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ABSTRACT 

The purpose of this study is to explore the impact among business strategy, 

market competition, leverage and earnings management. This study uses Porter’s 

typology of business strategies; cost leadership and differentiation. First, it 

examines the relationships between business strategy and earnings management. 

Further, it analyzes the joint effect of business strategy and market competition to 

earnings management. Furthermore, the researcher examined the relationship 

between leverage to earnings management. 

 

This study uses secondary data. The population consists of manufacturing  

firms listed in Indonesia Stock Exchange. This study uses purposive sampling and 

takes some criterias. Firms included in this study are being listed in IDX before 

2011 and also provides annual reports from 2012 until 2014. The samples 

consists of 129 observations. In this research Ordinary Least Square used to be 

analysis technique. 

 

The result of this study show that firms that follow cost leadership strategy 

(cost leaders) are more likely to have a higher level of real earnings management 

and  firms that follow differentiation strategy (differentiators) are less likely to use 

real earnings management. For cost leaders, the market competition further 

increases the level of real earnings management, whereas the level of earnings 

management of differentiators is also significantly impacted by the market 

competition. Furthermore, the results show that leverage within the company has 

no significant effect on earnings management 

 

Keywords: Business level strategy, cost leadership, differentiation, market 

competition, leverage, earnings management 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji dampak dari strategi tingkat bisnis 

dan persaingan pasar terhadap praktik manajemen laba. Penelitian ini 

menggunakan tipologi strategi Porter; kepemimpinan biaya dan diferensiasi. 

Pertama, peneliti menguji hubungan antara strategi tingkat bisnis terhadap praktik 

manajemen laba. Selanjutnya, peneliti melakukan pengujian lebih mendalam 

dengan menguji dampak dari hubungan antara strategi tingkat bisnis dan 

persaingan pasar terhadap praktik manajemen laba. Lebih lanjut, peneliti 

melakukan pengujian pengaruh antara leverage terhadap manajemen laba.  

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Metoda sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling dengan kriteria perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

sebelum tahun 2011 dan menyajikan laporan keuangan selama tahun 2012 sampai 

2014 secara lengkap dengan menggunakan mata uang rupiah. Jumlah total sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 129 perusahaan dari empat tahun periode 

pengamatan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis Ordinary Least 

Square (OLS). 

  

Hasil penelitian menunjukan bahwa perusahaan yang menerapkan strategi 

kepemimpinan biaya memiliki kemungkinan yang lebih tinggi dalam melakukan 

praktik manajemen laba dan perusahaan yang menerapkan strategi diferensiasi 

cenderung untuk tidak melakukan praktik manajemen laba. Lebih lanjut, hasil 

penelitian mengindikasikan bahwa perusahaan dengan strategi kepemimpinan 

biaya dan berada dalam suatu lingkungan persaingan yang ketat cenderung untuk 

melakukan praktik manajemen laba. Di sisi lain, tingkat praktik manajemen laba 

dari perusahaan yang menerapkan strategi diferensiasi juga dipengaruhi secara 

signifikan oleh persaingan pasar. Lebih lanjut, hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa leverage dalam perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

manajemen laba. 

 

Kata kunci : Strategi tingkat bisnis, kepemimpinan biaya, diferensiasi, persaingan 

pasar, leverage, manajemen laba 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Salah satu alat untuk mengukur kinerja perusahaan adalah melalui laporan 

keuangan. Hasil dari laporan keuangan dapat digunakan oleh manajemen, 

pemegang saham, dan regulator untuk menilai kualitas laba perusahaan. Besarnya 

laba yang dihasilkan perusahaan merupakan salah satu pengukuran yang 

digunakan untuk mengukur kinerja manajemen. Hal ini memicu manajer untuk 

melakukan perilaku menyimpang yang dikenal sebagai manajemen laba. 

Manajemen laba merupakan usaha manajer yang disengaja untuk memanipulasi 

laporan keuangan dalam batasan-batasan yang diperbolehkan oleh prinsip-prinsip 

akuntansi dengan tujuan untuk memberikan informasi yang menyesatkan para 

pengguna laporan keuangan untuk kepentingan manajer (Meutia, 2004).  

Dalam penelitian ini digunakan manajemen laba riil untuk memanipulasi 

laporan keuangan perusahaan. Indikator perusahaan dalam melakukan praktik 

manajemen laba ketika dengan melibatkan keputusan manajemen dalam 

memotong kembali biaya R&D (research and development) atau S,G,&A (selling, 

general, and administration), meningkatkan harga diskon atau memproduksi lebih 

persediaan (Roychowdhury, 2006 dan Cohen dkk., 2010). Manajemen laba riil 

dianggap kurang berisiko dan kurang menerima pengawasan dari auditor dan 

regulator dibandingkan manajemen laba berbasis akrual dan oleh karena itu, 

manajemen laba riil lebih sering digunakan dalam beberapa tahun terakhir setelah 

penguatan aturan regulasi (Cohen dkk., 2008). Namun, manajemen riil merupakan 
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penyimpangan dari praktik bisnis terbaik yang dilakukan manajemen untuk 

mencapai target pendapatan dan memiliki dampak negatif nyata terhadap kinerja 

masa depan (Gunny, 2010).  

Salah satu motivasi di balik manajemen laba adalah untuk memberikan 

kabar baik bagi dewan direksi dengan menunjukkan hasil yang baik dalam jangka 

waktu tertentu. Hal ini merupakan masalah potensi endogenitas; yaitu manajer 

enggan untuk mengumumkan laba di bawah perkiraan analis (Cohen dkk., 2010) 

karena mungkin memiliki dampak negatif pada harga pasar per saham. 

Dikarenakan harga pasar per saham berdampak terhadap nilai perusahaan, 

manajer cenderung memanipulasi komponen laporan laba rugi dan neraca untuk 

mempertahankan dan memaksimalkan harga saham untuk tahun berjalan dan 

selanjutnya. Dalam sebuah penelitian sebelumnya yang ekstensif, 

dipertimbangkan bagaimana faktor-faktor kelembagaan seperti tata kelola 

perusahaan dapat mengurangi manajemen laba. Penelitian tersebut berfokus pada 

bagaimana pengawasan atas manajemen melalui mekanisme tata kelola internal 

atau eksternal seperti kompensasi dan struktur modal dapat mengurangi 

manajemen laba (Jaggi, 1975; Jensen, 1993; Saudagaran dan Diga, 1997; 

Eisenberg dkk., 1998; Wei dkk., 2013).  

Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Zahra dkk. (2005), penelitian 

akuntansi saat ini memiliki fokus berat pada identifikasi indikator potensi suatu 

peristiwa daripada menjelajahi penyebab langsung atau anteseden. Strategi bisnis 

merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi mekanisme tata kelola 

internal (Miles dan Snow, 1978, 2003; Ittner dkk., 1997) telah mendapat sedikit 
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perhatian pada dampaknya terhadap manajemen laba. Oleh karena itu, penelitian 

ini mencoba untuk menyelidiki apakah strategi bisnis mungkin merupakan suatu 

faktor penentu dari manajemen laba. Porter (1980) menyajikan kerangka yang 

menggambarkan dua strategi generik yang digunakan perusahaan untuk mencapai 

keunggulan kompetitif yaitu kepemimpinan biaya dan diferensiasi. Perusahaan 

yang mengadopsi strategi kepemimpinan biaya bertujuan untuk meningkatkan 

pangsa pasar berdasarkan penciptaan posisi murah dibandingkan dengan pesaing 

yang lain. Perusahaan dapat mengadopsi metode alokasi sumber daya yang 

berbeda untuk mencapai kepemimpinan biaya yaitu fasilitas skala besar, 

perbaikan proses, minimisasi biaya, TQM (total quality management), 

benchmarking, dan kontrol overhead.  

Di sisi lain, untuk menjadi unik dalam industrinya, strategi diferensiasi 

mencapai keunggulan kompetitif dengan berinvestasi dalam mengembangkan 

produk atau jasa yang menawarkan kualitas unik yang diinginkan pelanggan yang 

memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga premium. Li dkk. (2007) 

berpendapat bahwa strategi bisnis cenderung diterapkan oleh perusahaan 

manufaktur dibandingkan perusahaan-perusahaan dalam industri lainnya. Oleh 

sebab itu, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menjadi 

populasi dari penelitian ini.  

Faktor yang diimplementasikan dalam lingkungan bersaing, strategi bisnis 

dapat dipengaruhi secara signifikan oleh persaingan pasar. Persaingan pasar telah 

menciptakan pergolakan, tekanan, risiko dan ketidakpastian organisasi. Puncak 

tuntutan organisasi yaitu menjawab segala ancaman dan kesempatan dalam 
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lingkungan bersaing, dan mereka mendesain serta menggunakan sistem 

pengendalian yang tepat untuk mencapai tujuan ini (Biema dan Greenwald, 1997; 

Mia dan Clarke; 1999). Dalam rangka memperoleh dan mempertahankan 

keunggulan kompetitif, organisasi perlu untuk beradaptasi dengan cepat pada 

lingkungan pasarnya (DeGeus, 1988; Senge, 1990; Day, 1991). Maka dengan itu, 

jika suatu perusahaan menghadapi peningkatan kompetisi pada pasarnya, namun 

gagal mengadopsi dan mengimplementasikan strategi yang tepat untuk 

menghadapi persaingan tersebut, maka kinerjanya cenderung memburuk. 

Menariknya, terdapat hasil yang tidak konsisten mengenai dampak persaingan 

pasar pada manajemen laba pada penelitian terdahulu (Marciukaityte dan Park, 

2009; Karuna dkk., 2012; Markarian dan Santalo 2014).  

Dalam penelitian Karuna dkk., (2012) serta Markarian dan Santalo (2014) 

menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat persaingan pasar akan meningkatkan 

praktik manajemen laba. Sedangkan dalam penelitian Marciukaityte dan Park 

(2009) menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara persaingan 

pasar dengan praktik manajemen laba. Salah satu alasan yang menjelaskan 

inkonsistensi tersebut bahwa studi tersebut telah mengabaikan bagaimana 

interaksi persaingan pasar dan strategi bisnis dapat secara bersama-sama 

mempengaruhi manajemen laba, yang belum pernah diuji dalam penelitian 

sebelumnya dan akan menjadi fokus lain dari penelitian ini. 

Di sisi lain, yang berkaitan dengan praktik manajemen laba juga mengukur 

kinerja perusahaan melalui rasio leverage. Leverage merupakan rasio untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban 
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finansialnya. Leverage dalam penelitian ini merupakan rasio antara total 

kewajiban dan total asset. Untuk memberikan tinjauan laba dan pendapatan 

mereka, perusahaan mengambil pinjaman dari entitas tambahan. Semakin besar 

rasio leverage, berarti semakin tinggi pula nilai hutang perusahaan. Semakin besar 

hutang perusahaan maka semakin besar pula risiko yang dihadapi manajer 

sehingga manajer akan mengusahakan tingkat laba yang tinggi agar perusahaan 

tidak terancam di likuidasi. Jika suatu perusahaan terancam di likuidasi maka 

manajer akan cenderung melakukan praktik manajemen laba. Usaha dalam 

melakukan manajemen laba ini dilakukan agar kinerja perusahaan terlihat baik di 

mata pemegang saham dan publik. Dalam penelitian Seraina dan Andrianos 

(2012), disimpulkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap manajemen 

laba riil. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Norhayati dkk., 

2013 yang menyimpulkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. Penelitian ini dibangun karena terdapat hasil yang berbeda dari 

penelitian sebelumnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka 

rumusan permasalahan yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Apakah strategi bisnis kepemimpinan biaya berpengaruh terhadap 

manajemen laba? 

2. Apakah strategi bisnis diferensiasi berpengaruh terhadap manajemen laba? 

3. Apakah persaingan pasar berpengaruh terhadap manajemen laba? 
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4. Apakah leverage berpengaruh terhadap manajemen laba? 

5. Apakah interaksi antara persaingan pasar dan strategi bisnis 

kepemimpinan biaya menunjukkan hubungan yang dapat mempengaruhi 

manajemen laba? 

6. Apakah interaksi antara persaingan pasar dan strategi bisnis diferensiasi 

menunjukkan hubungan yang dapat mempengaruhi manajemen laba? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Memperoleh bukti empiris bahwa strategi bisnis kepemimpinan biaya 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan 

manufaktur periode 2011 - 2015. 

2. Memperoleh bukti empiris bahwa strategi bisnis diferensiasi 

berpengaruh negatif  terhadap manajemen laba pada perusahaan 

manufaktur periode 2011 - 2015. 

3. Memperoleh bukti empiris bahwa persaingan pasar berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur periode 2011 - 

2015. 

4. Memperoleh bukti empiris bahwa leverage berpengaruh positif 

terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur periode 2011 - 

2015. 

5. Memperoleh bukti empiris bahwa interaksi antara persaingan pasar dan 

strategi bisnis kepemimpinan biaya menunjukkan hubungan positif 
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yang dapat mempengaruhi manajemen laba pada perusahaan 

manufaktur periode 2011 - 2015. 

6. Memperoleh bukti empiris bahwa interaksi antara persaingan pasar dan 

strategi bisnis diferensiasi menunjukkan hubungan negatif yang dapat 

mempengaruhi manajemen laba pada perusahaan manufaktur periode 

2011 - 2015. 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka manfaat 

penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

memperluas wawasan dalam bidang ekonomi akuntansi mengenai 

pengaruh strategi bisnis yang diterapkan oleh perusahaan dengan 

persaingan pasar, dan leverage  terhadap manajemen laba. 

2. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pengaruh strategi bisnis yang diterapkan perusahaan dengan 

persaingan pasar, dan leverage terhadap manajemen laba perusahaan 

yang listing di Bursa Efek Indonesia.  

3. Bagi Emiten 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai peninjauan dalam 

kebijakan yang terkait dengan manajemen laba sehingga dapat 

dihasilkan penyusunan laporan keuangan yang lebih berkualitas bagi 

para penggunanya. 
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4. Bagi Akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi 

dan pengembangan ilmu di bidang ekonomi akuntansi sehingga dapat 

memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya yang sejenis. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan penelitian, sistematika penulisan yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

BAB I :PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  :TELAAH PUSTAKA 

Bab ini menguraikan landasan teori yang mendukung penelitian, 

penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III :METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan variabel penelitian, definisi operasional variabel, 

jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, dan 

metode analisis data.  

BAB IV :HASIL DAN ANALISIS 
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Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi 

atas hasil penelitian. 

BAB V    :PENUTUP  

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang didasarkan 

pada pemaparan pada sub bab sebelumnya, keterbatasan dalam 

melakukan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


