
i

PENGARUH LEVERAGE DAN PROFITABILITAS

TERHADAP MANAJEMEN LABA

(Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang
Terdaftar di BEI Periode 2013-2017)

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

HALAMAN JUDUL

Disususn Oleh :

Nurul Hidayah

NIM : 31401405641

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2018



ii

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP
MANAJEMEN LABA

(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang
Terdaftardi BEI Periode 2013-2017)

Disusun Oleh :PER

Nurul Hidayah
Nim: 31401405641

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan kehadapan
sidang panitia ujian Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 10 September 2018

Pembimbing

Edy Supriyanto, SE, M.Si, Akt, CA
NIK. 211406018



iii

HALAMAN PENGESAHAN
(Studi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar

di BEI tahun 2013 – 2017)

Di susun oleh:

Nurul Hidayah

Nim : 31401405641

Telah dipertahankan didepan penguji

Pada tanggal 14 September 2018AMAN PENGESAHAN

Susunan Dewan Penguji :

Pembimbing Penguji I

Edy supriyanto SE, MS.i, Akt, CA Sri Anik, SE, M.Si
NIK. 211406018 NIK.210493033

Penguji II

Dr. Hj. Indri Kartika , M.Si, Akt

NIK. 211490002
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi Tanggal 14 September 2018
Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Dra. Hj. Winarsih SE, M.Si
NIK. 211415029



iv

PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya Nurul Hidayah bahwa skripsi

dengan judul : Pengaruh Leverage dan Profitabilitas Terhadap Manajemen

Laba hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan

sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian

tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam

bentuk rangkaian kalimat dalam symbol yang menunjukkan gagasan atau

pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah – olah sebagai

tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa

memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut

di atas, baik di sengaja atau tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi

yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. bila kemudian terbukti bahwa

saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah – olah

hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah di berikan

universitas batal saya terima.

Semarang, 10 September 2018

Yang membuat pernyataan

Nurul Hidayah



v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka

menyukainya atau tidak.”

(Ernest Newman)

Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses, Tuhan hanya menyuruh kita berjuaang
tanpa henti.

(Emha Ainun Najib)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

 Allah SWT

 Ayah terhebat Sutrisno dan Ibu tercinta Asmanah

 Kakak terbaik Andi Haryanto dan Adik tercinta Aqila Sheza Cantika

 Kakak tersayang Jan

 Sahabat – sahabat telah membersamaku hingga dititik ini dan nanti



vi

INTISARI

Penelitian skripsi ini membahas tentang pengaruh leverage dan

profitabilitas terhadap manajemen laba. Perhitungan pada perusahaan manufaktur

sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada

tahun 2013-2017 menggunakan data yang sebenarnya yang diolah pada SPSS.

Hasil analsis statistik deskriptif dengan jumlah total responden (N) sebanyak 105.

Dari 105 data diperoleh variabel manajemen laba nilai minimum -3,59 dan

maksimum sebesar 4,01 sedangkan nilai standar deviasi menunjukkan 1,07525

dan nilai mean sebesar -0,0200. Pada variabel leverage nilai minimum sebesar

0,8056 dan maksimum sebesar 8,05 sedangkan nilai standar deviasi menunjukkan

0,93599 dan nilai mean sebesar 0,8056. Pada variabel profitabilitas nilai minimum

sebesar -13,93 dan maksimum sebesar 846,11 sedangkan nilai standar deviasi

menunjukkan 88,15783 dan nilai mean sebesar 33,6255.

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2017) yang menyatakan bahwa

leverage berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal tersebut

menunjukkan bahwa nilai leverage tinggi dan tindakan manajemen laba yang

dilakukan tetap sama artinya perusahaan mampu membayar hutang yang

digunakan untuk membiayai aset perusahaan, maka manajer tidak tertarik atau

tidak termotivasi untuk melakukan praktik manajemen laba. Ini disebabkan karena

perusahaan tidak membutuhkan tindakan-tindakan yang akan membantu

perusahaan dalam situasi tertentu. Namun hasil penelitian tersebut bertentangan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti dkk. (2017) yang mengungkapkan

bahwa leverage berpengaruh positif terhadap maanajemen laba. Hal tersebut
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menunjukkan bahwa semakin semakin besar tingkat ketergantungan perusahaan

terhadap pihak eksternal (kreditur) dan semakin besar pula biaya hutang (biaya

bunga) yang harus dibayar oleh pihak perudsahaan. Manajer akan membuat

kebijakan manajemen laba yang dapat meningkatkan pendapatan misalnya untuk

memperbaiki posisi bargaining-nya saat negoisasi utang atau untuk mendapatkan

dana dari dari kreditur atau investor. Hasil riset ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Gunawan dkk. (2015) yang mengungkapkan bahwa profitabilitas

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal tersebut menunjukkan bahwa

tinggi maupun rendahnya profitabiliitas tidak berpengaruh terhadap manajemen

laba. Namun hasil riset ini bertentangan dengan riset yang dilakukan oleh Tala

dan Karamoy (2017) yang mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh

positif signifikan terhadap manajemen laba. Hal tersebut menunjukkan bahwa

profitabilitas naik maka kecenderungan untuk manajer perusahaan melakukan

manajemen laba.

Berdasarkan reserch gap yang ditemukaan dalam penelitian ini “apakah

terdapat pengaruh leverage dan profitabilitas terhadap manajemen laba pada

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI

tahun 2013-2017.

Berdasarkan pengujian hipotesis bahwa leverage berpengaruh negatif

signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini dapat diartikan ketika leverage

perusahaan besar maka manajemen laba akan semakin rendah. Hal ini dilakukan

pada saat hutang perusahaan banyak maka perusahaan memiliki resiko yang besar

dikarenakan perusahaan terancam tidak dapat membayar hutangnya. Profitabilitas
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tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini dapat diartikan ketika

profitabilitas perusahaan rendah maupun tinggi maka manajemen laba akan tetap.

Hal ini dilakukan pada saat laba perusahaan tinggi maupun rendah perusahaan

akan lebih diperhatikan pemerintah sehingga perusahaan melakukan manajemen

laba untuk mengurangi biaya pajak yang harus dibayar.
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