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A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Keterangan 

 

 ا

 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ر

 ز

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 

Alif 

Bā’ 

Tā’ 

Ṡā’ 

Jīm 

Ḥā’ 

Khā’ 

Dāl 

Żāl 

Rā’ 

Zāi 

Sīn 

Syīn 

Ṣād 

Ḍād 

Ṭā’ 

Ẓā’ 

‘Ain 

 

Tidak dilambangkan 

b 

t 

ṡ 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy  

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

ʻ 

 

Tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 
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 ي
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el 

em 

en 
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 مـتعّددة

 عّدة

Ditulis 

Ditulis 

Muta‘addidah 

‘iddah 

 

C. Tᾱ’ marbūṭah 

Semua tᾱ’ marbūṭahditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal 

ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata 

sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah 

terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali 

dikehendaki kata aslinya. 

 حكمة

 علّـة

 كرامةاألولياء

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ḥikmah 

‘illah 

karᾱmah al-auliyᾱ’ 

 

D. Vokal Pendek dan Penerapannya 

----  َ --- Fatḥah ditulis A 
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----  َ --- 

----  َ --- 

Kasrah 

Ḍammah 

ditulis 

ditulis 

i 

u 

 

 فع ل

 ذ كر

 ي ذهب

Fatḥah 
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Ḍammah 
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ditulis 

ditulis 

fa‘ala 

żukira 

yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

1. fatḥah + alif 

 جاهلـيّة

2. fatḥah + yā’ mati  
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3. Kasrah + yā’ mati 

 كريـم

4. Ḍammah + wāwu mati 

 فروض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ᾱ 

jᾱhiliyyah 

ᾱ 

tansᾱ 

ī 

karīm 

ū 

furūḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

1. fatḥah + yā’ mati 

 بـينكم

2. fatḥah + wāwu mati  

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 أأنـتم

 ا عّدت

ditulis 

ditulis 

a’antum 

u‘iddat 
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 ditulis la’in syakartum لئنشكرتـم

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal 

“al” 

 القرأن

 القياس

ditulis 

ditulis 

al-Qur’ᾱn 

al-Qiyᾱs 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah 

tersebut 

 الّسماء

 الّشمس

ditulis 

ditulis 

as-Samᾱ 

asy-Syams 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisannya 

 ذوىالفروض

 أهاللّسـنّة

ditulis 

ditulis 

żɑwi al-furūḍ 

ahl as-sunnah 
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ABSTRAK 

 

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah praktik manajemen laba. Manajemen 

laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manajer dengan memberi sinyal 

baik kepada investor melalui laporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menguji danmenganalisis pengaruh Net Profit Margin, Ukuran Perusahaan 

(Size), Umur Perusahaan (Age) dan Leverage terhadap praktik manajemen laba pada 

perusahaan yang terdaftar di Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2012-

2016. 

Berdasarkan 127 perusahaan yang diobservasi, regresi data panel fixed effect 

model telah digunakan untuk menyelidiki  relevansi dari praktik manajemen laba. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Net Profit Margin, Ukuran 

Perusahaan (Size), Umur Perusahaan (Age) dan Leverage berpengaruh terhadap 

praktik manajemen laba. Secara parsial, variabel Net Profit Margin dan Ukuran 

Perusahaan (Size) tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Sedangkan  

Umur Perusahaan (Age) dan Leverage berpengaruh positif terhadap praktik 

manajemen laba. 

 

Kata Kunci: Manajemen Laba,Net Profit Margin, Ukuran Perusahaan, Umur 

Perusahaan, Leverage,Index Saham Syariah Indonesia (ISSI). 
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ABSTRACT 

The research focuses on practice of earnings management. Earnings management 

is an action performed by managers by giving a good signal to investors through 

financial statements. The purpose of this research is to test and analyze the influence 

of Net Profit Margin, Size, Age and Leverage on earnings management practices at 

companies listed in Indonesia Sharia Shares Index (ISSI) for 2012-2016 period. 

Based on 127 observed firms, panel data regression of fixed effect models has 

been used to investigate the relevance of earnings management practices. The results 

showed that simultaneously Net Profit Margin, Company Size, Age Company 

(Leverage) and Leverage influence earnings management practice. Partially, the 

variable Net Profit Margin and Company Size has no effect on earnings management 

practices. While the Age of Companyand Leverage have positive effect on earnings 

management practices. 

 

Keywords: Profit Management, Net Profit Margin, Company Size, Age, Leverage, 

Indonesia Sharia Shares Index (ISSI). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Laporan keuangan merupakan media komunikasi yang digunakan oleh 

analis untuk menggambarkan kinerja perusahaan yang ditujukan bagi pihak-

pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Laba merupakan indikator 

penting dari laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan. Perubahan 

laba akan berdampak pada keputusan investasi para investor dan calon 

investor yang akan menanamkan modalnya kedalam perusahaan.  

Pengumuman laba perusahaan merupakan informasi penting yang 

mencerminkan nilai perusahaan bagi para pelaku pasar. Dari informasi laba 

yang diberikan oleh perusahaan tersebut, pelaku pasar dapat memprediksi dan 

menentukan keputusan investasinya. Seorang investor yang rasional akan 

membuat prediksi terlebih dahulu sebelum membuat keputusan dengan 

mengamati sinyal yang diberikan perusahaan melalui laporan keuangan. 

Manajer memegang peran yang sangat penting dalam mengelola laporan 

keuangan dan kemajuan kinerja suatu perusahaan. Kemajuan perusahaan 

dapat dinilai dengan kemampuan perusahaan tersebut dalam memaksimalkan 

atau mencapai labanya. Namun, banyak manajer perusahaan yang merekayasa 

informasi laba yang disampaikan melalui laporan keuangan demi 

memaksimalkan kinerja perusahaan atau untuk menarik perhatian investor 

agar mau menanamkan modal di perusahaan mereka. Manajemen laba 
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tersebut muncul sebagai dampak persoalan keagenan dimana terjadi 

ketidakselarasan kepentingan antar pemilik dan manajemen. Pemilik dan 

manajer berpikiran untuk memaksimalkan kekayaan mereka sendiri, hal inilah 

yang menyebabkan terciptanya sikap oportunistik. 

Pada Januari 2016, kasus manipulasi laporan keuangan terjadi pada PT. 

Timah Persero Tbk yang merupakan perusahaan milik negara (BUMN) yang 

bergerak di bidang pertambangan timah. Direksi PT. Timah melakukan 

kebohongan publik melalui media dengan mengatakan laporan keuangan 

semester I-2015 memiliki kinerja yang positif. Padahal kenyataannya, pada 

semester I-2015, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp59 Miliar. Selain 

itu, PT. Timah juga mengalami peningkatan hutang hampir 100% dibanding 

2013. Pada tahun 2013, utang perseroan hanya Rp263 milyar. Namun pada 

tahun 2015, jumlah hutang PT Timah meningkat hingga Rp2,3 triliun 

(Adhima, 2017: 2). Tindakan manipulasi laba tersebut dilakukan untuk 

menutupi kinerja keuangan PT Timah yang terus mengkhawatirkan agar PT 

Timah tidak kehilangan investor mereka. 

Selain itu, dugaan adanya manipulasi laba juga terjadi pada PT Inovisi 

Infracom Tbk (INVS) tahun 2015. Dalam kasus ini Bursa Efek Indonesia 

(BEI) melalui otoritas bursa menemukan indikasi kesalahan dalam penyajian 

laporan keuangan INVS periode September 2014. Dalam keterbukaan 

informasi INVS tanggal 25 Februari 2015, ada delapan poin dalam laporan 

keuangan INVS yang harus di perbaiki. BEI meminta INVS untuk merevisi 
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nilai aset tetap, laba bersih per saham, laporan segmen usaha, kategori 

instrumen keuangan, dan jumlah kewajiban dalam informasi segmen usaha. 

Dalam revisinya tersebut, beberapa nilai pada laporan keuangan mengalami 

perubahan nilai. BEI menilai bagian utang kepada pihak ketiga tidak tie up 

dengan informasi yang disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan 

(CALK), lalu aset tetap, jumlah kewajiban dan kategori instrumen keuangan 

tidak tie up dengan laporan keuangan hasil auditan. Selain itu, terdapat 

kesalahan yang dilakukan manajemen INVS dalam mencatat pembayaran kas 

kepada karyawan, pada periode semester pertama 2014, pembayaran gaji pada 

karyawan sebesar Rp1,91 triliun. Namun, pada kuartal ketiga 2014 angka 

pembayaran gaji pada karyawan turun menjadi Rp59 miliar tanpa ada 

penjelasan apakah terdapat pengembalian dana karyawan. Selanjutnya, BEI 

juga menemukan indikasi salah kaji pada bagian pembayaran bersih utang 

pihak berelasi, berdasarkan laporan posisi keuangan, pelunasan utang pihak 

berelasi adalah Rp124 miliar, tetapi pada laporan arus kas hanya mengakui 

pembayaran Rp108 miliar. INVS juga mengakui laba bersih per saham 

berdasarkan laba periode berjalan. Praktik ini menjadikan laba bersih per 

saham INVS tampak lebih besar (Wijanarko, 2017).
1
 

Cara yang sering dilakukan dalam melakukan manajemen laba adalah 

dengan kebijakan akrual. Dalam perspektif syariah, praktik manajemen laba 

diperbolehkan apabila bagi hasil aktual melebihi tingkat imbalan yang 

                                                            
1 diakses melalui www.bareksa.com 
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diproyeksikan, dan dengan izin nasabah pemilik dana, serta dengan alasan 

kuat yang darurat dan sesuai aturan atau ijin dari Dewan Pengawas Syariah, 

sehingga dalam pelaksanaannya tetap mengedepankan prinsip keterbukaan 

terhadap pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. 

(Khairani dalam Nasution, 2017). Hal ini sesuai dengan fatwa DSN No. 

14/DSN/MUI/IX/2000 tentang sistem distribusi bagi hasil usaha dalam 

lembaga keuangan syariah ditetapkan bahwa pada prinsipnya Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS) boleh menggunakan sistem accrual basis maupun 

cash basis dalam administrasi keuangan. Dilihat dari kemaslahatan, dalam 

pencatatan sebaiknya menggunakan sistem accrual basis, namun dalam 

distribusi bagi hasil hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-

benar terjadi (cash basis). 

Nilai deteksi manajemen laba dapat bernilai nol, positif atau negatif. 

Nilai nol menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan pola perataan laba 

(income smoothing). Sedangkan nilai positif menunjukkan adanya manajemen 

laba dengan pola peningkatan laba (income increasing) dan nilai negatif 

menunjukkan manajemen laba dengan pola penurunan laba (income 

decreasing) (Sulistyanto, 2008: 67). Meskipun perusahaan yang terdaftar di 

ISSI merupakan perusahaan yang telah lolos dalam proses screening saham 

syariah serta mendapatkan lisensi untuk menerbitkan saham syariah dan 

diharapkan memperhatikan kepatuhan syariah dalam melaporkan kinerja 

keuangannya, dalam praktiknya tetap terdapat kemungkinan bahwa 
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perusahaan-perusahaan yang telah memiliki izin untuk menerbitkan saham 

syariah tersebut juga melakukan praktik manajemen laba. Hal ini didukung 

oleh penelitian Nieken Herma Sari dan Nurmala Ahmar (2014) dan Dinul 

Khaiyat (2015), yang membuktikan adanya praktik manajemen laba pada 

laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI yang juga menerbitkan 

saham syariah.  

Terdapat faktor-faktor yang menjadi motivasi manajer untuk melakukan 

praktik manajemen laba, diantaranya adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, 

umur perusahaan dan leverage. Profitabilitas menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode waktu tertentu. Semakin 

tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba juga semakin meningkat. Net Profit Margin merupakan 

salah satu proksi profitabilitas yang sering digunakan investor sebagai bahan 

pertimbangan dalam keputusan investasi. Penelitian Kuswanto, dkk (2017) 

dan Dominicus Djoko serta Paulus Tahu (2017) membuktikan bahwa NPM 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Namun, penelitian Pramono (2013) 

dan Palupi (2015) menyatakan bahwa NPM tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar-kecilnya perusahaan yang 

dilihat melalui besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva. Semakin 

besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin besar pula kemungkinan 

manajer melakukan manajemen laba. Hal ini dikarenakan perusahaan besar 
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memiliki political cost yang lebih tinggi, sehingga manajer perusahaan besar 

cenderung melakukan manajemen laba untuk menghindari pembayaran pajak 

yang terlaku tinggi. Penelitian Marlisa dan Fuadati (2015) membuktikan 

adanya pengaruh antara ukuran perusahaan dengan manajemen laba, 

sedangkan penelitian Arifin dan Destriana (2016) menyatakan bahwa tidak 

ada pengaruh antara ukuran perusahaan dengan praktik manajemen laba. 

Umur perusahaan merupakan informasi yang dipublikasikan oleh 

perusahaan yang mempengaruhi perubahan tingkat kualitas pelaporan 

keuangan yang menjadi signal bagi investor dalam pengambilan keputusan 

investasi (Rakhmi dan Soedjatmiko, 2014). Perusahaan yang telah lama 

berdiri cenderung melakukan praktik manajemen laba dikarenakan telah 

memiliki pengalaman dalam mengelola kinerja perusahaan dibandingkan 

perusahaan yang belum lama berdiri. Perusahaan yang baru saja berdiri akan 

berusaha menghindari praktik manajemen laba untuk menjaga citra 

perusahaan. Penelitian Sari dan Kristanti (2015) membuktikan adanya 

pengaruh antara umur perusahaan dengan praktik manajemen laba. Sedangkan 

penelitian Putra (2016) menyatakan bahwa umur perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Rasio Leverage merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar 

perusahaan dibiayai oleh hutang dengan kemampuan perusahaan yang 

digambarkan oleh modal. Investor beranggapan bahwa perusahaan yang 

memiliki tingkat rasio leverage yang tinggi memiliki risiko yang tinggi pula, 
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sehingga manajer akan berusaha untuk menjaga rasio leverage dalam batas 

tertentu sesuai dengan perjanjian hutang. Semakin tinggi leverage, semakin 

tinggi pula kemungkinan manajer melakukan manajemen laba. Penelitian 

Frans (2015) membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara leverage terhadap 

manajemen laba, sedangkan penelitian Tala (2017) menyatakan bahwa 

leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Uraian diatas memberikan peluang bagi penulis untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

manajemen laba pada perusahaan yang berjudul “Analisis Deteksi Praktik 

Manajemen Laba berdasarkan Faktor Internal Perusahaan” dengan 

menggunakan Net Profit Margin (NPM), Ukuran Perusahaan (Size), Umur 

Perusahaan, serta Leverage sebagai variabel independen dan manajemen laba 

yang dihitung menggunakan rumus total accrual model Healy sebagai 

variabel dependen. 

B. Rumusan Masalah 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat manajemen laba pada 

perusahaan. Namun, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di ISSI masih sangat terbatas, 

yaitu hanya berfokus pada satu sektor saja, sehingga belum dapat mewakili 

indikasi adanya tindakan manajemen laba pada seluruh perusahaan yang 

terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, 

maka pokok masalah yang diteliti adalah:  
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1. Apakah NPM berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada emiten 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)? 

2. Apakah Size berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada emiten 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)? 

3. Apakah Umur Perusahaan berpengaruh terhadap praktik manajemen laba 

pada emiten Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)? 

4. Apakah Leverage berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada 

emiten Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka 

tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 

a. Untuk menjelaskan pengaruh Net Profit Margin terhadap praktik 

manajemen laba pada emiten Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 

b. Untuk menjelaskan pengaruh ukuran perusahaan (size) terhadap 

praktik manajemen laba pada emiten Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI). 

c. Untuk menjelaskan pengaruh umur perusahaan (age) terhadap praktik 

manajemen laba pada emiten Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 

d. Untuk menjelaskan pengaruh Leverage terhadap praktik manajemen 

laba pada emiten Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 
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2. Manfaat 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka peneliti berharap 

penelitian ini memberikan manfaat dan kontribusi untuk berbagai pihak, 

baik akademis maupun praktisi yang berkepentingan. Manfaat yang 

diharapkan antara lain: 

a. Bagi akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik  

secara teoritis maupun aplikatif terhadap pengembangan ilmu ekonomi 

Islam, khususnya pada bahasan mengenai manajemen laba dan kinerja 

keuangan perusahaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan referensi atau wacana untuk penelitian selanjutnya, 

terutama bagi penelitian terkait praktik  manajemen laba. 

b. Bagi Praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu manajer dalam 

membuat keputusan mengenai manajemen laba serta sebagai bahan 

evaluasi bagi para investor untuk mempertimbangkan keputusan 

investasinya. 

D. Sistematika Penulisan 

 Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

mengacu pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas mengenai hal yang 

tertulis, berikut ini disajikan sistematika penulisannya secara lengkap: 
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 Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang dalam melakukan 

penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan untuk memberikan gambaran tentang isi penelitian. 

 Bab II Landasan Teori. Bab ini berisi tentang konsep teori yang relevan 

dengan topik yang akan dibahas, penelitian terdahulu yang relevan yang dapat 

dijadikan sebagai acuan penelitian, pengembangan hipotesis untuk 

merumuskan hipotesis dengan argumen yang dibangun dari teori atau logika 

serta kerangka berpikir yang meringkas penurunan hipotesis dan atau 

hubungan antar variabel yang diuji.  

 Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan variabel penelitian dan 

definisi operasional dari variable yang digunakan dalam penelitian, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis yang digunakan, 

serta gambaran umum objek penelitian. 

 Bab IV Hasil dan Pembahasan. Bab ini menguraikan lebih dalam 

mengenai penelitian yang berisi pembahasan tentang penelitian yang 

dilaksanakan, hasil analisis serta pembahasan hasil temuan. 

 Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan, implikasi dan saran. Berisi 

tentang kesimpulan atas pengujian hipotesis dan diskusi singkat atas hasil 

yang diperoleh. Implikasi secara teoritis, praktek dan atau kebijakan, serta 

menjelaskan keterbatasan penelitian dan saran yang dapat diberikan untuk 

penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi praktik manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di 

ISSI, dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa Net Profit Margin (NPM) 

berpengaruh negatif ditolak. Tidak berpengaruhnya NPM terhadap 

manajemen laba pada penelitian ini dikarenakan nilai laba bersih 

perusahaan yang tinggi, akan membuat manajer mendapat keuntungan 

atau bonus. Selain itu, ketika nilai laba bersih perusahaan rendah, biaya 

pajak yang dikeluarkan pun juga rendah, sehingga perusahaan dapat 

menghemat pengeluaran beban. Dengan demikian, manajer tidak perlu 

melakukan manajemen laba pada rasio Net Profit Margin (NPM). 

2. Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan (size) 

berpengaruh positif ditolak. Tidak berpengaruhnya size terhadap 

manajemen laba dikarenakan total aset kurang tepat untuk dijadikan tolok 

ukur besarnya suatu perusahaan, sehingga tidak mampu mendeteksi 

adanya pengaruh manajemen laba pada perusahaan. Selain itu, faktor-

faktor lain selain ukuran perusahaan, seperti tingkat keuntungan, prospek 
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usaha perusahaan dimasa yang akan datang dan sebagainya juga dapat 

dijadikan pertimbangan investor. 

3. Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa umur perusahaan (age) 

berpengaruh positif diterima. Hal ini dikarenakan perusahaan yang telah 

lama berdiri akan terus mempertahankan reputasi yang telah dibangun dan 

akan berusaha untuk selalu memberi signal baik kepada investor melalui 

laporan keuangan dengan menunjukkan laba yang selalu meningkat. 

4. Hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa Leverage berpengaruh 

positif diterima. Hal ini dikarenakan, untuk memperoleh dana atau 

pinjaman dalam jumlah besar, manajer harus memperlihatkan performa 

yang baik dan menjaga rasio hutang dalam batas tertentu sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. 

B. Implikasi 

Implikasi berdasarkan hasil dari pengujian variabel-variabel yang 

mempengaruhi manajemen laba adalah manajer dapat mengetahui rasio-rasio 

keuangan yang dijadikan pertimbangan oleh investor atau calon investor 

untuk menetapkan keputusan investasinya. Selanjutnya, dengan hasil 

penelitian ini, diharapkan investor atau calon investor dapat melakukan 

investasi dengan lebih aman pada perusahaan yang terdaftar di ISSI dengan 

melihat faktor-faktor yang mempengaruhi seorang manajer melakukan 

manajemen laba. 
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C. Saran 

Penelitian tentang manajemen laba selanjutnya diharapkan mampu 

menghasilkan hasil yang lebih baik dengan mempertimbangkan beberapa 

saran berikut: 

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih lanjut 

mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen laba 

dengan menggunakan variabel independen yang berbeda, seperti 

menggunakan faktor eksternal perusahaan. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan proksi lain 

yang dianggap lebih baik dalam mendeteksi adanya praktik 

manajemen laba oleh perusahaan. Model Modified Jones dapat 

dijadikan sebagai pilihan untuk penelitian selanjutnya. 
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