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ABSTRACT
This study is aimed at obtaining empirical evidence, testing and explaining the effect of
profitability, capital structure and leverage on earnings management in LQ-45 companies
listed on the IDX. This type of research uses a quantitative approach. The research
population is all LQ-45 companies listed on the IDX. Data analysis using Multiple Linear
Regression Analysis with SPSS 26 software.
The results of this study indicate that the profitability variable affects earnings management,
when there is a moderating variable firm size, firm size will strengthen the influence of
profitability on earnings management. The capital structure variable has an effect on
earnings management, when there is a moderating variable, it strengthens the effect of
capital structure on earnings management. Leverage variable affects earnings management,
when there is a firm size moderating variable, leverage has no effect on earnings
management, so firm size moderation weakens the leverage effect on earnings management.
Simultaneously, profitability and capital structure as well as leverage affect earnings
management which is moderated by firm size. Among the independent variables (profitability,
capital structure and leverage) that affect earnings management, the most dominant is the
profitability variable.
Keywords: Profitability, Capital Structure, Leverage, Earnings Management.
ABSTRAK
Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh bukti empiris, menguji dan menjelaskan mengenai
pengaruh profitabilitas, struktur modal dan leverage terhadap manajemen laba pada
perusahaan LQ-45 yang terdaftar pada BEI. Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif. Populasi penelitiannya adalah seluruh perusahaan LQ-45 yang terdaftar pada BEI.
Analisis data menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda dengan software SPSS 26.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel profitabilitas berpengaruh terhadap
manajemen laba, ketika ada variabel moderasi firm size maka firm size akan memperkuat
pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba. Variabel struktur modal berpengaruh
terhadap manajemen laba, ketika ada variabel moderasi maka memperkuat pengaruh struktur
modal terhadap manajemen laba. Variabel leverage berpengaruh terhadap manajemen laba,
ketika ada variabel moderasi firm size maka leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen
laba maka moderasi firm size memperlemah pengaruh leverage terhadap manajemen laba.
Secara simultan profitabilitas dan struktur modal serta leverage berpengaruh terhadap
manajemen laba yang dimoderasi firm size. Diantara variabel independen (profitabilitas,
struktur modal dan leverage) yang mempengaruhi manajemen laba, yang paling dominan
adalah variabel Profitabilitas.
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Pendahuluan
Salah satu hasil kinerja perusahaan adalah laporan keuangan yang merupakan sarana
informasi hasil kegiatan operasional dan kinerja perusahaan untuk dilaporkan kepada pihak
internal dan eksternal perusahaan dengan menggunakan laba sebagai parameter yang
digunakan pihak eksternal perusahaan untuk pengambilan keputusan ekonomi dan sebagai
bentuk pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya perusahaan. Hal
tersebut mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan manipulasi dalam
menunjukkan informasi laba (manajemen laba). Beberapa faktor dapat memengaruhi
manajemen perusahaan dalam melakukan praktek manajemen laba dalam perusahaan antara
lain profitabilitas, struktur modal, leverage, dan firm size.
Indikasi adanya manajemen laba adalah dengan meningkatkan/ menurunkan
pendapatan laba sebelum penawaran saham tambahan (Yustisia dan Andayani, 2006).
Manajemen laba melalui kebijakan akuntansi mengacu pada permainan angka laba yang
menggunakan teknik kebijakan akuntansi (Jantu, 2010). Sehingga rumusan masalah yang
diangkat adalah apakah profitabilitas dan struktur modal serta leverage secara parsial
berpengaruh terhadap manajemen laba yang dimoderasi firm size? Apakah profitabilitas dan
struktur modal serta leverage secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba yang
dimoderasi firm size? Diantara profitabilitas dan struktur modal serta leverage, manakah yang
dominan berpengaruh terhadap manajemen laba yang dimoderasi firm size?
Kajian Pustaka Dan Hipotesis
Teori Keagenan (Agency Theory)
Terjadinya praktek manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. Konsep
teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen. Teori ini yang
mendasari proses berlangsungnya praktek bisnis perusahaan (Zeptian, 2013). Prinsipal
mempekerjakan agen untuk melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, termasuk
pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen (Anthony dan
Govindarajan, 2005). Jika agen tidak berbuat sesuai kepentingan principal, maka terjadi
konflik keagenan (agency conflict), sehingga memicu biaya keagenan (agency cost). Konflik
terjadi karena pemilik perusahaan tidak dapat memantau aktivitas manajer sehari-hari untuk
memastikan bahwa manajer bertindak sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan (Rosena,
2016). Adanya konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer adalah untuk
menyimpan sebagian informasi dari pemilik perusahaan..
Profitabilitas
Menurut Agus Sartono (2012) profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan
memperoleh laba yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.
mayoritas para pengguna laporan keuangan perusahaan lebih fokus melihat rasio ROA untuk
mengetahui prospek perusahaan dengan melihat laba yang dihasilkan. Sehingga terciptalah
potensi akan tindakan manipulasi laba yang dilakukan manajemen karena tingginya perhatian
pengguna laporan keuangan akan rasio tersebut.
Struktur Modal
Struktur modal adalah bauran (proporsi) pendanaan jangka panjang perusahaan yang
ditunjukan oleh hutang, ekuitas saham preferen, dan saham biasa. (Kusumajaya, 2011).
Menurut Van Horne (2005) yang menyatakan bahwa pentingnya menentukan seberapa besar
utang dan modal perusahaan dalam menilai kinerja keuangan untuk mengetahui tingkat
penggunaan hutang sebagai sumber pembiayaan perusahaan yang mencakup kewajiban
jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan
Leverage
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Leverage digunakan untuk mengukur proporsi hutang terhadap total aset yang
dimiliki perusahaan. Rasio ini mempresentasikan apakah perusahaan memiliki nilai aset yang
cukup untuk menutup hutang yang dimiliki (Ramadhani et al., 2017). Semakin besar nilai
hutang, maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktek manajemen laba.
Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang
ditunjukkan oleh total aset, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total asset
(Junita, 2014). Perusahaan berskala besar memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks
dibandingkan perusahaan berskala kecil, sehingga lebih memungkinkan untuk melakukan
tindakan manajemen laba.
Manajemen Laba
Manajemen laba adalah suatu kondisi dimana manajemen melakukan intervensi dalam proses
penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan,
dan menurunkan laba untuk memperoleh keuntungan (Gunawan, 2015). Dengan demikian,
maka manajemen laba dapat diartikan sebagai suatu tindakan memanipulasi besaran laba
yang dilaporkan dan memberikan manfaat ekonomi yang keliru pada perusahaan, sehingga
dalam jangka panjang hal tersebut akan sangat mengganggu bahkan membahayakan
perusahaan apabila tidak segera diatasi.
H1: Profitabilitas dan struktur modal serta leverage secara parsial berpengaruh terhadap
manajemen laba yang dimoderasi firm size
H2: Profitabilitas dan struktur modal serta leverage secara simultan berpengaruh terhadap
manajemen laba yang dimoderasi firm size
H3: Profitabilitas, struktur modal serta leverage berpengaruh dominan terhadap manajemen
laba dimoderasi firm size

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian yang banyak
dituntut menggunakan angka mulai dari pengumpulan data dan penafsiran terhadap data serta
penampilan hasilnya (Arikunto, 2006). Ada 4 variabel yang diteliti,, yaitu profitabilitas,
struktur modal, leverage, firm size serta manajemen laba. Obyek dari penelitian ini adalah
seluruh populasi perusahaan LQ-45 sebanyak 45 perusahaan yang terdaftar di BEI dengan
periode pengamatan 2016-2018. Hasil dan Pembahasan
HASIL

Analisis Deskriptif
Tabel 5.1
Uji Statistik Deskriptif
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Sumber:Data Sekunder Diolah (2020)
Uji Parsial Tanpa Firm Size
Tabel 5.2
Uji Parsial Tanpa Firm Size

Sumber:Data Sekunder Diolah (2020)
Tabel diatas menunjukkan hasil uji statistik t pengaruh variabel
profitabilitas dan struktur modal serta leverage terhadap manajemen laba tanpa
variabel moderasi. Variabel profitabilitas mempunyai t-hitung 4,141 dengan
tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang artinya profitabilitas berpengaruh
terhadap manajemen laba. Variabel struktur modal mempunyai nilai t-hitung
sebesar 0,496 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang artinya struktur
modal tidak berpengaruh terhadap manajemen laba Sedangkan variabel
leverage mempunyai t-hitung 2,444 dengan tingkat signifikasi 0,016 yang
artinya leverage berpengaruh terhadap manajemen laba.
Uji Parsial Ketika Dimoderasi Firm Size (Hipotesis 1)
Tabel 5.3
Hasil Uji Hipotesis 1 (Profitabilitas) terhadap Manajemen Laba
dimoderasi firm size
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Sumber : Data Sekunder Diolah (2020)
Tabel 5.4
Hasil Uji Hipotesis 1 (Struktur Modal) terhadap Manajemen Laba
dimoderasi firm size

Sumber : Data Sekunder Diolah (2020)
Tabel 5.5
Hasil Uji Hipotesis 1 (Leverage) terhadap Manajemen Laba dimoderasi firm
size

Sumber : Data Sekunder Diolah (2020)
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Pada hipotesis yang pertama, yaitu menduga bahwa profitabilitas dan
struktur modal serta leverage secara parsial berpengaruh terhadap manajemen
laba yang dimoderasi firm size. Dalam penelitian ini, firm size mampu
memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba. firm size
memperlemah pengaruh struktur modal terhadap manajemen laba. firm size
memperlemah pengaruh leverage terhadap manajemen laba.
Variabel firm size mampu memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap
manajemen laba dengan tingkat signifikasi 0,000. Penelitian ini didukung
penelitian yang dilakukan oleh Lili Panggih Rahayu (2018) dengan hasil
Variabel profitabilitas yang berpengaruh dan signifikan terhadap manajemen
laba
firm size memperkuat pengaruh struktur modal terhadap manajemen
laba dengan tingkat signifikasi 0,030. Hal ini sejalan dengan penelitian Febriani
Fitria Eka Putri (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat
memoderasi pengaruh struktur modal terhadap manipulasi laba.
firm size memperlemah pengaruh leverage terhadap manajemen laba
Dengan tingkat signifikasi 0,137. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Arvitha
Dinda Rosena (2016) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan
memperkuat pengaruh leverage terhadap manajemen laba
Uji Simultan (Hipotesis 2)
Pada hipotesis yang kedua, yaitu menduga bahwa profitabilitas dan
struktur modal serta leverage berpengaruh secara simultan terhadap manajemen
laba yang dimoderasi firm size. Pada penelitian ini, profitabilitas, struktur
modal dan leverage memiliki pengaruh secara simultan sebesar 7,110
Tabel 5.6
Hasil Uji Simultan (Model Summary)

Sumber : Data Sekunder Diolah (2020)
Tabel 5.7
Hasil Uji Simultan (Anova)
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Sumber : Data Sekunder Diolah (2020)
Uji Dominan (Hipotesis 3)
Berdasarkan hipotesis ketiga pada penelitian ini, variabel paling
dominan memengaruhi manajemen laba yang dimoderasi firm size adalah
variabel profitabilitas dengan nilai standar koefisien beta sebesar 0,0370.
Tabel 5.8
Hasil Uji Hipotesis 3

Sumber : Data Sekunder Diolah (2020)
Simpulan
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap
45 sampel perusahaan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat ditarik
kesimpulan Variabel profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba, ketika ada variabel
moderasi firm size maka firm size akan memperkuat hubungan antara profitabilitas dengan
manajemen laba. Variabel struktur modal berpengaruh terhadap manajemen laba, ketika ada
variabel moderasi maka memperkuat hubungan antara struktur modal dengan manajemen
laba. Variabel leverage berpengaruh terhadap manajemen laba, ketika ada variabel moderasi
firm size maka leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba maka moderasi firm
size memperlemah hubungan antara leverage dengan manajemen laba. Secara simultan
profitabilitas dan struktur modal serta leverage berpengaruh terhadap manajemen laba yang
dimoderasi firm size. Diantara variabel independen (profitabilitas, struktur modal dan
leverage) yang paling dominan memengaruhi manajemen laba adalah profitabilitas.
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