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Abstrak  –  Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh manajemen laba terhadap kinerja perusahaan. 

Manajemen laba diukur dengan akitvitas riil dengan model Roychowdhury (2006) sedangkan Kinerja 

Perusahaan diukur dengan Tobin’s Q dan variable kontrol berupa growth serta profitability. Data yang digunakan 

berupa data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan non – keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode Tahun 2011 – 2013 dengan sampel sebanyak 868 (firm –years). Metode analisis data menggunakan 

analisis regresi dengan software Eviews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajamen laba berpengaruh 

positif terhadap kinerja perusahaan, hasil ini sejalan dengan Challen dan Siregar (2012). Sedangkan variable 

kontrol yang digunakan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

 

Kata Kunci : Manajemen Laba, Kinerja Perusahaan, Growth dan Profitability. 

  

Abstract – The purpose of this study is to exaime the effect of earnings management on firm performance. 

 Earnings management proxy by real activity with method Roychowdhury (2006), firm performance meausured 

by Tobins’s Q and control variable are growth and Profitability. The study used secondary data listed in 

Indonesia Stock Exchange non finanicial firms’ period 2011 – 2013 and result sampel 868 firm-years.  Data 

analysis with regression eviews software. The result show earnings management positive effect on firm 

performance, and supported Challen and Siregar (2012). The Control variabels doesn’t effect on firm 

performance. 
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1. PENDAHULUAN 

 

Laporan keuangan merupakan catatan 

informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu 

periode akuntansi yang dapat digunakan untuk 

menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan 

keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan 

perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan 

berupa laporan arus kas atau laporan arus dana dan 

laporan perubahan ekuitas. Menurut Standar Akuntasi 

Keuangan (SAK, 2012) yang dikeluarkan oleh Ikatan 

Akuntansi Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan 

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pemakai dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk 

tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian 

besar pemakai. Laporan keuangan juga menunjukkan 

apa yang telah dilakukan manajemen atau 

pertanggunjawaban manajemen atas sumber daya 

yang dipercayakan kepadanya. Pemakai laporan 

keuangan yang ingin melihat apa yang telah dilakukan 

atau pertanggungjawaban manajemen berbuat 

demikian agar mereka dapat membuat keputusan 

ekonomi. Keputusan ini mencakup misalnya, 

keputusan untuk menahan atau menjual investasi 

mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk 

mengangkat kembali atau mengganti manajemen. 

Pihak pemerintah (pajak) merupakan sumber 

pendapatan bagi negara karena dasar dalam 

menentukkan besarnya beban pajak dari laporan 

keuangan tersebut.  

Berdasarkan teori signaling bahwa laba dapat 

memberikan sinyal yang positif mengenai prospek 

perusahaan di masa depan perusahaan. Dengan  adanya  

pertumbuhan  laba  yang  terus meningkat  dari  tahun  

ke  tahun,  akan  memberikan  sinyal  yang  positif  

mengenai  kinerja perusahaan. Selain itu peningkatan 

laba akan berdampak pada value of the firm (nilai 

perusahaan) yang akan tercermin pada nilai saham. 

Jadi  dengan  demikian  nilai  saham  merupakan  

indeks  yang  tepat  untuk  mengukur  efektivitas  

perusahaan,  sehingga  seringkali  dikatakan 

memaksimumkan  nilai  perusahaan  juga  berarti  

memaksimumkan  kekayaan pemegang saham. Saham  

suatu  perusahaan  bisa  dinilai  dari  pengembalian  

(return) yang diterima oleh pemegang saham dari 

perusahaan yang bersangkutan. Return bagi pemegang  

saham  bisa  berupa  penerimaan  dividen  tunai  

ataupun  adanya perubahan harga saham pada suatu 

periode (Ross 2002). Hal ini, yang mendorong  

perusahaan  untuk memanage  atau melaporkan laba 

sedemikian agar harga saham/investor merespon baik 

tentang kinerja perusahaan. Dengan demikian laba 

menjadi salah satu komponen penting dalam 

mengambil keputusan serta menjadi pusat perhatian 



bagi para penggunannya. Pengguna laporan keuangan 

dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kelompok 

internal (para manajemen) dan pihak eksternal (diluar 

manajemen). 

Laba merupakan komponen penting bagi 

banyak pihak, sehingga manajemen akan berusaha 

menyajikan laba yang disesuaikan dengan tujuan yang 

diinginkan oleh manajer, seperti melakukan 

manajeman laba (earnings management). Earnings 

management merupakan suatu cara penyajian laba 

yang disesuaikan dengan tujuan yang diinginkan oleh 

manajer, melalui pemilihan suatu set kebijakan 

akuntansi atau melalui pengelolaan akrual (Scott, 

2000). Earnings management dapat dilihat dalam dua 

prespektif: pertama, earnings management merupakan 

prilaku manajemen yang oportunistik yang dikaitkan 

dengan mekanisme kompensasi, kontrak utang dan 

biaya politik. Kedua, earnings management 

merupakan prilaku manajamen yang efisien yang 

bermanfaat bagi perusahaan, jika dilihat dari 

prespektif efisiensi kontrak. 

Penelitian terdahulu terkait pengaruh earning 

management terhadap nilai perusahaan menunjukkan 

hasil yang bervariasi (positip, negatif). Pertama, 

earning management berpengaruh positip terhadap 

nilai perusahaan seperti earning management melalui 

aktivitas riil Challen dan Siregar (2012), transakasi 

derivatif Huang et al (2009) dan Oktavia (2011). 

Kedua, earning management berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan seperti Zhang et al (2006), 

Ewert dan Wagenhofer (2004). Sedangkan Dyah 

(2013) dan Yip dan Nguyen (2011) tidak menemukan 

pengaruh earning management terhadap nilai 

perusahaan.  

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh 

manajemen laba terhadap kinerja perusahaan 

menunjukkan hasil yang belum konsisten. Oleh karena 

itu, penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris 

mengenai pengaruh manajemen laba terhadap kinerja 

perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini diharapkan dapat 

menambah referensi investor dalam melakukan 

investasi di Indonesia. Dengan meningkatnya 

kepercayaan investor diharapkan dapat berdampak 

pada pertumbuhan ekonomi Indonesia juga 

meningkat. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 

diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran 

yang ada di Indonesia. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1 Manajemen Laba dan Kinerja Perusahaan 

Penelitian ini didasarkan pada teori hipotesis 

pasar efisien (Efficient Market Hypothesis/EMH) 

mengasumsikan bahwa pasar modal Indonesia 

termasuk dalam kategori efisien setengah kuat. Dalam 

bentuk ini, harga saham akan mencerminkan berbagai 

informasi yang dipublikasikan, termasuk informasi 

dalam laporan keuangan. 

Menurut Scott (2009),  manajemen  laba  

merupakan  suatu  tindakan  manajemen  untuk  

memilih kebijakan akuntansi dari suatu standar 

tertentu agar mencapai target laba tertentu, dengan  

tujuan  memaksimalkan  kesejahteraan  pihak  

manajemen  dan  atau  nilai perusahaan.  Ada  dua  

cara  pemahaman  atas  manajemen  laba  menurut  

Scott  (2009). Pertama, manajemen laba sebagai 

peluang bagi  manajer  untuk  meningkatkan 

kepentingan pribadinya, atau dikenal dengan 

Oportunistic Earnings Management. Kedua,  

manajemen  laba  dapat  dipandang  dari  perspektif  

efficient  contracting (Efficient  Earnings  

Management).  Maksudnya  adalah  manajemen  laba  

dapat digunakan  oleh  manajer  sebagai  jalan  keluar  

untuk  melindungi  kepentingan perusahaan dalam 

mengantisipasi kejadian-kejadian tak terduga demi 

keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. 

Dengan demikian, dengan manajemen laba, seorang  

manajer dapat  mempengaruhi  nilai perusahaan pada 

pasar saham secara positif. Berbagai  faktor  yang  

mendorong  perusahaan  melakukan  manajemen  laba 

telah  dijelaskan  pada  teori  akuntansi  positif  

sebelumnya.  Scott  (2009)  sendiri mengemukakan 

enam motivasi dilakukannya manajemen laba. 

Keenam motivasi tersebut  meliputi:  (i) bonus  

purposes,  (ii)  political  motivations,  (iii)  taxation 

motivations, (iv) pergantian Chief Executive Officer, 

(v) Initial Public Offering, dan (vi) pentingnya 

memberi informasi kepada investor. 

 Manajemen laba dapat dikelompokkan  

menjadi  manajemen  laba  riil  dan artifisial.  Salah  

satu  contoh  manajemen  laba  riil  adalah  dengan  

menggunakan pergeseran pendapatan atau biaya. 

Sementara manajemen laba artifisial adalah dengan 

menggunakan akrual diskresioner.  Penggunaan  

kedua alat  manajemen  laba  ini  bisa  secara  

substitusi maupun komplementer. Secara subtitusi 

berarti manajemen dapat memilih untuk menggunakan  

derivatif  atau  akrual  diskresioner  dalam  mengelola  

labanya. Sementara, secara  komplementer  berarti  

manajemen  menggunakan  keduanya (derivatif dan 

akrual diskresioner) secara bersamaan untuk 

mengelola labanya. 

Bukti empiris mengenai pengaruh manajemen 

laba terhadap nilai perusahaan maupun kinerja 

perusahaan menunjukkan hasil yang bervariasi 

(positip, negatif) sebagai berikut: Pertama, manajemen 

laba berpengaruh positip terhadap nilai perusahaan 

seperti manajemen laba melalui aktivitas riil Challen 

dan Siregar (2012), akrual diskresioner (Siregar & 

Utama, 2008 dan Dyah, 2013), transakasi derivatif 

Huang et al (2009) dan Oktavia (2011). Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan melakukan 

manajemen laba dalam rangka meningkatkan nilai 

perusahaan. Dalam hal ini bahwa tindakan manajemen 

laba yang dilakukan manajemen dalam rangka 

efisiensi sehingga nilai perusahaan meningkat (Siregar 

& Utama, 2008). 



Kedua, manajemen laba perpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan seperti Zhang et al (2007), 

dan Huang et al (2009). Pengaruh negatif tersebut 

menandakkan bahwa tindakan manajemen laba akan 

menurunkan nilai perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan 

bahwa manajemen laba melalui akrual diskresioner 

mudah dideteksi serta mengandung unsur subyektifitas 

dan manipulasi yang tinggi. Jadi, ketika akrual dinilai 

investor sebagai tindakan manipulasi manajemen 

maka investor tidak mempercayai apa yang telah 

dilakukan oleh manajemen, kondisi inilah yang 

menyebabkan nilai perusahaan Huang et al (2009). 

Sedangkan penelitian terdahulu yang tidak 

menemukan pengaruh manajemen laba terhadap nilai 

perusahaan antara lain: Dyah (2013) mengemukakan 

bahwa manajemen laba melalui derivatif tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan dalam konteks 

di Indonesia. Hasil tersebut didukung  Yip dan 

Nguyen (2012) tidak menemukan pengaruh 

manajemen laba terhadap nilai perusahaan dalam 

konteks perusahaan di Australia. Berdasarkan literatur 

dan argumen diatas, maka hipotesis yang 

dikembangkan sebagai berikut: 

H1: Real activity Earnings management 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

 

Di Indonesia penelitian EM telah dilakukan 

dengan beragam proksi yang digunakan untuk 

mengukur EM. (Challen & Siregar, 2012) menguji 

pengaruh kualitas audit terhadap earning management 

(accrual and real activities management) dan firm 

value. Kualitas audit diukur dengan size dari auditor 

perusahaan (size of the audit firm) dan sepecialisasi 

industry (industry specialization). Peneliti 

menggunakan sampel sebanyak 912 firm-years yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia selama periode 2006 

– 2009. Peneliti menemukan bahwa pertama, bahwa 

ukuran auditor perusahaan (audit firm size) secara 

signifikan berpengaruh postitip terhadap accrual EM. 

Kedua, perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialis 

industry maka aktivitas EM melalui accrual akan 

menurun dibandingkan perusahaan yang tidak diaudit 

oleh auditor specialis industry. Ketiga, bahwa ukuran 

auditor perusahaan secara signifikan berpengaruh 

positip terhadap abnormal cash flow operation atau 

EM melalui manipulasi aktivitas real (real activities 

manipulation). Dari argumen dan literatur di atas, 

maka hipotesis yang diajukan adalah: 

H1: Real activity Earnings management 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

 
2.2. Model Penelitian 

Model regresi yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh real acitivity earnings 

management terhadap nilai perusahaan dan faktor 

demografi sesuai dengan penelitian Huang et al. 

(2009), Siregar dan Utama (2008). Model matematis 

yang digunakan untuk menguji hipotesis yang 

dikembangkan dalam penelitian ini Mengikuti Huang 

et al. (2009), Siregar dan Utama (2008), model 

matematis untuk menguji hipotesis 1 

Model regresi yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh real acitivity earnings 

management terhadap kinerja perusahaan yaitu, sesuai 

dengan penelitian Huang et al. (2009), Siregar dan 

Utama (2008). Model matematis yang digunakan 

untuk menguji hipotesis yang dikembangkan dalam 

penelitian ini Mengikuti Huang et al. (2009), Siregar 

dan Utama (2008), model matematis untuk menguji 

hipotesis 1 

 

 

Variabel Dependen dalam penelitian ini berupa: 

Kinerja perusahaan yang diproksikan dengan variabel 

yaitu dan  seperti pada penelitian Huang, 

et al. (2009) dan Ammann, et al. (2011) dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

 Variabel independen berupa managemen laba 

melalui aktivitas real.  Earnings management melalui 

aktivitas real diukur dengan nilai estimasi penjualan 

yang dimanipulasi (Roychowdhury, 2006; Oktorina, 

2006). Nilai estimasi penjualan yang dimanipulasi 

dihitung dengan arus kas aktivitas operasi dibagi 

dengan total asset tahun sebelumnya. Pengukuran 

earnings management mengadopsi metode yang 

digunakan oleh Roychowdhury (2006).Model yang 

diuji dalam penelitian ini adalah: 

CFOit/ Ait-1  = β0 + β1 / Ait-1 + β2 Salesit / Ait-1 + 

β3Salesit/ Ait-1  + eit  (6) 

 
dimana: 

CFO:  arus kas operasi (cash flow from operation) dari 

perusahaan ke tahun t 

Ait-1 :  total asset dari tahun t-1 ke tahun t 

Sales:  sales dari perusahaan ke tahun t 

Sales: perubahan sales dari tahun t-1 ke tahun t 

 

Variabel-Variabel Kontrol dalam penelitian ini ada 

dua yaitu Tingkat pertumbuhan (GROWTH). 
Pertumbuhan yang berkelanjutan dapat menjadi sinyal 

positif kepada investor. Perusahaan yang berkembang 

pun akan dinilai oleh investor dengan lebih baik 

(Allayannis et al., 2012). Mengikuti penelitian Huang 

et al. (2009) dan Oktavia (2011), tingkat pertumbuhan 

yang diproksikan dengan menggunakan perubahan 

penjualan. GROWTH = (SALEit-SALEit-1)/SALEit-1 

Variabel control yang kedua berupa Profitabilitas 

(PROFITABILITY) semakin tinggi tingkat 

profitabilitas perusahaan, semakin tinggi juga investor 

akan menilainya (Cohen dan Zarowin, 2010). 

Mengikuti penelitian Huang et al. (2009) dan Oktavia 

(2011), profitabilitas diproksikan dengan return on 

equity: 



 

Pengambilan sampel dilakukan  dengan cara 

purposive  sampling  (judgement  sampling),  yaitu 

pemilihan sampel dengan kriteria sebagai berikut:  

a. Perusahaan  publik  non-keuangan  yang  

terdaftar  di  BEI  periode 2010  – 2013.  

b. Memiliki  nilai  ekuitas  positif,  karena  nilai  

ekuitas  negatif  akan membiaskan  nilai  

perusahaan  yang  diukur  dengan  Tobins Q.  

Selain  itu, nilai  ekuitas  negatif  juga berarti 

perusahaan  memiliki  nilai  hutang  yang 

melebihi total aset, sehingga tidak 

mencerminkan nilai modal sebenarnya.  

c. Tersedianya data yang lengkap untuk 

digunakan dalam penelitian ini. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Berdasarkan kriteria penelitian sampel yang 

telah dijelaskan di bab sebelumnya diatas, diperoleh 

total sampel sebanyak 217 perusahaan per tahun 

yang memiliki data lengkap untuk tahun 2010 

sampai 2013. Jadi didalam penelitian ini 

menggunakan 868 observasi (firm-year), yang terdiri 

dari 217 perusahaan data tahun 2010, 217 perusahaan 

data tahun 2011, 217 perusahaan data tahun 2012 dan 

217 perusahaan data tahun 2013 jadi total sampel 

sebanyak 868 perusahaan. Rincian nama perusahaan 

yang masuk sebagai sampel disajikan pada lampiran1. 

PadaTabel 4.1 berikut ini menunjukkan proses 

penetapan sampel: 

Tabel 1.  Deskripsi Sampel 

Deskripsi Jumlah 

Perusahaan 

Jumlah perusahaan yang tercatat dalam 

periode penelitian (2010 dan 2011) 

443 

Jumlah perusahaan yang bergerak di industri 

keuangan 

(81) 

Jumlah perusahaan yang melakukan IPO 

(Intial Public Offering) di Tahun 2011 

(28) 

Jumlah perusahaan yang melakukan 

pencatatan laporan keuangan dengan mata 

uang selain Rupiah   

(25) 

Jumlah perusahaan yang memiliki book value 

negatif (BVE) selama periode penelitian 

(15) 

Jumlah perusahaan yang memiliki rugi (net 

income) negatif (PBTI) selama periode 

penelitian 

(49) 

Jumlah perusahaan yang melakukan akuisisi, 

merger  atau Tahun tutup buku/periode 

laporannya tidak 30 Desember 

(8) 

Jumlah Perusahaan yang Annual Report/ 

laporan tahunan-nya tidak lengkap* 

(10) 

Jumlah Perusahaan Sampel  per tahun 217 

Jumlah Perusahaan Sampel   868 
Sumber:  Data diolah 

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data 

yang dilihat dari nilai rata – rata (means), standar 

deviasi, maksimum, dan minimum. Di dalam 

penelitian ini, variabel dependent yang digunakan 

adalah kinerja perusahaan yang diproksikan dengan 

Tobins Q.  Tobins Q diperoleh market value equity 

ditambah book value asset dikurangi book value equity 

dibagi dengan  total asset. Sedangkan variabel 

Independent: Real Earnings Management (REALEM) 

dan variabel moderasi Faktor Demografi yang diukur 

dengan Gender dan Minority. Sedangkan variabel 

kontrol yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 

variabel berupa: Growth, Profitability, Size dan 

jumlah direksi (BDS). Hasil pengujian statistik 

deskriptif  disajikan dalam tabel 2 

Sumber: Data diolah 

Menurut Nachrowi dan Usman (2006) bahwa 

pengujian data panel tidak memerlukan pengujian 

autokorelasi karena pengolahan data panel tidak 

mensyaratkan persamaan bebas autokorelasi dan 

normalitas. Data panel merupakan satu set observasi 

yang terdiri dari beberapa individu pada suatu periode 

tertentu. Untuk metode estimasi regresi data panel 

dapat menggunakan melalui tiga pendekatan 

(Nachrowi dan Usman, 2006) yaitu Pooled Least 

Square Model, Fixed Effect Model dan Random Effect 

Model. Untuk memilih model mana yang paling tepat 

digunakan untuk pengolahan data panel maka, 

terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, 

antara lain: 

Hasil keluaran statistik dari model regresi penelitian 

untuk nilai uji multikolinieritas berdasarkan nilai 

Tolerance dan VIF yang terdapat pada tabel tersebut 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

multikolinieritas pada model regresi penelitian karena 

semua nilai VIF berada di bawah 10 dan nilai 

Tolerance berada di atas 0.100. Jadi model regresi ini 

telah memenuhi asumsi multikolineritas. 

Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif 

variabel – variabel yang terdapat dalam model 1 yang 

menguji pengaruh real earnings management terhadap 

kinerja perusahaan. Variabel independent utama yang 

dipakai untuk menguji model 1 ini adalah real 

earnings management.  

Pengaruh variabel independent utama terkait 

dengan real earnings management terhadap kinerja 

perusahaan dilakukan melalui program Eviews. 

Berdasarkan hasil uji haustmant test model regresi 1 

ini menggunakan metode tetap (fixed effect). 

Pengujian ekonometrika seperti heteroskedastisitas 

dan multikolinearitas dilakukan setelah output 

Tabel 2. Statistik Diskriptif 

Variabel Mean Maximum Minimum Std. 

Dev. 

TOBINSQ 0,2613 2,7436 -1,8290 0,6491 

REALEM 0,0964 0,2695 -0,0081 0,0339 

GROWTH 0,2058 3,9031 -0,9988 0,4093 

PROFITABILITY 0,1586 5,7165 -1,1817 0,2634 

N (sampel) 868    



pengujian regresi dihasilkan. Dari pengujian 

heteroskedastisitas dengan menggunakan white 

heteroskedasticity, maka diperoleh nilai p-value dari 

Obs*R-squared adalah 0.0000 yang berarti lebih kecil 

dari 0.05, sehinga hipotesis model regresi bersifat 

homoskedastis tidak dapat diterima. Untuk mengatasi 

masalah heteroskedastisitas tersebut, dengan 

menggunakan metode white heteroskedasticity-

consistent coefficient covariance.  

 

Sumber: Data diolah 

Pengujian hipotesis 1 menyatakan bahwa real 

earnings management berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan dapat diterima pada tingkat signifikansi 

1%. Berdasarkan hasil regresi Model 1 pada Tabel 3 

secara umum model 1 pada signifikan (p<0.01) dan R-

squared sebesar 77.36%. Dengan hasil tersebut bahwa 

secara bersama – sama variasi variabel independent 

yang digunakan dalam model penelitian ini mampu 

menjelaskan variasi variabel dependent sebesar 

77.36%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel – 

variabel lain diluar model ini.   

Hipotesa 1 yang menyatakan bahwa real 

earnings management berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan dapat diterima pada tingkat signifikansi 

1%. Tanda koefisien positif ini menunjukkan bahwa 

akitivitas real earnings management dalam rangka 
meningkatkan kinerja perusahaan. Ditemukannya 

pengaruh positif real earnings management terhadap 

kinerja perusahaan, hal ini menggambarkan bahwa 

aktivitas real earnings management yang dilakukan 

oleh manajemen dalam rangka untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan.  Hasil penelitian ini konsisten 

dengan  penelitian terdahulu seperti Challen dan 

Siregar (2012) bahwa aktivitas real earnings 

management mempunyai pengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan dalam konteks perusahaan di 

Indonesia. 

4. KESIMPULAN 
Penelitian ini bertujuan memberikan bukti 

empiris dan mengetahui gambaran prilaku real 

earnings management pada perusahaan publik di 

Indonesia dengan rincian sebagai berikut: Pertama, 

untuk menguji pengaruh real earnings management 

terhadap kinerja perusahaan. Kedua, untuk menguji 

pengaruh faktor demografi (Gender dan Minority) 

terhadap kinerja perusahaan.  Terakhir, untuk menguji 

pengaruh moderasi faktor demografi (Gender dan 

Minority terhadap hubungan real earnings 

management dengan kinerja perusahaan.  Teori utama 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah PAT 

(positive Accounting Theory), teori agensi, teori sinyal 

dan teori pasar efisien (EMH).  Sedangkan data yang 

digunakan dalam penelitian yaitu berupa Laporan 

keuangan dan laporan tahunan periode 2010 sampai 

2013.  

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari 

hasil pengujian dalam penelitian ini sebagai berikut: 

pengaruh real earnings management terhadap kinerja 

perusahaan. Secara umum, penelitian menemukan 

pengaruh positif aktivitas real earnings management 

terhadap kinerja perusahaan. Dengan semakin 

baiknya perusahaan dalam melakukan aktivitas real 

earnings management akan semakin meningkatkan 

kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan beberapa penelitian terdahulu seperti Challen 

dan Siregar (2012), menyatakan bahwa aktivitas real 

earnings management dapat meningkatkan nilai 

perusahaan dalam konteks perusahaan di Indonesia. 

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini 

perlu dikemukakan agar interprestasi hasil penelitian 

dilakukan secara hati – hati dengan 

mempertimbangkan segala keterbatasan yang ada. 

Selain itu, keterbatasan penelitian berguna bagi 

pengembangan penelitian sejenis dimasa depan. 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: pertama, pengukuran kinerja perusahaan. 

Didalam penelitian ini nilai perusahaan diukur dengan 

menggunakan tobins Q yaitu market value equity 

ditambah book value asset dikurangi book value equity 

dibagi dengan  total asset. Pengukuran tobins Q 

tersebut belum mengcapture kinerja perusahaan. 

Kedua, pengukuran real earnings management. 

Didalam penelitian ini pengukuran real earnings 

management  mengadopsi metode yang digunakan 

oleh Roychowdhury (2006). Jadi  didalam penelitian 

ini belum mengcapture aktivitas real earnings 

management  dilakukan oleh perusahaan.  Terakhir, 

periode penelitian. Periode penelitian ini dilakukan 

hanya dua tahun yaitu 2010 dan 2013, jadi hasilnya 

belum dapat digeneralisasi untuk tahun – tahun 

sebelum maupun sesudahanya. Jadi untuk penelitian 

selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian 

 Saran Bagi Penelitian selanjutnya: pertama, 

Pengukuran kinerja perusahaan, dapat menggunakan 

harga saham rata – rata selama tiga bulan tersebut agar 

efek volatility harga saham terjaga. Selain itu 

pengukuran nilai perusahaan dapat diproksikan 

dengan return saham dan abnormal return atau 

cumulative abnormal return. Kedua, Pengukuran real 

earnings management, dapat menggunakan absolute 

revenue atau pengukuran lain yang lebih sesuai 

Tabel 3.  Hasil uji Hipotesis Pengaruh real earnings 

management terhadap kinerja perusahaan 

Variable Coefficient t-Statistic Prob.   

REALEM 1,6741 3,1352 ***0,0018 

GROWTH 0,0024 0,0680 0,9458 

PROFITABILITY 0,0584 0,9466 0,3442 

CONSTANTA 1,2305 1,9145 *0,0560 

R-squared  0,7736 

Adjusted R-squared  0,6952 

N   868 

Hasil Uji Hausmant test  Fixed 

***Signifikan pada level 1% 

**Signifikan pada level 5% 

*Signifikan pada level 10% 

 



dengan karakteristik perusahaan di Indonesia. Ketiga, 

Data, untuk penelitian selanjutnya dapat menambah 

rentang waktu yang lebih lama agar dapat 

menggambarkan efek langsung dari real earnings 

management  yang dilakukan perusahaan. 
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