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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen laba, sales
growth, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap prudence
dengan kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi. Sampel penelitian
ini adalah perusahaan manufaktur yang diambil dengan menggunakan
metode purposive sampling yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada
tahun 2014-2018. Pengujian hipotesis menggunakan analisis data panel yang
diolah pada software Eviews versi 9. Hasil penelitian ini menemukan bahwa
secara parsial manajemen laba dan sales growth tidak berpengaruh signifikan
terhadap prudence. Sementara profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan
berpengaruh negatif signifikan terhadap prudence. Sebagai variabel moderasi,
kepemilikan manajerial memperlemah pengaruh profitabilitas dan leverage
terhadap prudence.
Kata kunci: manajemen laba, sales growth, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan,
prudence, kepemilikan manajerial

1. Pendahuluan
Prudence memiliki prinsip dalam hal pengaturan laba dimana prudence
menggunakan kebijakan-kebijakan akuntansi untuk berusaha lebih mengakui beban atau
kerugian terlebih dahulu meskipun belum terjadi dan mengakui pendapatan atau laba
hanya ketika pendapatan atau laba tersebut sudah benar-benar terjadi karenanya
prudence menyebabkan laba akan menjadi lebih kecil. Teknis penerapan prudence dalam
perusahaan tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh manajemen
sendiri.
Padmawati dan Fachrurrozie (2015) menemukan bahwa sales growth memiliki
pengaruh yang positif signifikan terhadap prudence. Kemudian Saputri (2013)
menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap
prudence. Namun dalam menguji variabel prudence, Pratanda dan Kusmuriyanto (2014)
menemukan bahwa leverage berpengaruh positif signifikan terhadap prudence. Penelitian
lain yang menguji variabel bebas lainnya yang mempengaruhi prudence adalah penelitian
yang dilakukan oleh Septian dan Anna (2014) yang menemukan bahwa ukuran
perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap prudence. Penemuan tersebut
juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanto dan Ramadhani (2016)
serta Saerang dan Lambey (2015).

2. Studi Pustaka
2.1. Rerangka Teoritis
Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah agency theory. Agency
theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh
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kepentingan diri sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan
agen (Adiwibowo, 2018).
Menurut Savitri (2016 : 24), Prinsip Prudence adalah konsep yang mengakui beban
dan kewajiban sesegera mungkin meskipun ada ketidakpastian tentang hasilnya, namun
hanya mengakui pendapatan dan aset ketika sudah yakin akan diterima. Manajemen
Laba (Earnings Management) adalah kebijakan akuntansi (akrual) yang dipilih oleh
manajer atau tindakan nyata, yang mempengaruhi laba sehingga mencapai beberapa
spesifik dalam pelaporan tujuan laba (Scott, 2015). Analisa rasio merupakan salah satu
alat analisis keuangan yang paling populer dan banyak digunakan. Analisis rasio dapat
mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan
kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen
yang membentuk rasio (Subramanyam, 2010). Kepemilikan manajerial adalah
kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah
saham yang dimiliki oleh manajemen (Sujono dan Soebiantoro, 2007).
2.2. Pengembangan Hipotesis
Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Penelitian yang dilakukan oleh Alsyari,et.al. (2013), manajemen laba memiliki pengaruh
yang negatif signifikan terhadap prudence. Sebagai bahan pemikiran lain dalam
pembentukan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan
oleh Anggraini & Trisnawati (2008) bahwa konservatisme akuntansi tidak konsisten
digunakan pada perusahaan di Indonesia yang dikarenakan masih adanya sebagian
perusahaan lebih memilih untuk menggunakan akuntansi konservatif atau menggunakan
akuntansi tidak konservatif.
H1: Manajemen Laba berpengaruh negatif signifikan terhadap Prudence.
Dasar pemikiran yang dipertimbangkan dalam pengembangan hipotesis kedua ini
adalah semakin tinggi tingkat kepemilikan saham di dalam perusahaan oleh manajer
maka laporan keuangan yang dibuat akan akan lebih konservatif karena manajer tidak
lagi hanya berperan sebagai agen namun juga berperan sebagai pemilik saham
(Padmawati dan Fachrurrozie, 2015).
H2: Sales growth berpengaruh positif signifikan terhadap Prudence.
Padmawati dan Fachrurrozie (2015) menemukan bahwa pertumbuhan penjualan
perusahaan akan mempengaruhi tingkat akrual pada perusahaan seperti persediaan,
piutang, dan pertumbuhan penjualan yang tinggi seringkali meningkatkan ekspektasi
pasar terhadap arus kas di masa depan sehingga akan mempengaruhi konservatisme
pasar (Ahmed dan Duellman, 2007).
H3: Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap Prudence.
Pratanda dan Kusmuriyanto (2014) menemukan bahwa leverage berpengaruh
positif signifikan terhadap prudence. Semakin tinggi leverage maka kreditor memiliki hak
lebih besar untuk mengetahui dan mengawasi penyelenggaraan operasi perusahaan.
Dewi dan Suryanawa (2014) juga menemukan bahwa leverage berpengaruh positif
signifikan terhadap prudence. Leverage dikatakan menguntungkan bila perusahaan dapat
menghasilkan laba yang melebihi biaya pembelanjaan tetapnya (bunga obligasi dan
dividen saham preferen yang konstan).
H4: Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap Prudence.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Septian dan Anna (2014), ukuran
perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap prudence. Penemuan tersebut
juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanto dan Ramadhani (2016)
serta Saerang dan Lambey (2015).
H5: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap Prudence.
Ayuningsih,et.al. (2016) menemukan adanya pengaruh kepemilikan manajerial
terhadap prudence dengan arah yang negatif dan signifikan. Penelitian ini didukung
dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmariani (2018) dan Brilianti (2013).
H6: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap Prudence.
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Peran kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi yang memoderasi
pengaruh manajemen laba terhadap prudence telah diteliti oleh Alsyari, et.al. (2013) yang
menemukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan pada manajemen laba terhadap
konservatisme akuntansi dengan dimoderasi oleh kepemilikan manajerial.
H7: Kepemilikan manajerial memperlemah pengaruh negatif manajemen laba terhadap
Prudence.
Hipotesis kedelapan hingga hipotesis kesebelas merupakan new insight dalam
penelitian ini.
H8: Kepemilikan manajerial memperlemah pengaruh positif sales growth terhadap
Prudence.
H9: Kepemilikan manajerial memperkuat pengaruh negatif profitabilitas terhadap
Prudence.
H10: Kepemilikan manajerial memperlemah pengaruh positif leverage
terhadap
Prudence.
H11: Kepemilikan manajerial memperlemah pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap
Prudence.

3. Metodologi Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perusahaan-perusahaan
industri yang listed di Bursa Efek Indonesia (BEI) di tahun 2014-2018. Unit analisis dalam
perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan yang menenuhi syarat untuk dijadikan
sampel penelitian. Dari sampel tersebut akan diambil data keuangan yang diperlukan
untuk mengukur variabel penelitian yang kemudian akan diolah dengan menggunakan
software stastistik berupa Eviews versi 9.
Adapun pengukuran variabel-variabel penelitian adalah sebagai berikut :

Variabel
Prudence (Y)

Manajemen laba
(X1)

Tabel 3. Pengukuran Variabel Penelitian
Cara pengukuran
Cit = NIit – CFOit (Givoly dan Hayn, 2002)
Dimana:
Cit : Net income sebelum extraordinary item dikurangi
depresiasi dan amortisasi
CFit : Cash Flow dari kegiatan operasional
Arit = Rit + Rit x SIZEit + Rit x AGEit - Rit x AGE_SQit - Rit x
GRR_Pit + Rit x GRR_Nit + Rit x GRMit + Rit x GRM_SQit +
eit (Stubben, 2010)
Dimana:
AR = Account Receivable
R = Sales
Size = ukuran perusahaan yang di dapat dari natural
logaritma total aset perusahaan
Age = umur perusahaan sejak perusahaan berdiri hingga
tahun laporan
GRR = growth rate diukur dengan persentase kenaikan atau
penurunan sales dari periode t terhadap periode t-1
GRR_P = bernilai 0 apabila nilai growth rate negatif
GRR_N = bernilai 0 apabila nilai growth rate positif
GRM = gross profit margin yang diukur dengan persentase
laba kotor dari sales
SQ = nilai kuadrat dari variabel bersangkutan
E = nilai error

Skala
Rasio

Rasio
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(Total Penjualan Neto t – Total Penjualan Neto t-1) / Total
Penjualan Neto t-1 (Saputri, 2013)
Net Income / Total Asset (Padmawati dan Fachrurrozie,
2015)
Total Debt / Total Assets (Susanto dan Ramadhani, 2016)
Natural logaritma dari total aset perusahaan (Priambodo,
2015)
Jumlah saham yang dimiliki direktur dan komisaris / jumlah
saham x 100% (Veronica, 2013)

Rasio
Rasio
Rasio
Rasio
Rasio

4. Hasil dan Pembahasan
Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
Tabel 4. Hasil Pengujian T
Hasil Pengolahan Eviews 9

Probabilitas variabel manajemen laba terhadap prudence adalah 0.2438 maka
manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap prudence. Hasil penelitian ini
berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alsyari,et.al. (2013) dan Anggraini
dan Trisnawati (2008) yang menemukan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh yang
negatif signifikan terhadap prudence (H1 ditolak). Probabilitas variabel sales growth
terhadap prudence adalah 0.4136 maka sales growth tidak berpengaruh signifikan
terhadap prudence. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Padmawati dan Fachrurrozie (2015) yang menemukan bahwa sales growth memiliki
pengaruh positif signifikan terhadap prudence (H2 ditolak)
Probabilitas variabel profitabilitas terhadap prudence adalah 0.0000 maka
profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap prudence dengan arah yang negatif. Hasil
penelitian mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Padmawati dan Fachrurrozie
(2015) yang menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang negatif signifikan
terhadap prudence (H3 diterima). Probabilitas variabel leverage terhadap prudence yaitu
0.0000 maka leverage berpengaruh signifikan terhadap prudence dengan arah yang
negatif. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratanda
dan Kusmuriyanto (2014) serta Dewi dan Suryanawa (2014) yang menemukan bahwa
leverage berpengaruh positif signifikan terhadap prudence (H4 ditolak).
Probabilitas variabel ukuran perusahaan terhadap prudence yaitu 0.0220 maka
ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap prudence dengan arah yang negatif.
Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratanda dan
Kusmuriyanto (2014) serta Dewi dan Suryanawa (2014) yang menemukan bahwa ukuran
perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap prudence (H5 ditolak). Probabilitas
variabel kepemilikan manajerial terhadap prudence 0.0096 maka kepemilikan manajerial
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berpengaruh signifikan terhadap prudence dengan arah yang negatif. Hasil penelitian ini
mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayuningsih,et.al. (2016), Fatmariani
(2018) dan Brilianti (2013) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial memiliki
pengaruh negatif signifikan terhadap prudence (H6 diterima).
Probabilitas variabel kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi pengaruh
manajemen laba terhadap prudence yaitu 0.1853 maka kepemilikan manajerial tidak
mampu memoderasi pengaruh negatif manajemen laba terhadap prudence. Hasil
penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alsyari, et.al. (2013)
yang menemukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan pada manajemen laba
terhadap konservatisme akuntansi dengan dimoderasi oleh kepemilikan manajerial (H7
ditolak). Nilai probabilitas variabel kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi
pengaruh sales growth terhadap prudence yaitu 0.0434 dengan arah negatif, namun
pengaruh langsung variabel sales growth terhadap prudence tidak signifikan sehingga
maka kepemilikan manajerial tidak mampu memoderasi pengaruh sales growth terhadap
prudence (H8 ditolak). Probabilitas variabel kepemilikan manajerial sebagai variabel
moderasi pengaruh profitabilitas terhadap prudence yaitu 0.0006 dengan arah positif,
maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan manajerial memperlemah pengaruh
negatif profitabilitas terhadap prudence (H9 ditolak).
Nilai probabilitas variabel kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi
pengaruh leverage terhadap prudence yaitu 0.0230 dengan arah positif, maka dapat
disimpulkan bahwa variabel kepemilikan manajerial memperlemah pengaruh negatif
leverage terhadap prudence (H10 diterima). Nilai probabilitas variabel kepemilikan
manajerial sebagai variabel moderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap prudence
yaitu 0.1079 maka kepemilikan manajerial tidak mampu memoderasi pengaruh negatif
ukuran perusahaan terhadap prudence (H11 ditolak).

5. Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Manajemen laba dan sales growth secara individual tidak berpengaruh signifikan
terhadap Prudence.
b. Profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial secara
individual berpengaruh negatif signifikan terhadap Prudence.
c. Kepemilikan manajerial tidak memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap
Prudence dan pengaruh sales growth terhadap prudence, dan pengaruh ukuran
perusahaan terhadap prudence.
d. Kepemilikan manajerial memperlemah pengaruh negatif profitabilitas terhadap
Prudence dan pengaruh negatif leverage terhadap prudence.
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