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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

 Pada bab ini, peneliti akan melakukan analisis dari data yang telah 

terkumpul. Data yang terkumpul berupa laporan keuangan perusahaan-perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang listing di Bursa Efek Indonesia 

selama periode 2011-2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 

pengaruh variabel leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan dan volatilitas 

penjualan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 Penarikan sampel penelitian ini dilakukan dengan metode purposive 

sampling yaitu pemilihan sampel tidak secara acak, namun menggunakan 

pertimbangan dan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. 

Berikut ini kriteria pemelihan sampel penelitian : 

Tabel 4.1 

Prosedur Pemilihan Sampel 

No Kriteria Sampel Penelitian Total 

1 Perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI dan 

menerbitkan laporan keuangan auditan secara 

konsisten dan lengkap dari tahun 2011-2015 

37 

2 Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan (0) 
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keuangan tahunan dengan periode yang 

berakhir 31 Desember selama periode 2011-

2015 

3 Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan 

tahunan dalam mata uang Rupiah secara 

berturut-turut pada tahun 2011-2015. 

(0) 

4 Perusahaan yang tidak memiliki data yang 

dibutuhkan untuk mengetahui perhitungan-

perhitungan yang dibutuhkan dalam 

penelitian. 

(13) 

5 Perusahaan yang melalukan delisting antara 

tahun 2011-2015 

(1) 

 Jumlah sampel penelitian yang memenuhi 

kriteria 

23 

 Jumlah observasi (23 x 5) 115 

 

 Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka diperoleh 23 perusahaan 

yang memenuhi kriteria. Perusahaan yang telah memenuhi kriteria akan diteliti 

selama 5 tahun berturut-turut (2011-2015). Daftar perusahaan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut : 

 

 

 



40 

 

 

Tabel 4.2 

Nama dan Kode Perusahaan Sampel 

No Kode  Perusahaan 

1 CEKA  Wilmar Cahaya Indonesia Tbk  

2 DLTA  Delta Djakarta Tbk  

3 ICBP  Indofood CBP Sukses Makmur Tbk  

4 INDF  Indofoof Sukses Makmur Tbk  

5  MLBI  Multi Bintang Indonesia Tbk  

6 ROTI  Nippon Indosari Tbk  

7 SKLT  Sekar Laut Tbk  

8 ULTJ  Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk  

9 GGRM  Gudang Garam Tbk  

10 HMSP  Handjaya Mandala Sampoerna Tbk  

11 RMBA  Bentoel International Investama Tbk  

12 DVLA  Darya Varia Laboratoria Tbk  

13 INAF  Indofarma (Persero) Tbk  

14 KAEF  Kimia Farma (Persero) Tbk  

15 KLBF  Kalbe Farma Tbk  

16 PYFA  Pyridam Farma Tbk  

17 TSPC  Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk  

18 ADES  Akasha Wira International Tbk  

19 MBTO  Martina Berto Tbk  



41 

 

20 TCID  Mandom Indonesia Tbk  

21 UNVR  Unilever Indonesia Tbk  

22 KICI  PT Kedaung Indah Can Tbk  

23 LMPI  PT Langgeng Makmur Industry Tbk  

 

 

4.2 Hasil Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan 

tahunan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang didapat dari 

Bursa Efek Indonesia untuk menghitung nilai variabel dependen (manajemen 

laba) dan variabel independen (leverage, kualitas audit, ukuran perusahaan dan 

volatilitas penjualan). 

 Contoh perhitungan untuk variabel dependen dan independen pada Wilmar 

Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) yang listing di BEI tahun 2011 : 

1. Manajemen Laba ( Variabel Dependen ) sebesar 0.2406 

TAC = Nit – CFOi 

TAC = 96.305.943.766 – 126.233.750.999 

                    = -29.927.807.233 

 Sedangkan TAit/Ait-1   = 
                                   =  - 0,03518973 

Setelah diperoleh nilai total accruals, dilakukan regresi untuk 

memperoleh angka koefisien β1, β2, dan β3 dengan variabel dependen total 

accruals dan variabel independen adalah total aset tahun sebelumnya (t-1), 



42 

 

 

perubahan pendapatan, dan total aset tetap perusahaan pada tahun ke-t.  

TAit/Ait-1 = β1 (1/Ait-1) + β2 (∆Revt/Ait-1) + β3 (PPEt/Ait-1) + ε 

β 1 = -0,111 

β 2, = - 0,422 

β 3 = -0,170 

Setelah diperoleh nilai koefisien regresi β 1, β 2 dan β 3, maka 

dilanjutkan dengan menghitung komponen nondiscretionary accruals. 

Model nondiscretionary accruals dirumuskan sebagai berikut: 

NDAit = β1 (1/Ait-1) + β2 (∆Revt/Ait-1– ∆Rect/Ait-1) + β3  (PPEt/Ait-1) 

NDAit  = -0,111 (1/850.469.914.144) - 0,422 

((519.964.146.900/850.469.914.144) – 

(45.957.960.700/850.469.914.144)) + -0,170 

(202.893.708.301/850.469.914.144) 

NDAit = -0,111 ( 0,00000000000117582)  - 0,422 ( 0,00061138-

0,05403831) + -0,170 (0,238566) 

NDAit  = -0.2757564225 

 

Selanjutnya DA dapat dihitung sebagai berikut  

DAit  = TAit/Ait-1– NDAit 

  = - 0,03518973 – 0.2757564225 

   

= 0.2406 

 

Data selengkapnya terdapat pada lampiran 2 
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2. Leverage (variabel independen) sebesar  

                                   = Total Utang itTotal Asset it  

                                                                                          =                                  

         = 0,51 

Data selengkapnya pada lampiran 3 

3. Profitabilitas ( Variabel Independen ) sebesar sebesar 0,116967   

                            =           ℎ       ℎ      Total Asset  

                 =                               

 

= 0,116967 

Data selengkapnya pada lampiran 4 

4. Ukuran perusahaan ( Variabel Independen ) sebesar 27 

Size   = Ln Total Assets 

 = Ln (823.360.918.368) 

 = 27 

Data selengkapnya pada lampiran 5 
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5. Volatilitas Penjualan sebesar 14.6729972400261  

                     = s  pen ualan sela a   ta un ittotal a tiva it  

                                              =                                     

    = 14,67 

Data selengkapnya pada lampiran 6
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4.3 Analisis Deskriptif 

 Statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan deskripsi data dari seluruh 

variabel yang akan dimasukkan dalam model penelitian. Variabel dalam 

penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu manajemen laba (total accrual) 

sedangkan variabel independen adalah rasio leverage, kualitas audit, ukuran 

perusahaan dan volatilitas penjualan. Lebih lanjut dijelaskan pada table 4.3 

berikut 

Tabel 4.3 

Hasil Analisis Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviatiom 

DA 110 -0,25 0,65 0,1390 0,14289 

Leverage 110 0,10 1,25 0,4102 0,19228 

ROA 110 -,022 0,42 0,1157 0,12558 

Size 110 25,00 32,00 28,5091 1,84115 

Vol 110 3,06 18,00 7,1166 2,98797 

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2017 

Hasil deskriptif variabel Manajemen Laba (Discretional Accrual) 

diperoleh rata-rata sebesar 0,1390 dan standar deviasi sebesar 0,14289. Hal ini 
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berarti rata-rata perusahaan Manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI cenderung melakukan manajemen laba karena memiliki 

discretionary accrual positif. Artinya besarnya laba bersih yang dilaporkan oleh 

perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai arus kas operasinya. Dengan 

nilai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan rata-ratanya 

menunjukan bahwa ukuran penyebaran manajemen laba cenderung heterogen. 

 Hasil analisis deskriptif pada Leverage menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

sebesar 0,4102 dan standar deviasi sebesar 0,19228. Hasil ini berarti menunjukkan 

bahwa selama periode penelitian perusahaan memiliki kewajiban hutang sebesar 

41,02% dari total assetnya. Nilai yang cukup rendah ini, berarti risiko yang akan 

dihadapi oleh perusahaan juga cukup rendah mengingat masih dibawah 50%, yang 

berarti komponen hutang perusahaan cukup rendah dibandingkan dengan total 

assetnya.  Situasi seperti ini dikatakan aman karena perusahaan masih memiliki 

modal sebagai harta bagi perusahaan  yang dapat digunakan untuk membayar 

utang atau kewajiban perusahaan. Nilai standar deviasi sebesar 0,19228, artinya 

bahwa ukuran penyebaran data adalah sebesar 0,19228 dari 110 kasus yang 

terjadi.  Nilai standar deviasi lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-ratanya 

sehingga datanya menyebar secara homogen. 

Sedangkan deskriptif terhadap variabel profitabilitas (ROA) memiliki nilai 

terendah sebesar -0,22 berarti laba yang diperoleh perusahaan rata-rata -0,22% 

dari seluruh aset perusahaan. Nilai maksimum sebesar 0,42 menunjukkan bahwa 

kemampuan tertinggi perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

dalam menghasilkan laba bersih adalah sebesar 42% dari seluruh asset. Sedangkan 
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rata-rata sebesar 0,1157, menunjukkan bahwa kemampuan rata-rata perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi dalam menghasilkan laba sebesar 

11,57% dari total assetnya. Dengan nilai standar deviasi sebesar 0,12558 lebih 

besar dengan nilai rata-ratanya menunjukkan bahwa sebaran variabel ROA adalah 

heterogen. 

Hasil deskriptif pada variabel ukuran perusahaan (Size) memiliki nilai 

rata-rata sebesar 28,5091 dengan standar deviasi 1,84115. Nilai maksimum 

menunjukkan 32,00 dan nilai minimum nya adalah 25,00. Nilai standar deviasi 

lebih rendah dari nilai rata-ratanya, hal ini menunjukkan bahwa data nya 

menyebar secara homogen. 

Hasil deskriptif pada volatilitas penjualan (Vol) diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 7,1166 dengan nilai standar deviasinya sebesar 2,98797. Nilai maksimum 

menunjukkan 18,80 dan nilai minimum menunjukkan 3,06.Artinya bahwa selama 

periode penelitian perusahaan mampu meningkatkan penjualan sebanyak 7,1166 

kali dari total aktivanya. Nilai standar deviasi lebih rendah dibandingkan dengan 

nilai rata-ratanya sehingga datanya menyebar cukup homogen.  

4.4 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan uji statistik terlebih dahulu dilakukan uji 

penyimpangan asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan untuk menguji validitas dari 

hasil analisis regresi linier berganda, agar hasil kesimpulan yang diperoleh tidak 

bias. Adapun pengujian yang digunakan adalah Uji Normalitas, Uji 

Multikolinieritas, Uji Autokorelasi dan Uji Heteroskedastisitas. 

 



48 

 

 

4.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui bahwa data yang digunakan 

pada variabel penelitian telah berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji data 

berdistribusi normal atau tidak akan digunakan uji Kolmogorov Smirnov. Jika 

nilai probabilitas > 0,05 maka dapat dipastikan bahwa data penelitian ini 

berdistribusi normal. Hasil Uji Normalitas dapat ditunjukkan pada Tabel 4.4: 

Tabel 4.4 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N  110 

Normal Parametersa Mean .0000000 

 
Std. Deviation .13353278 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .111 

 Positive .111 

 
Negative -.075 

Kolmogorov-Smirnov 
 

1.159 

Asymp.Sig. (2-tailed) 
 

.136 

a. Test distribution is Normal.  

Berdasarkan Tabel 4.4 terlihat bahwa nilai Kolmogorov Smirnov Z  

sebesar 1,159 dan probabilitas sebesar 0,136>0,05. Dengan demikian data 

penelitian dalam model penelitian ini dapat dinyatakan normal. 
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4.4.2 Uji Multikolinearitas 

Pengujian terhadap multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

antar variabel itu saling berkorelasi. Untuk menguji ada tidaknya gejala 

multikolinearitas, peneliti menggunakan metode (variance inflation factor) VIF 

dan Tolerance. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai Tolerance lebih besar 

dari 0,10 maka diindikasikan bahwa persamaan regresi tidak mengalami gejala 

multikolinearitas. (Ghozali, 2005). Hasil dari uji multikolinearitas dapat dilihat 

pada table 4.5 berikut : 

Tabel 4.5 

Hasil Perhitungan Multikolinearitas 

Variabel Independen Tolerance VIF Keterangan 

Leverage 0,872 1,146 Tidak ada multikolinieritas 

ROA 0,509 1,966 Tidak ada multikolinieritas 

Size 0,851 1,175 Tidak ada multikolinieritas 

Vol 0,560 1,786 Tidak ada multikolinieritas 

Sumber : Data sekunder Pojok BEI, diolah 2017  

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa semua variabel bebas 

mempunyai nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi gejala multikolinieritas dalam model penelitian ini. 

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Jika varian dari residual dari satu pengamatan ke 
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pengamatan lainnya tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda 

disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik bersifat homokedastisitas dan 

tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2012). Gejala heterokedastisitas  terjadi 

bila distrurbance term untuk setiap observasi tidak lagi konstan, tetapi bervariasi. 

Perhitungan heterokedastisistas dapat dilakukan dalam banyak model,  salah 

satunya adalah grafik. Hasil Uji Heteroskedastisitas tersebut dapat di lihat pada 

gambar 4.1: 

 

Gambar 4.1. Uji Heteroskedastisitas 

Dari gambar 4.1 diatas dapat diketahui sebaran data residual menyebar 

secara acak diatas dan dibawah sumbu nol Y, serta tidak membentuk pola tertentu. 

Dengan  demikian  dapat  dinyatakan  bahwa  model  regresi  tidak  terjadi   gejala 

Heteroskedastisitas. 

 

4.4.4 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah adanya korelasi antar anggota sampel yang diurutkan 

berdasarkan waktu. Penyimpangan asumsi ini biasanya muncul pada observasi 
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yang menggunakan data time series (Algifari, 2000). Untuk mengetahui ada 

tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson. Menurut 

Ghozali (2005), jika nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan 

(4-du), maka koefisien autokorelasi = 0, sehingga tidak ada autokorelasi. 

Berdasarkan penelitian ini jumlah observasi N = 110 dan k ( variabel 

bebas ) = 4, maka dapat dilihat nilai Du pada Tabel sebesar 1,7651 dan 4-Du 

sebesar 2,2349 . Sedangkan hasil uji Durbin Watson dengan program SPSS 15 

dapat ditunjukkan pada Tabel 4.6 berikut :  

Tabel 4.6 

Durbin Watson Test 

Model Summary
b 

   

R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

 

Model R Durbin-Watson 

1 .356a .127 .093 .13605 2.016 

a. Predictors : (Constant), Leverage,ROA,Size,Vol 

b. Dependent Variable : DA 

Berdasarkan hasil olah regresi diketahui bahwa nilai Durbin Watson 

sebesar 2,016 yang berada diantara 1,7651 sampai 2,2349 yaitu berada pada 

daerah tidak ada autokorelasi, sehingga disimpulkan bahwa model regresi ini tidak 

terjadi Autokorelasi. 

4.5 Analisis Regresi Linear Berganda 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
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analisis regresi linier berganda yaitu dilakukan melalui uji statistic t dan uji 

koefisien determinasi 

4.5.1 Uji Statistik t 

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh leverage, 

profitabilitas, ukuran perusahaan dan volatilitas penjualan pada perusahaan 

Pertambangan yang listing di bursa efek Indonesia. Hasil uji regresi linier 

berganda dapat dilihat pada table 4.7 berikut :  

Tabel 4.7 

Hasil Estimasi Regresi 

 

Variabel 

Koef. 

Regresi 

 

Beta 

 

p value 

 

Sig. 

 

Keterangan 

(Constant) -0,232  -1,073  0,286  

Leverage -0,091 -0.123 -1,260  0,210 Tidak Signifikan 

ROA  -0,300 -0,263 -2,059  0,042 Signifikan 

Size  0,010  0,130  1,316  0,191 Tidak Signifikan 

Vol  0,022  0,456  3,742  0,000 Signifikan 

Adjusted R 

Square 

0,093 

  F 3,807 

Sig. F 0,006 

a. Dependent Variable : Manajemen Laba 

Berdasarkan hasil estimasi regresi dapat ditulis persamaan sebagai berikut : 
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 Y = -0,232 - 0,091 X1 - 0,300 X2 + 0,010X3 + 0,022 X4 

 Konstanta -0,232 berati jika leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan 

dan volatilitas penjualan tidak mengalami perubahan atau sama dengan nol maka 

tidak aka nada peningkatan laba sebesar 0,232. 

 Koefisien regresi leverage sebesar -0,091, menunjukkan bahwa setiap 

peningkatan leverage sebesar 1 satuan maka manajemen laba akan menurun 

sebesar 0,091 dengan asumsi bahwa variabel yang lainnya dianggap konstan. 

 Koefisien regresi ROA sebesar -0,300, menunjukkan bahwa setiap 

peningkatan profitabilitas sebesar 1 satuan maka manajemen laba akan menurun 

sebesar 0,300 dengan asumsi bahwa variabel yang lainnya dianggap konstan. 

 Koefisien regresi Size sebesar 0,010, menunjukkan bahwa setiap 

peningkatan ukuran perusahaan sebesar 1 % maka manajemen laba akan 

meningkat sebesar 0,010 dengan asumsi bahwa variabel yang lainnya dianggap 

konstan. 

 Koefisien regresi Vol sebesar 0,022, berarti apabila volatilitas penjualan 

perusahaan meningkat sebesar 1 satuan maka manajemen laba akan meningkat 

sebesar 0,022, dengan asumsi bahwa variabel yang lainnya diaggap konstan. 

 

4.5.2 Uji Koefisien Determinasi ( R
2
 ) 

Dari tabel 4.7 di atas dapat diketahui koefisien determinasi (Adjusted R2) 

sebesar 0,093. Dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,093, maka dapat 

diartikan bahwa 9,3% manajemen laba dapat dijelaskan oleh keempat variabel 
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yaitu variabel leverage, profitabilitas, ukuran  perusahaan dan volatilitas 

penjualan. Sedangkan sisanya sebesar 90,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam model penelitian. 
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4.6 Pembahasan 

4.6.1 Pembahasan Hipotesis Pertama 

H1  ” Leverage berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba.” Tidak 

didukung 

 Hasil perhitungan pada regresi pada leverage diperoleh nilai p value 

sebesar -1,260 dan probabiltas sebesar 0,210. Dengan demikian nilai probabilitas 

nya lebih besar dari nilai signifikasi 0,05 (p ≥ 0,05) namun nilai p value nya 

berupa negative. Maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya leverage tidak 

memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Sehingga hipotesis yang 

menyatakan “Leverage berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba” 

tidak dapat didukung. Artinya baik perusahaan yang memiliki leverage yang 

tinggi maupun rendah, perusahaan tersebut tetap besar kemungkinan nya untuk 

melakukan manajemen laba. Penelitian ini membuktikan bahwa leverage erat 

hubungannya dengan manajemen laba. Hal ini diduga menjadi bukti tidak 

berpengaruhnya leverage terhadap manajemen laba. Dengan semakin tingginya 

tingkat hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka hal tersebut mendorong 

manajemn untuk meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan agar 

investor tetap mau berinvestasi di perusahaan tersebut. Walaupun pada 

kenyataannya keuangan perusahaan sedang tidak sehat atau bahkan terancam akan 

dilikuidasi 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Midiastuty dan 

Machfoedz (2003), Peasnell (2003), dan Murhadi (2009) yang menemukan 

leverage tidak mempunyai hubungan signifikan terhadap manajemen laba.  
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4.6.2 Pembahasan Hipotesis Kedua 

H2 : “Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen laba”. didukung 

Hasil perhitungan pada regresi pada profitabilitas diperoleh nilai p value 

sebesar -2,059 dan probabilitas sebesar 0,042. Dengan demikian perhitungan 

probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 (p ≤ 0,05) maka Ho ditolak 

dan Ha diterima artinya profitabilitas secara parsial berpengaruh secara 

signifikan negatif terhadap manajemen laba. Hal ini berarti hipotesis kedua yang 

menyatakan “Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen 

laba” didukung. 

Perusahaan yang ingin mendapatkan ekuitas yang besar untuk pembiayaan 

harus memiliki proyeksi profitabilitas atau trend profitabilitas yang bagus dan 

menarik bagi investor. Trend profitabilitas masa datang dapat dilihat dalam 

profitabilitas tahun sebelumnya. Laba yang memiliki pertumbuhan yang stabil 

diharapkan dapat memberikan kepastian pembagian deviden serta meminimalisir 

terjadinya kebangkrutan pada suatu entitas. Laba yang dihasilkan oleh 

manajemen akan menjadi tolak ukur dalam memberikan bonus kompensasi dari 

investor. Dengan demikian perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi 

akan cenderung menurunkan manajemen laba. Hasil penelitian ini sesuai dengan  

Guna  dan Herawaty (2010) yang menemukan Return on Asset berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 
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4.6.3 Pembahasan Hipotesis Ketiga 

H3 : “Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba” 

Tidak didukung 

 Hasil perhitungan pada regresi pada ukuran perusahaan diperoleh nilai p 

value sebesar 1,316 dan probabilitas sebesar 0,191. Dengan demikian perhitungan 

probabilitas lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 (p>0,05) maka Ho diterima dan 

Ha ditolak artinya ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini berarti hipotesis ketiga  yang 

menyatakan “Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba” 

tidak dapat didukung. Artinya baik itu perusahaan yang memilih total aktiva besar 

maupun kecil, perusahaan tersebut dapat diindikasi melakukan manajemen laba. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gunawan 

dan Darmawan, bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik 

manajemen laba. 

 Khazani faozi (2003) dalam Lusi (2014:20) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan tidak menjadi pertimbangan satu-satunya bagi para investor dalam 

pengambilan keputusan investasi, tapi masih terdapat faktor-faktor lain yang lebih 

penting untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi, seperti 

tingkat keuntungan, prospek usaha perusahaan dimasa yang akan datang dan lain 

sebagainya. Sifat investor Indonesia adalah spekulatif dan cenderung capital gain. 

Apalagi kondisi perusahaan-perusahaan di Indonesia, dengan besarnya asset yang 

dimiliki belum menjamin menghasilkan kinerja perusahaan yang baik.  
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 Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti 

Nayiroh (2013), Lusi (2014) dan Setyaningtyas dan Hadiprajitno (2014) yang juga 

menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba. Namun hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Pambudi dan Sumantri (2014), serta Jao dan Pagalung (2014) yang menyatakan 

adanya pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan dengan manajemen laba. 

4.6.4 Pembahasan Hipotesis Keempat 

H4   “ Volatilitas penjualan berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba. 

didukung. 

Hasil perhitungan pada regresi pada variabel volatilitas penjualan 

diperoleh nilai p value sebesar 3,742 dan probabilitas sebesar 0,000. Dengan 

demikian, nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 (p<0,05), maka 

Ho ditolak da Ha diterima. Penelitian ini mengindikasi adanya pengaruh 

volatilitas penjualan terhadap praktik manajemen laba. Semakin besar volatilitas 

penjualan perusahaan sampel maka akan semakin memungkinkan manajemen 

melakukan manajemen laba. Hal ini disebabkan karena besarnya kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan penjualan selama periode penelitian yang 

tercermin dalam nilai rata-rata volatilitas penjualan (Vol) sebesar 7,1166 kali dari 

total aktiva perusahaan sampel. 

  Apabila tingkat volatilitas penjualan tinggi, maka kualitas dari laba 

tersebut akan rendah, karena laba yang dihasilkan akan mengandung banyak 

gangguan persepsian (perceived noisee) (Dechow dan Dichev, 2002). Volatilitas 

penjualan yang memiliki  fluktuasi  yang  tajam membuat prediksi aliran kas yang 
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dihasilkan dari penjualan itu sendiri menjadi kurang pasti bahkan kemungkinan 

kesalahan prediksi atau kesalahan estimasi sangat tinggi. Aliran kas yang  

dihasilkan dari aktivitas penjualan akan berujung pada laba perusahaan. Sehingga 

volatilitas penjualan juga akan berdampak terhadap volatilitas laba itu sendiri.  

  Apabila volatilitas penjualan tinggi maka volatilitas laba juga akan 

cenderung tinggi sehingga persistensi laba atau kestabilan laba menjadi rendah. 

Jika kestabilan laba rendah, maka kualitas laba perusahaan juga akan rendah. 

Sehingga hal tersebut memicu manajemen dalam melakukan manajemen laba. 

 

 

 


