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ABSTRAK 

 

Duana Putri, Marshella, 2011. Pengaruh Earning Power, Leverage, Ukuran 
Perusahaan Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris dari 
pengaruh earning power, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen 
laba. Popoulasi dari penelitian ini yaitu perusahaan manufaktir yang terdaftar di 
Brsa Efek Indonesia dan sampel telah ditentukan menurut kriteria berikut: (a) 
laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember, (b) mempunyai laba bersih 
yang positif, (c) dan secara berturut-turut terdaftar dari tahun 2005-2009 dalam 
Bursa Efek Indonesia. Setelah ditentukan, terdapat 36 perusahaan yang memenuhi 
kriteria. Tahun penelitian dilakukan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. 
Manajemen laba diukur dengan menggunakan proksi akrual diskresioner, earning 
power menggunakan proksi net profit margin, leverage menggunakan proksi 
hutang dibagi total aset, dan ukuran perusahaan mengunakan log natural dari total 
aset. Hipotesis penelitian ini diuji dengan menggunakan regresi linier berganda. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) earning power tidak 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba, (2) leverage 
mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, (3) dan ukuran 
perusahaan mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. 

Kata kunci:earning power, leverage, ukuran perusahaan, dan manajemen 
laba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

ABSTRACT 

 

Duana Putri, Marshella, 2011. The  Influence of Power, Leverage, Size of 
Company on Earning Management of Manufacturing Companies Listed in Bursa 
Efek Indonesia. 

This objectives of the research is to find out empirical evidence of the 
influence of earning power, leverage, and size of the company on earning 
management. The population of this study was listed companies in the 
manufacturing sector at Indonesia Stock Exchange and the sample was 
determined based on the following criteria: (a) the annual report ended 31 
December, (b) net income is positive, (c) listed in Indonesia Stock Exchange from 
2005 to 2009. There were 36 companies meeting the criteria. Data analysis was 
carried out in terms of pool covering annual financial report during 2005-2009. 
Earning management were measured by discretionary accruals, earning power 
were measured by net profit margin, leverage were measured by debt to asset 
ratio, and size of the company were measured by total assets. The research 
hypotheses were tested using multi regression. 

 The results of this research show that (1) earning power had not 
significant influence on earning management, (2) leverage had significant positive 
influence on earning management, (3) size of the company had negative influence 
on earning mangement. 

Keywords: earning power, levereage, size of company, and earning mangement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

 Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, serta 

rahmat dan ridhonya pula yang memberikan jalan kemudahan dan kesulitan-

kesulitan serta kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa shalawat 

dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta 

keluarganya, sahabat serta umatnya. Amin. 

 Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan 

gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 

 Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Skripsi ini masih 

terlampau jauh dari sempurna, namun dengan niat dan tekad serta motivasi, 

bimbingan dan bantuan baik moril dan materil dari berbagai pihak, alhamdulillah 

pembuatan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu tidak ada kata dan ungkapan 

yang layak untuk disampaikan hanyalah ucapan terima kasih yang setulus-

tulusnya kepada : 

1. Allah SWT karena telah memberikan nikmat umur dan sehat dalam 

menyusun laporan ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada 

waktunya. 

2. Orang tua yang telah mem,berikan dukungan baik secara materil maupun 

imateril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

3. Dra. Nurahma Hajat, M. Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. 

4. M. Yasser Arafat, SE. Akt. MM, selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Universitas Negeri Jakarta 



vii 
 

5. Dian Citra Aruna Lestari, SE, M. Si, selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Universitas Negeri Jakarta. 

6. Rida Prihatni, SE.,Akt, M.Si selaku dosen pembimbing pertama yang 

selalu memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.  

7. Nuramalia Hasanah, SE., M. Ak selaku dosen pembimbing kedua yang 

memberikan dukungan dan solusi untuk penyelesaian skripsi. 

8. Seluruh teman-teman yang turut mendukung dan membantu dalam proses 

penyelesaian skripsi ini. 

 

Atas segala bantuan dan kemudahan dalam menjalankan proses penyusunan 

laporan ini penulis berharap dan berdoa semoga Allal SWT memberikan balasan 

amal yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan yang ada 

dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis akan menghargai setiap 

kritik maupun saran yang membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

 

 

Jakarta, Mei 2011 

 

                                             

                                               Penulis 

 

 

 

 




