&Nyoman 

Ari Surya 

Darmawan (2014) 

Pengaruh 

Asimetri 

Informasi Dan 

Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Praktek 

Manajemen 

Laba Pada 

Perusahaan 

Manajemen Laba, 

Asimetri Informasi, 

Ukuran Perusahaan 

Asimetri Informasi 

mempunyai 

pengaruh yang 

positif dan signifikan 

terhadap praktek 

manajemen laba 
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Manufaktur  

Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek 

Indonesia 

(BEI) 

7. Mustikawati (2015) Pengaruh 

Asimetri 

Informasi 

Terhadap 

Manajemen 

Laba Dengan 

Ukuran 

Perusahaan 

Sebagai 

Variabel 

Pemoderasi  

Manajemen Laba, 

Asimetri Informasi, dan 

Ukuran Perusahaan 

Hasil analisis 

menjelaskan bahwa 

asimetri informasi 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap manajemen 

laba dengan arah 

positif. Sedangkan 

ukuran perusahaan 

dapat memoderasi 

pengaruh asimetri 

informasi terhadap 

manajemen laba. 

8. Rachmawati Dkk 

(2006) 

Pengaruh 

Asimetri 

Informasi 

terhadap 

praktik 

Manajemen 

Laba pada 

perusahaan 

Perbankan 

Publik yang 

terdaftar di 

BEI 

Manajemen Laba dan 

Asmietri Informasi 

Asimetri Informasi 

berpengaruh secara 

positif signifikan dan 

mampu menjelaskan 

Manajemen Laba 
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9. Diah Fika Sa’adati 

Ahmad(2011) 

Hubungan 

Manajemen 

laba sebelum 

IPO danreturn 

saham dengan 

kepemilikan 

institusional 

sebagai 

variabel 

pemoderasi 

Manajemen laba, return 

saham, 

kepemilikaninstitusional 

Tidak ada pola 

manajemen laba 

yang signifikan pada 

tahunterakhir 

sebelum IPO 

10. Ni Ketut Muliati 

(2011) 

Pengaruh 

Asimetri 

Informasi dan 

ukuran 

perusahaan 

pada praktik 

manajemen 

laba 

diperusahaan 

perbankan 

yang terdaftar 

di bursa efek 

Indonesia 

Manajemen laba, 

asimetri informasi, 

Discretionary accrual, 

ukuran perusahaan 

Asimetri Informasi 

berpengaruh positif 

terhadap praktik 

manajemen laba, 

ukuran perusahaan 

berpengaruh 

negative terhadap 

praktik manajemen 

laba 

11. Dwi Apriyani 

Sudjito (2006) 

Analisis 

Praktek 

manajemen 

Laba Pada 

perusahaan 

manufaktur 

yang 

Manajemen Laba, 

Reaksi pasar, resiko 

investasi 

1.Reaksi pasar lebih 

kuat pada perusahaan 

yang memperbesar 

laba. 2.korelasi 

positif tidak 

signifikan antara 

manajemen laba 
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melakukan 

IPO dan listed 

di BEJ peride 

1997-2004 

income increasing 

dengan dengan 

reaksi pasar. 3.resiko 

investasilebih tinggi 

pada perusahaan 

yang memperbesar 

laba 4. ada korelasi 

positif tidak 

signifikanantara 

manajemen laba 

income increasing 

dengan resiko 

investas 

Sumber: Jurnal, Skripsi, Thesis 

2.3. DESAIN PENELITIAN 

 Desain penelitian ini menjelaskan bahwa Variabel Independen yaitu 

Asimetri Informasi, Nilai Penawaran Saham, Ukuran Perusahaan, Umur 

Perusahaan dan Leverage merupakan variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel lain yaitu Variabel Dependen. Adapun Variabel 

Dependen dalam penelitian ini adalah Manajemen Laba yang dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh Variabel Independen. 
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Variabel Independen    Variabel Dependen 

 

 

      H1 

H2 

 

H3 

 

 

 

     H4 

          H5 

 

 

2.4. PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.4.1. Pengaruh asimetri informasi terhadap manajemen laba 

Asimetri informasi merupakan suatu kondisi dimana terdapat perbedaan 

perolehan informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang 

antara pihak manajer dan pemegang saham. Hal ini tertuang dalam konsep teori 

agensi yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan 

pemilik saham (Rahmawati, 2006). Rahmawati (2006) menambahkan bahwa jika 

kedua kelompok (principal dan agent) tersebut adalah orang-orang yang berupaya 

memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untuk meyakini 

bahwa agent tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan 

ASIMETRI INFORMASI 

(X1) 

MANAJEMEN LABA 

(Y) 

NILAI PENAWARAN SAHAM 

(X2) 

UKURAN PERUSAHAAN 

(X3) 

UMUR PERUSAHAAN 

(X4) 

LEVERAGE 

(X5) 



 
 

 
 

54 

principal. Principal dapat membatasinya dengan menetapkan insentif yang tepat 

bagi agent dan melakukan monitor yang didesain untuk membatasi aktivitas agent 

yang menyimpang.Keberadaan Asimetri Informasi dianggap sebagai penyebab 

manajemen laba. 

Merizka (2012) berpendapat bahwa terdapat hubungan yang sistematis 

antara magnitut asimetri informasi dan tingkat manajemen laba. Fleksibilitas 

manajemen untuk memanajemeni laba dapat dikurangi dengan menyediakan 

informasi yang lebih berkualitas bagi pihak luar. Kualitas laporan keuangan akan 

mencerminkan tingkat manajemen laba. Sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Rachmawati, Dkk (2006) menyatakan bahwa variabel independen 

Asimetri Informasi berpengaruh secara positif signifikan dan mampu menjelaskan 

variabel dependen Manajemen Laba yang diukur dengan menggunakan 

operasional relative bid-ask spread. 

Investor hanya akan merujuk pada prospektus yang merupakan informasi 

utama tentang perusahaan di pasar. Pihak Investor hanya memiliki informasi yang 

relatif terbatas tentang perusahaan yang melakukan IPO. Sejalan dengan temuan 

Hernando (2013) pemilik perusahaan akan berupaya menaikkan atau menjaga 

tingkat keuntungan perusahaan guna memaksimalkan harga penawaran. Karena 

harga penawaran yang tinggi akan berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan 

issuer. Maka atas dasar uraian tersebut, hipotesis pertama di dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 
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H1: Asimetri Informasi berpengaruh terhadap Earnings Management pada 

perusahaan yang melakukan IPO 

2.4.2. Pengaruh nilai penawaran saham terhadap manajemen laba 

Pada saat perusahaan menawarkan saham baru, maka terdapat aliran kas 

masuk dari proceeds (penerimaan dari pengeluaran saham). Proceeds 

menunjukkan besarnya ukuran penawaran saham pada saat IPO. Melalui IPO 

diharapkan akan menyebabkan membaiknya prospek perusahaan yang terjadi 

karena ekspansi atau investasi yang akan dilakukan atas hasil IPO. Saiful, (2002) 

menyatakan bahwa proceeds merupakan proksi ketidakpastian yang dihubungkan 

dengan harga saham. Penetapan pada harga penawaran (offering price) berapa 

saham suatu perusahaan yang untuk pertama kalinya menawarkan saham ke 

publik (go public) merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Ketepatan 

harga penawaran dalam pasar perdana akan memiliki konsekuensi langsung 

terhadap tingkat kesejahteraan pemilik lama (issuers). Pihak issuers tentu 

mengharapkan harga jual yang tinggi, karena dengan harga jual yang tinggi 

penerimaan dari hasil penawaran (proceeds) akan tinggi pula, yang berarti tingkat 

kesejahteraan (wealth) mereka akan semakin baik. 

Keterbatasan informasi tentang perusahaan yang akan go public 

menyebabkan tidak ada dasar yang relevan tentang bagaimana harga penawaran 

ditetapkan (Gumanti, 2001). Oleh karena itu, diduga bahwa proceeds 

berhubungan positif dengan harga pasar saham karena semakin tinggi proceeds, 

semakin rendah ketidakpastian yang berarti semakin tinggi harga saham. Dengan 
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demikian, semakin tinggi proceeds semakin kecil manajer melakukan manajemen 

laba. Atas dasar pertimbangan tersebut, dirumuskan hipotesis kedua sebagai 

berikut: 

H2: Nilai Penawaran Saham berpengaruh terhadap Earnings Management 

2.4.3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba 

Ukuran perusahaan dijadikan proksi tingkat ketidakpastian, karena 

perusahaan yang berskala besar umumnya lebih dikenal oleh masyarakat daripada 

perusahaan yang berskala kecil. Karena lebih dikenal maka informasi mengenai 

perusahaan besar lebih banyak dibandingkan perusahaan berukuran kecil. Bila 

informasi yang berada di tangan investor banyak, maka tingkat ketidakpastian 

yang akan dihadapi oleh calon investor mengenai masa depan perusahaan emiten 

dapat diperkecil. Oleh karena itu investor bisa mengambil keputusan lebih tepat 

dibandingkan dengan pengambilan keputusan tanpa informasi. Dengan demikian 

perusahaan yang berskala besar mempunyai tingkat earnings management yang 

lebih rendah daripada perusahaan berskala kecil. Sedangkan perusahaan berskala 

kecil penyebaran informasi mengenai informasinya belum begitu banyak. Karena 

untuk mendapatkan informasi ini dengan biaya maka perusahaan berskala kecil 

mempunyai tingkat earnings management yang lebih tinggi. Atas dasar 

pertimbangan tersebut, dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut: 

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Earnings Management 
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2.4.4. Pengaruh umur perusahaan terhadap manajemen laba 

Umur perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dapat bertahan 

hidup dan menjalankan operasionalnya. Dalam kondisi normal, perusahaan yang 

telah lama berdiri akan mempunyai publikasi perusahaan yang lebih banyak 

dibandingkan dengan perusahaan yang masih baru. Dengan demikian, calon 

investor tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk memperoleh 

informasi tentang perusahaan yang melakukan IPO tersebut. Jadi perusahaan yang 

telah lama berdiri mempunyai tingkat manajemen laba yang lebih rendah jika 

dibandingkan dengan perusahaan yang masih baru. Atas dasar pertimbangan 

tersebut, dirumuskan hipotesis keempat sebagai berikut: 

H4: Umur Perusahaan berpengaruh terhadap Earnings Management 

2.4.5. Pengaruh leverage terhadap manajemen laba 

Besarnya tingkat hutang perusahaan (leverage) dapat mempengaruhi 

tindakan manajemen laba. Husnan (2005) menyatakan bahwa leverage yang 

tinggi disebabkan kesalahan manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan 

atau penerapan strategi yang kurang tepat dari pihak manajemen. Oleh karena 

kurangnya pengawasan yang menyebabkan leverage yang tinggi, juga akan 

meningkatkan tindakan opportunistic seperti manajemen laba untuk 

mempertahankan kinerjanya di mata pemegang saham dan publik.  

Yendrawati, (2004) manajemen perusahaan melakukan manajemen laba 

dengan tujuan untuk meningkatkan laba bersih perusahaan sebelum ditemukan 

pelanggaran perjanjian hutang. Sehingga, berdasarkan penelitian ini leverage 
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berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Dengan demikian maka hipotesis 

kelima yang dapat dikembangkan yaitu: 

H5: Leverage berpengaruh terhadap Earnings Management 


