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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.
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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
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