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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Deskripsi Data Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di website resmi Bursa Efek Indonesia 

(BEI) yaitu www.idx.co.id  periode 2013-2017. Jumlah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian sejumlah 

160. Dalam penentuan sampel dari hasil proses sampling yang digunakan 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam penelitian ini diperoleh sebanyak 

97 perusahaan yang sesuai kriteria dengan total 485 data laporan keuangan. Proses 

seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan di tampilkan dalam tabel 

berikut ini : 

Tabel 4.1 

Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria 

No Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek indonesia periode 

pengamatan 2013-2017 

160 

2 Perusahaan yang tidak terdaftar atau IPO sebelum periode 

pengamatan yaitu 2013-2017. 

12 

3 Perusahaan Manufaktur yang tidak melaporkan laporan 

keuangan secara lengkap periode pengamatan 2013-2017. 

21 

4 Perusahaan yang memiliki nilai laba negatif lima tahun 

berturut-turut. 

20 

5 Perusahaan yang tidak memiliki data yang diperlukan dalam 

perhitungan variabel. 

10 

6 Jumlah Sampel dalam 1 periode. 97 

7 Jumlah data laporan keuangan dalam 5 periode (97 x 5). 485 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2019 

http://www.idx.co.id/
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Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan pada Tabel 4.1 terlihat 

bahwa pada periode penelitian 2013-2017 jumlah perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia sebanyak 160 perusahaan, namun tidak semua perusahaan 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan tidak semua perusahaan memiliki 

data laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Terdapat 12 

perusahaan yang belum terdaftar atau IPO sebelum periode pengamatan, selain itu 

terdapat perusahaan yang tidak melaporkan atau mempublikasikan laporan 

keuangan secara lengkap sebanyak 21 perusahaan. Adapun perusahaan yang 

memiliki nilai laba negatif selama periode pengamatan 2013-2017 sebanyak 20 

perusahaan dan perusahaan yang tidak memiliki data yang lengkap untuk 

perhitungan variabel sebanyak 10 perusahaan. Kesimpulan setelah sampel 

diseleksi ditetapkan sebanyak 97 perusahaan yang sesuai dengan kriteria 

purposive sampling dengan data laporan keuangan sebanyak 485. 

4.2 Analisis Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan terkait dengan data pada variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian. Pengukuran yang digunakan dalam menganalisis statistik deskriptif 

dalam penelitian ini menggunakan rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai 

tertinggi (maximum), nilai terendah (minimum), dan standar deviasi  dari masing-

masing variabel dalam penelitian. Dengan melakukan perhitungan statistik 

deskritif maka dapat diketahui gambaran tentang variabel insentif pajak 

(perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, beban pajak kini dan persentase 

jumlah saham yang disetor), variabel insentif non-pajak (leverage, capital 
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intensity ratio, kepemilikan manajerial dan profitabilitas) sebagai variabel 

independen dan manajemen laba sebagai variabel dependen. Gambaran mengenai 

informasi data tersebut dapat dilihat dalam tabel statistik deskriptif berikut ini : 

Tabel 4.2  

Uji Analisis Statistik Deskriptif 

Varibel N Mean Median Maximum Minimum Std.Dev 

DA 485 0.652633 0.585685 2.818452 0.000251 0.414349 

TRR 485 0.767030 0.747419 2.949495 0.004739 0.368350 

BPT 485 0.020670 0.003975 2.464998 0.000105 0.203871 

BPK 485  0.071468  0.020974 2.222523 0.000150 0.203871 

STOCK 485 0.268041 0,000000 1,000000 0.000000 0.443397 

DER 485 0.970831 0.806202 2.939774 0.002996 0.680373 

CIR 485 0.409884 0.343565 2.443972  0.001155  0.293848 

MGTOWN 485 0.300576 0.099000 0.999722 0.000135 0.332140 

ROA 485 0.115557 0.051634 2.982549 0.000180 0.299119 

Sumber : Hasil Olahan Eviews, 2019. 

Keterangan : DA = Manajemen Laba, TRR =  Perencanaan Pajak, BPT = Beban Pajak Tangguhan, 

BPK =, STOCK = Persentase Jumlah Saham di Setor, DER = Leverage, CIR = 

Capital Intensity Ratio, MGTOWN = Kepemilikan Manajerial, ROA = Profitabilitas. 
 

Dari hasil uji analisis deskriptif pada Tabel 4.2 di atas menunjukkan 

jumlah observasi (n) dalam penelitian ini sebanyak 485 observasi. Nilai 

manajemen laba sebagai variabel dependen diproksikan dengan DA memiliki nilai 

rata-rata (mean) sebesar 0.652633 yang artinya perusahaa kemungkinan 

melakukan manajemen laba dengan memanipulasi jumlah laba sebesar 65.26% 

dan memilikianilai standaradeviasi sebesar 0.414349anilaiastandaradeviasi yang 

lebih rendah dibandingkan nilaiarata-rata menunjukkan bahwa data bersifat 

homogen (tidak tersebar) yang kemungkinan disebabkan oleh manajemen tidak 
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melakukan manajemen laba, namun angka standart deviasi manajemen laba yang 

mendekati nilai mean dapat menimbulkan adanya kecendrungan manajemen 

melakukan manajemen laba dalam perusahaan. Nilai tengah (median) pada 

variable ini sebesar 0.585685, sedangkan untuk nilai tertinggi (maximum) 

perusahaan yang melakukan manajemen laba sebesar 2.818452 yaitu pada 

perusahaan PT Indo Acitama Tbk (SRSN) pada tahun 2013 dan untuk nilai 

terendah (minimum) perusahaan yang melakukan manajemen laba sebesar 

0.000251 yang diperoleh dari  perusahaan PT Citra Tubindo Tbk (CTBN) pada 

tahun 2015. 

Nilai perencanaan pajak sebagai variabel Independen (X1) diproksikan 

dengan TRR memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.767030 yang artinya 

perusahaam melakukan perencanaan pajak sebesar 76.70% dan memilikianilai 

standaradeviasi sebesar 0.368350,anilaiastandaradeviasi yangalebiharendah 

dibandingkan nilaiarata-rata menunjukkan bahwa data bersifat homogen (tidak 

tersebar) yang kemungkinan disebabkan oleh tujuan dari manajemen melakukan 

perencanaan pajak bukan untuk mengurangi laba, namun perusahaan melakukan 

perencanaan pajak untuk menghindari sanksi perpajakan berupa bunga, denda 

atau kenaikan yang dapat menyebabkan pemborosan sumber daya yang dimiliki 

perusahaan. Nilai tengah (median) pada variabel ini sebesar 0.747419, sedangkan 

untuk nilai tertinggi (maximum) perusahaan yang melakukan perencanaan pajak 

sebesar 2.949495 yaitu pada perusahaan PT Berlina Tbk (BRNA) pada tahun 

2015 dan nilai terendah (minimum) perusahaan yang melakukan perencanaan 
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pajak sebesar 0.004739 yaitu pada perusahaan PT Lion Metal Works Tbk (LION) 

pada tahun 2016. 

Nilai beban pajak tangguhan sebagai variabel Independen (X2) 

diproksikan dengan BPT memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.020670 yang 

artinya perusahaan memanfaatkan adanya beban pajak tangguhan sebesar 2.06% 

dan memilikianilai standaradeviasi sebesar  0.203871,anilaiastandaradeviasi yang 

rendah dibandingkan nilaiarata-rata menunjukkan bahwa data bersifat homogen 

(tidak tersebar) yang kemungkinan disebabkan oleh beban pajak tangguhan tidak 

mampu untuk mendeteksi praktik maanjemen laba yang dilakukan oleh 

perusahaan. Nilai tengah (median) pada variabel ini sebesar  0.003975, sedangkan 

untuk nilai tertinggi (maximum) perusahaan yang memanfaatkan beban pajak 

tangguhan sebesar 2.464998 yaitu pada perusahaan PT Wijaya Karya Beton Tbk 

(WTON) pada tahun 2013 dan nilai terendah (minimum) perusahaan 

memanfaatkan beban pajak tangguhan sebesar sebesar 0.000105 yairu pada 

perusahaan PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) pada tahun 2016.  

Nilai beban pajak kini sebagai variabel Independen (X3) diproksikan 

dengan BPK memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar   0.071468 yang artinya 

perusahaam melakukan beban pajak kini sebesar 7.10% dan memilikianilai 

standaradeviasi sebesar 0.188360,anilaiastandaradeviasi yang tinggi dibandingkan 

nilaiarata-rata menunjukkan bahwa data bersifat heterogen (tersebar) yang artinya 

bahwa manajemen memanfaatkan adanya beban pajak kini yang berasal dari hasil 

rekonsiliasi beda tetap dan beda waktu yang dapat mengurangi beban pajak yang 

harus dibayar perusahaan. Nilai tengah (median) pada variabel ini 
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sebesar  0.020974, sedangkan untuk nilai tertinggi (maximum) perusahaan yang 

memanfaatkan beban pajak kini sebesar 2.222523 yaitu pada perusahaan PT Budi 

Starch and Sweetener Tbk (BUDI) pada tahun 2013 dan nilai terendah (minimum) 

perusahaan yang memanfaatkan beban pajak kini sebesar   0.000150 yaitu pada 

perusahaan PT Tifico Fiber Indonesia Tbk (TFCO) pada tahun 2015. 

Nilai persentase jumlah saham disetor sebagai variabel Independen 

(X4) diproksikan dengan STOCK memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 

0.268041 yang artinya masyarakat umum yang memiliki saham dalam perusahaan 

sebesar 26.80% dan memilikianilai standaradeviasi sebesar 0.443397, nilai standar 

deviasi yang tinggi dibandingkan nilaiarata-rata menunjukkan bahwa data bersifat 

heterogen (tersebar) yang kemungkinan disebabkan oleh manajemen 

memanfaatkan penurunan tarif tersebut untuk melakukan manajemen laba agar 

pajak yang dibayarkan menjadi semakin rendah dengan memanfaatkan jumlah 

saham yang dimiliki publik. Nilai tengah (median) pada variabel ini sebesar 

0.000000, sedangkan untuk nilai tertinggi (maximum) perusahaan yang 

memanfaatkan saham publik yang disetor sebesar 1.000000 yaitu pada perusahaan 

PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA) pada tahun 2013-2017 dan nilai minimum 

sebesar 0.000000 yaitu pada perusahaan PT Akasha Wira International Tbk 

(ADES) pada tahun 2013-2017.  

Nilai levarage sebagai variabel Independen (X5) diproksikan dengan 

DER memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.970831 yang artinya perusahaam 

melakukan pembiayaan dengan memanfaatkan hutang sebesar 97.08% dan 

memiliki nilia standar deviasi sebesar 0.680373, nilai standar deviasi yang lebih 
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kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean) menunjukkan bahwa data 

bersifat homogen (tidak tersebar) yang kemungkinan disebabkan oleh rata-rata 

aktiva perusahaan dalam pembiayaan menggunakan hutang dan perusahaan 

meningkatkan hutangnya untuk mendapatkan bunga pinjaman yang bisa 

digunakan untuk mengurangi pajak perusahaan, sehingga perusahaan tidak perlu 

melakukan manipulasi laba untuk meminimalkan pembayaran pajak. Nilai tengah 

(median) pada variabel ini sebesar 0.806202, sedangkan untuk nilai tertinggi 

(maximum) perusahaan yang memanfaatkan hutang sebesar 2.939774 yaitu pada 

perusahaan PT Tirta Mahakam Resources Tbk (TIRT) pada tahun 2017 dan nilai 

terendah (minimum) perusahaan yang memanfaatkan hutang sebesar 0.002996 

yaitu pada perusahaan PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) pada tahun 2013. 

Nilai capital intensity ration sebagai variabel Independen (X3) 

diproksikan dengan CIR memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.409884 yang 

artinya perusahaam memanfaatkan biaya depresiasi atau penyusutan untuk sebesar 

40.99% dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 0.293848, nilai standar deviasi 

yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean) menunjukkan bahwa 

data yang digunakan homogen (tidak tersebar) yang kemungkinan disebabkan 

oleh manajemen tidak memanfaatkan biaya depresiasi atau penyusutan untuk 

mempengaruhi laba dan tingkat investasi pada aset yang dilakukan oleh pihak 

manajemen belum bisa menentukan motivasi para manajer untuk melakukan 

manipulasi laba berupa manajemen laba. Nilai tengah (median) pada variabel ini 

sebesar 0.343565, sedangkan untuk nilai tertinggi (maximum) perusahaan yang 

memanfaatkan biaya depresiasi sebesar 2.443972 yaitu pada PT Semen Baturaja 
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Tbk (SMBR) pada tahun 2017 dan nilai terendah (minimum) untuk perusahaan 

yang memanfaatkan biaya depresiasi sebesar 0.001155 yaitu pada perusahaan PT 

Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) pada tahun 2015. 

Nilai kepemilikan manajerial sebagai variabel Independen (X7) 

diproksikan dengan MGTOWN memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.300576 

yang artinya kepemilikan saham manajerial di perusahaan sebesar 30.05% dan 

nilai standar deviasi sebesar 0.332140, nilai standar deviasi yang lebih besar 

dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean) menunjukkan bahwa data yang 

digunakan bersifat heterogen (tersebar) yang kemungkinan disebabkan oleh 

tingginya tingkat kepemilikan manajerial didalam perusahaan, sehingga pihak 

manajemen memiliki kekuasaan penuh dalam segala operasional perusahaan 

termasuk dalam pengambilan keputusan. Nilai tengah (median) pada variable ini 

sebesar 0.099000, sedangkan untuk nilai tertinggi (maximum) kepemilikan 

manajerial sebesar 0.999722 yaitu pada perusahaan PT Garuda Maintenance 

Facility Aero Asia Tbk (GMFI) pada tahun 2015-2016 dan nilai terendah 

(minimum) kepemilikan manajerial sebesar 0.000135 yaitu pada perusahaan PT 

Gunawan Dianjaya Steel Tbk (GDST) pada tahun 2014.   

Profitabilitas sebagai variabel Independen (X6) diproksikan dengan 

ROA memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.11555 yang artinya nilai 

profitabilitas perusahaan sebesar 11.55% dan memilikianilai standaradeviasi 

sebesar  0.299119, nilai standar deviasi yang tinggi dibandingkan nilaiarata-rata 

menunjukkan bahwa data bersifat heterogen (tersebar) yang kemungkinan 

disebabkan oleh perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah mempunyai 
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kecenderungan yang lebih tinggi untuk melakukan praktek manajemen laba. Nilai 

tengah (median) pada variabel ini sebesar 0.051634, sedangkan untuk nilai 

tertinggi (maximum) nilai tertinggi profitabilitas sebesar 2.982549 yaitu pada 

perusahaan PT Merck Indonesia Tbk (MERK) pada tahun 2013 dan nilai 

minimum sebesar 0.000180 yaitu pada perusahaan PT Voksel Electric Tbk 

(VOKS) pada tahun 2015. 

4.3 Analisis Korelasi 

Analisis Uji Korelasi digunakan untuk menunjukkan korelasi atau 

hubungan antar variabel. Berikut hasil korelasi yang terdiri dari variabel insentif 

pajak (perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, beban pajak kini dan 

persentase jumlah saham yang disetor), variabel insentif non-pajak (leverage, 

capital intensity ratio, kepemilikan manajerial dan profitabilitas) sebagai variabel 

independen dan manajemen laba sebagai variabel dependen yang digambarkan 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Uji Korelasi 

 

Sumber : Hasil Olahan Eviews, 2019. 

Keterangan : DA = Manajemen Laba, TRR =  Perencanaan Pajak, BPT = Beban Pajak 

Tangguhan, BPK= beban Pajak Kini, STOCK = Persentase Jumlah Saham di Setor, 

DER = Leverage, CIR = Capital Intensity Ratio, MGTOWN = Kepemilikan 

Manajerial, ROA = Profitabilitas. 

 

 Dari Tabel 4.3 di atas dapat disimpulkan bahwa variabel independent 

perencanaan pajak (X1) menggunakan proksi TRR memiliki korelasi negatif 

dengan manajemen laba dengan proksi DA sebesar -0.074979 yang artinya 

korelasi yang terjadi sangat lemah, dapat diartikan bahwa semakin rendah 

perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajer maka semakin rendah tingkat 

manajemen laba yang terjadi didalam perusahaan. Hasil korelasi TRR dengan 

variabel independent lainnya menunjukkan hasil yang sama yaitu sangat lemah.  

Nilai uji korelasi variabel independent beban pajak tangguhan (X2) dengan 

proksi BPT memiliki nilai sebesar 0.000782 yang artinya korelasi yang terjadi 

antara beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba sangat lemah, dapat 

diartikan bahwa beban pajak tangguhan tidak mampu untuk mendeteksi 

perusahaan melakukan manajemen laba. Untuk hasil korelasi BPT dengan 

variabel independent lainnya menunjukkan hasil yang sama yaitu sangat lemah. 
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Nilai uji korelasi beban pajak kini (X3) dengan proksi BPK memiliki nilai 

sebesar   0.263411 yang berarti korelasi yang terjadi antara beban pajak kini 

terhadap manajemen laba cukup kuat, dapat diartikan bahwa perusahaan 

memanfaatkan beban pajak kini untuk mengurangi laba perusahaan dan 

mengurangi pembayaran pajak dengan memanfaatkan beda waaktu dan beda 

tetap. Hasil korelasi antara beban pajak kini dan variabel independent lainnya 

menunjukkan hasil korela yang cukup kuat dengan ROA, sedangkan untuk 

variabel lainnya menunjukkan tingkat korelasi sangat lemah. 

Nilai uji korelasi persentase jumlah saham disetor (X4) dengan proksi 

STOCK memiliki nilai sebesar 0.043790 yang berarti korelasi yang terjadi antara 

persentase jumlah saham disetor terhadap manajemen laba sangat lemah, diartikan 

bahwa peraturan terbaru mengenai insentif pajak yang diberlakukan pemerintah 

tidak mempengaruhi manajemen melakukan manajemen laba pada perusahaan. 

Hasil korelasi STOCK dengan variabel independent lainnya juga menunjukkan 

korelasi sangat lemah. 

Nilai uji korelasi leverage (X5) dengan proksi DER memiliki nilai 

sebesar  0.073076 yang berarti korelasi yang terjadi antara leverage terhadap 

perusahaan sangat lemah, diartikan bahwa perusahaan dengan tingkat leverage 

yang dimiliki perusahaan sangat rendah sehingga perusahaan tidak termotivasi 

untuk melakukan manajemen laba. Hasil korelasi DER dengan variabel 

independent lainnya juga menunjukkan korelasi sangat lemah.   

Nilai uji korelasi capital intensity ratio (X6) dengan proksi CIR memiliki 

nilai sebesar 0.260694 yang berarti korelasi yang terjadi antara capital intensity 
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ratio terhadap manajemen laba cukup kuat yang artinya manajemen 

memanfaatkan adanya biaya depresiasi atau penyusutan untuk mempengaruhi laba 

dan tingkat investasi pada aset yang menentukan motivasi para manajer untuk 

melakukan manipulasi laba berupa manajemen laba. Hasil korelasi CIR dengan 

variabel independent lainnya menunjukkan hasil cukup kuat dengan variabel 

ROA, sedangkan dengan variabel lainnya menunjukkan korelasi sangat lemah. 

Nilai uji korelasi kepemilikan manajerial (X7) dengan proksi MGTOWN 

memiliki nilai sebesar -0.130357 yang berarti korelasi antara kepemilikan 

manajerial terhadap manajemen laba sangat lemah, yang berarti persentase 

kepemilikan manajerial akan mengurangi tindakan manajemen laba karena 

kemungkinan manajer akan berfikir untuk lebih berhati-hati dalam mengambil 

keputusan demi kesejahteraaan perusahaan. Hasil korelasi MGTOWN dengan 

variabel independent lainnya menunjukkan hasil cukup kuat dengan variabel 

ROA, sedangkan dengan variabel lainnya terjadi korelasi sangat lemah. 

Nilai uji korelasi profitabilitas (X8) dengan proksi ROA memiliki nilai 

sebesar -0.001160 yang berarti korelasi yang terjadi antara profitabilitas terhadap 

manajemen laba sangat lemah, menunjukkan semakin tinggi nilai profitabilitas 

maka semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga menyebabkan semakin 

rendah tingkat manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil korelasi 

ROA dengan variabel independent lainnya menunjukkan hasil cukup kuat dengan 

variabel BPK, CIR dan MGTOWN sedangkan dengan variabel independen 

lainnya terjadi korelasi sangat lemah. 
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4.4 Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji 

statistik model Generalized Linear Model (GLM). Teknik analisis Generalized 

Linear Model (GLM) dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur besarnya 

pengaruh varibel independen yaitu variabel insentif pajak (perencanaan pajak, 

beban pajak tangguhan, beban pajak kini dan persentase jumlah saham yang 

disetor) dan variabel insentif non-pajak (leverage, capital intensity ratio, 

kepemilikan manajerial dan profitabilitas) terhadap manajemen laba. Hasil  Uji 

Generalized Linear Model (GLM) di sajikan pada tabel 4.4 berikut ini : 

Tabel 4.4 

Uji Hipotesis 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.415096 0.066895 6.205240 0.0000 

TRR 0.029289 0.067109 0.436439 0.6625 

BPT -0.174253 0.094101 -1.851762 0.0641 

BPK 0.321814 0.081461 3.950541 0.0001 

STOCK 0.146840 0.047100 3.117644 0.0018 

DER 0.253852 0.034459 7.366719 0.0000 

CIR 0.538873 0.076330 7.059820 0.0000 

MGTOWN -0.033159 0.057468 -0.577001 0.5639 

ROA 0.696016 0.107305 3.690572 0.0002 

     
     Sumber : Hasil Olahan Eviews, 2019. 

Keterangan : DA = Manajemen Laba, TRR =  Perencanaan Pajak, BPT = Beban Pajak Tangguhan, 

BPK = Beban Pajak Kini, STOCK = Persentase Jumlah Saham di Setor, DER = 

Leverage, CIR = Capital Intensity Ratio, MGTOWN = Kepemilikan Manajerial, , 

ROA = Profitabilitas. 
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4.5 Pembahasan 

4.5.1 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan pengujian hipotesis pada Tabel 4.4, dapat diperoleh hasil 

perencanaan pajak (TRR) mempunyai nilai coefficient 0.029289. Hal ini 

menjalaskan bahwa nilai coefficient TRR dapat menjelaskan  manajemen laba 

(DA) sebesar 2.93% atau dapat diartikan setiap perubahan satuan TRR dapat 

mengakibatkan perubahan pada DA sebesar 2.93%. Selain itu juga diperoleh hasil 

p-value sebesar 0,6625 (>0,05), hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan 

pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa H1 tidak didukung.  

Tidak adanya hubungan perencanaan pajak terhadap manajemen laba 

disebabkan oleh adanya dua kemungkinan, pertama, perusahaan melakukan 

perencanaan pajak tetapi manajemen laba tidak terjadi, hal ini kemungkinan  

karena perusahaan melakukan perencanaan pajak kurang efektif, sehingga lebih 

cenderung memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi sebenamya 

perusahaan juga memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal 

dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan. Kedua, hasil ini tidak 

sesuai dengan teori agensi pada hipotesis karena perusahaan tidak melakukan 

perencanaan pajak sehingga tidak terjadi manajemen laba. Perencanaan pajak 

yang seharusnya berguna untuk merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak 

perusahaan agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tidak 

dilaksanakan karena manajer tidak melakukan perencanaan pajaknya dapat 

dikatakan bahwa manajer tidak memiliki sifat oportunitis, karena dianggap tidak 
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terjadi pemborosan sumber daya yang ada di dalam perusahaan dan keadaan 

perusahaan dalam posisi stabil dalam keuangan. Dari penjelasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa ada tidaknya perencanaan pajak yang dilakukan pihak 

manajemen tidak mempengaruhi manajemen dalam melakukan praktik 

manajemen laba. 

Tujuan manajemen dalam melakukan perencanaan pajak bukan hanya 

untuk mengurangi laba dan memperkecil tingkat pembayaran pajaknya tetapi 

kemungkinan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang akan menunjukkan 

bahwa keadaan perusahaan dalam keadaan baik dan sehat, yang dapat dilihat dari 

stabilnya kegiatan operasional perusahaan, ketepatan perusahaan dalam 

membayar pajaknya, terhindar dari sanksi perpajakan dan untuk membuat rencana 

jangka panjang tentang prospek perusahaan di masa yang akan datang kepada 

stakeholder (Deanata & Achmad, 2017).  

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyoto & 

Dwimulyani (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perencanaan pajak 

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba kemungkinan besar disebabkan 

karena adanya perbedaan data dan mungkin juga semakin kecilnya peluang 

manajer dalam melakukan perencanaan pajak disebabkan oleh peraturan 

perpajakan yang ada membatasi peluang manajer dalam melakukan perencanaan 

pajak sehingga pihak manajemen tidak mempunyai peluang untuk melakukan 

praktik manajemen laba. Menurut Kurnia (2017) menemukan bahwa perusahaan 

melakukan manajemen laba untuk menghindari penurunan laba, sedangkan tujuan 

perencanan pajak adalah untuk memangkas besarnya laba kena pajak perusahaan 
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dan semakin besar perecanaan pajak maka semakin kecil praktik manajemen laba 

yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dapat diartikan bahwa perencanaan pajak 

tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik manajemen laba. 

Hasil penelitian tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Hu, et al., 

(2015) ketika perusahaan memiliki motivasi untuk mengubah kerugian menjadi 

keuntungan dan memiliki motivasi untuk menghindari biaya pinalti dengan 

memanipulasi laporan keuangan maka perusahaan akan lebih memilih untuk 

melakukan tax planning dengan menggunakan strategi manajemen laba untuk 

mendapatkan keuntungan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

4.5.2 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan pengujian hipotesis pada Tabel 4.4, dapat diperoleh hasil 

bahwa beban pajak tangguhan (BPT) mempunyai nilai coefficient -0.174253. Hal 

ini menjalaskan bahwa nilai coefficient BPT dapat menjelaskan  manajemen laba 

(DA) sebesar -17,43% atau dapat diartikan setiap perubahan satuan BPT dapat 

mengakibatkan perubahan pada DA sebesar 17,43%. Selain itu juga diperoleh 

hasil p-value sebesar 0.0641 (>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa beban pajak 

tangguhan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa H2 tidak didukung.  

Hasil penelitian ini menunjukkan beban pajak tangguhan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba yang artinya bahwa 

beban pajak tangguhan tidak dapat mendeteksi praktik manajmen laba. Ada 

beberapa alasan yang menyebabkan beban pajak tangguhan tidak dapat 

mendeteksi perusahaan melakukan manajemen laba. Pertama, manajemen 
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mengambil langkah untuk menunda pendapatan dan mengakui lebih awal 

kewajiban perusahaan, sehingga yang timbul adalah aktiva pajak tangguhan yang 

dapat mengurangi beban pajak periode berikutnya, sehingga beban pajak 

tangguhan tidak terdektesi. Kedua, kemampuan beban pajak tangguhan yang 

hanya dapat mencerminkan efek pajak yang ditimbulkan dari perbedaan temporer 

atau timing differences antara laba akuntansi yang disusun berdasarkan SAK 

dengan laba fiskal yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan yang diukur 

berdasarkan alokasi pajak antar periode menimbulkan besarnya penghasilan 

menurut akuntansi sehingga menyebabkan timbul manfaat pajak tangguhan yang 

dapat dimanfaatkan perusahaan untuk membayar pajak pada tahun mendatang. 

Ketiga, hasil ini tidak sesuai dengan teori agensi pada hipotesis karena perusahaan 

atau agen tidak dapat menyembunyikan informasi yang tidak diketahui oleh 

principal karena beban pajak tangguhan diatur tidak hanya dalam akuntansi 

komersial tetapi juga akuntansi fiskal yang diatur dalam peraturan perpajakan, 

sehingga membatasi manajemen untuk memilih kebijakan dalam menyusun 

laporan keuangan fiskal dan dapat mengurangi tindakan manajemen dalam 

melakukan praktik manajemen laba.  

Beban pajak tangguhan terjadi karena pada masa depan akan terjadi 

pembayaran yang lebih besar maka berdasarkan menurut SAK pajak tangguhan 

harus diakui sebagai suatu kewajiban (Suandy, 2011). Contohnya adalah apabila 

beban penyusutan aset tetap yang diakui secara fiskal lebih besar daripada beban 

penyusutan aset tetap yang diakui secara komersial sebagai akibat adanya 

perbedaan metode penyusutan aktiva (aset) tetap, maka selisih tersebut akan 
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mengakibatkan pengakuan beban pajak yang lebih besar secara komersial pada 

masa yang akan datang (Midiastuty, et al. 2015). Keadaan tersebut didukung 

dengan adanya keleluasaan yang diberikan oleh SAK kepada  perusahaan  untuk 

memilih  metode  akuntansi  dalam  menyusun  laporan  keuangan komersial 

(Sumbari, et al., 2017). Namun untuk laporan keuangan fiskal disusun oleh yang 

perusahaan harus berdasarkan aturan perpajakan sehingga tidak memberikan 

keleluasaan kepada  manajemen  untuk  memilih  model  akuntansi dan metode  

akuntansi, sehingga akan mengurangi praktik manajemen laba yang dilakukan 

oleh manajemen (Budiarti, 2013).  

Hasil penelitian sejalan dengan yang dilakukan oleh Fitriany (2016) 

dalam peneltitianya tidak dapat mendeteksi manajemen laba disebabkan oleh 

perusahaan yang memanfaatkan celah untuk mengatur labanya dengan 

menggunakan besarnya beban pajak tangguhan pada laporan laba rugi fiskalnya 

akan terkoreksi dalam laporan laba rugi fiskal, sehingga apabila perusahaan 

melakukan rekayasa laba yang memunculkan perbedaan permanen maka beban 

pajak tangguhan tidaak dapat mendeteksi aktivitas manajemen laba tersebut. 

Sedangkan menurut Timuriana & Muhamad (2015) peraturan perpajakan 

memberikan batasan lebih ketat dalam penghitungan pajaknya hanya mengakui 

besarnya penghasilan atau biaya pada saat di terima atau dikeluarkan sebagai 

dasar dalam penghitungan laba rugi fiskalnya. Dengan kata lain perpajakan hanya 

mengakui beban pajak pada periode tersebut dan tidak mengakui adanya beban 

pajak tangguhan tambahan  
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Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Amanda & Febrianti 

(2015) menemukan adanya pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen 

laba. Beban pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba 

akuntansi dengan laba fiskal. Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan 

fiskal disebabkan dalam penyusunan laporan keuangan, dimana standar akuntansi 

lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan 

asumsi akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan menurut peraturan pajak. 

Karena adanya perbedaan temporer itulah beban pajak tangguhan berpengaruh 

dalam usaha untuk mendeteksi pengaruh rekayasa akrual untuk meminimalkan 

pajak dalam melakukan manajemen laba. 

4.5.3 Pengaruh Beban Pajak Kini Terhadap Manajemen Laba 

 Berdasarkan pengujian hipotesis pada Tabel 4.4, dapat diperoleh hasil 

bahwa beban pajak kini (BPK) mempunyai nilai coefficient 0.321814. Hal ini 

menjalaskan bahwa nilai koefisien BPK sebesar 0.321814 dapat menjelaskan  

manajemen laba (DA) sebesar 32.18% atau dapat diartikan setiap perubahan 

satuan BPK dapat mengakibatkan perubahan pada DA sebesar 32.18%. Selain itu 

juga diperoleh hasil p-value sebesar 0.0001 (<0,05), hal ini menunjukkan bahwa 

beban pajak kini berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa H3 didukung.  

Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh positif signifikan, 

disebabkan karena ketika total aset yang semakin besar, maka modal yang 

ditanamkan juga semakin banyak. Begitu pula dalam hal penjualan, apabila 

perusahaan memiliki tingkat penjualan yang semakin banyak, maka tingkat 
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perputaran uang dan kapitalisasi pasar semakin besar sehingga perusahaan akan 

lebih dikenal di kalangan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, penggunaan basis 

akrual dalam akuntansi memberikan kebebasan bagi manajemen untuk 

menentukan metode akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan 

keuangan sehingga menimbulkan peluang bagi manajemen melakukan tindakan 

manajemen laba. Akan tetapi hal ini bertolak belakang dengan peraturan 

perpajakan yang membatasi penggunaan wewenang manajemen dalam 

menentukan metode akuntansi. Akibatnya, akan timbul beban pajak kini yang 

mencerminkan hasil rekonsiliasi laba menurut akuntansi karena adanya beda 

temporer dan beda tetap. 

Menurut Suandy (2011) penghasilan kena pajak atau laba fiscal 

diperoleh dari hasil koreksi fiscal terhadap laba bersih sebelum pajak berdasarkan 

laporan keuangan komersial. Koreksi fiskal harus dilakukan karena adanya 

perbedaan perlakuan atau pengakuan atas pendapatan maupun biaya pada saat 

beda waktu dan beda tetap. Hasil dari koreksi fiskal ini akan menimbulkan beban 

pajak kini. Dalam beberapa hal wajib pajak mempunyai kebebasan dalam 

menentukan kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan penentuan 

pada saat pengakuan pendapatan dan biaya, inilah yang menjadi peluang bagi 

perusahaan untuk melakukan manajemen laba dengan menaikkan dan 

menurunkan laba perusahaan melalui pengakuan pendapatan dan beban (Lindira 

& Ketut, 2014). Beban pajak kini dapat digunakan dalam mendeteksi manajemen 

laba dikarenakan beban pajak kini mencerminkan pajak penghasilan yang 
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merupakan hasil rekonsiliasi beda tetap dan beda waktu terhadap laba akuntansi 

(Etredge, et al., 2011).  

Berdasarkan teori agensi ketika manajer memiliki kewenangan untuk 

menentukan kebijakan yang dilakukan dalam mengatur segala aktivitas 

perusahaan maka sifat opportunitis manajer akan timbul , dimana manajer dalam 

hal ini mengatur laba menjadi lebih besar dari yang sesungguhnya dicerminkan 

oleh adanya perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak. Dalam 

skala ekonomis, pencapaian atas operasi lancar dan pengendalian persediaan 

ditunjukkan oleh besar atau tidaknya suatu perusahaan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Purnawan & 

Arisma (2018) dalam penelitiannya menemukan adanya pengaruh signifikan 

beban pajak kini terhadap praktik manajemen laba. Menurut penelitian Amanda & 

Febrianti (2015) menyatakan bahwa beban pajak kini mampu mendeteksi 

kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba karena beban pajak kini 

merefleksikan penghasilan kena pajak yang merupakan hasil rekonsiliasi beda 

waktu sekaligus beda tetap terhadap laba menurut akuntansi. Hidayat (2018) 

dalam penelitiannya menemukan bahwa beban pajak kini mampu memprediksi 

klasifikasi komponen laba perusahaan untuk menghindari kerugian dngan 

menemukan bahwa beban pajak dan klasifikasi komponen laba tersebut. Hasil 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya, et al. (2017) menemukan 

bahwa koreksi fiskal pada beban pajak kini menunjukkan adanya perbedaan 

perlakuan antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Tetapi perbedaan 

tersebut tidak memberikan peluang manajer melakukan manajemen laba karena 
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pada beban pajak kini dikenai beban berdasarkan penghasilan kena pajak 

dikalikan tarif pajak penghasilan badan. Tetapi tarif pajak penghasilan badan 

setiap perusahaan bisa berbeda  tergantung jumlah penjualan bruto, shingga 

manajer tidak bebas melakukan manajemen laba. 

4.5.4 Pengaruh Persentase jumlah saham disetor Terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan pengujian hipotesis pada Tabel 4.4 diperoleh hasil bahwa 

persentase jumlah saham disetor (STOCK) mempunyai nilai coefficient 0.146840. 

Hal ini menjalaskan bahwa nilai coefficient BPK dapat menjelaskan  manajemen 

laba (DA) sebesar 14.68% atau dapat diartikan setiap perubahan satuan STOCK 

dapat mengakibatkan perubahan pada DA sebesar 14.68%. Selain itu juga 

diperoleh hasil p-value sebesar 0.0018 (<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa 

persentase jumlah saham disetor berpengaruh positif signifikan terhadap 

manajemen laba. Berdasarkan pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis H4 didukung.  

Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa persentase jumlah saham 

disetor berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba yang artinya 

kemungkinan perusahaan merespon adanya peraturan yang dibuat oleh 

pemerintah. Dengan adanya peraturan tersebut, maka perusahaan yang memiliki 

kepemilikan saham disetor dengan minimal 40% saham yang diperdagangkan di 

BEI akan memperoleh keuntungan berupa penurunan tarif 5% lebih rendah. Hal 

ini akan membuat pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil karena memperoleh 

penurunan tarif. Pajak yang semakin rendah akan membuat laba semakin tinggi. 

Manajer diduga telah memanfaatkan penurunan tarif tersebut untuk melakukan 
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manajemen laba agar pajak yang dibayarkan menjadi semakin rendah dengan 

mengambil langkah untuk menunda pendapatan dan mengakui lebih awal 

kewajiban perusahaan, sehingga timbul aktiva pajak tangguhan yang dapat 

mengurangi beban pajak periode berikutnya, sehingga keuntungan perusahaan 

yang didapat akan meningkat. 

Berdasarkan pada teori agensi manajemen berkeinginan untuk 

meningkatkan kesejahteraannya, sedangkan pemilik usaha berkeinginan 

membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan pemerintah ingin memungut pajak 

semaksimal mungkin (Kholmi, 2010).  Sesuai dengan prespektif dari konflik 

agensi, untuk mengurangi permasalahan antara perusahaan dan pemilik usaha 

serta tindakan manajemen yang opportunitis yaitu dengan cara adanya insentif 

pajak yang salah satunnya adalah berupa penurunan tarif pajak yang dapat 

memperkecil besarannya beban pajak yang harus dibayar, sehingga dengan 

adanya insentif pajak ini pihak principal akan mampu mengendalikan pihak agen 

melakukan manajemen laba (Midiastuty, et al., 2017).  

Salah satu upaya yang dilakukan manajemen untuk memperoleh 

keuntungan dari adanya penurunan tarif pajak badan ini adalah tax shifting yaitu 

dengan memindahkan laba tahun sebelum perubahan tarif pajak badan ke tahun 

sesudah perubahan tarif pajak. Menurut akuntansi hal ini dapat diterima karena 

akuntansi menganut prinsip accrual basic dimana pada dasarnya basis akrual 

digunakan untuk pengakuan pendapatan (revenue) dan beban (expense) yang 

dilakukan pada periode dimana seharusnya pendapatan dan beban tersebut terjadi 



72 
 
 

tanpa memperhatikan waktu penerimaan/pengeluaran kas dari pendapatan/beban 

yang bersangkutan (Wijaya & Martini, 2011). 

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan di Cina oleh Zeng (2015) 

Undang Pajak Penghasilan baru pada 16 Maret 2007. Cina mengganti Undang-

Undang yang sebelumnya Asing Enterprise Pajak Penghasilan dan Peraturan 

Pajak Domestik Perusahaan Penghasilan. Ini menghapuskan insentif pajak yang 

berlaku hanya untuk perusahaan asing. Undang-undang baru memberikan tingkat 

pajak yang rendah untuk perusahaan kecil dan menengah. Pengukuran dengan 

menggunakan jumlah saham yang disetor (STOCK) memenemuka ketika tarif 

pajak yang berubah, perusahaan termotivasi untuk menggeser pendapatan untuk 

periode waktu pajak rendah. Menurut Tiearya & Yuyetta (2012) menjelaskan 

bahwa perusahaan bisa menggeser pendapatan dalam mengantisipasi penurunan 

tarif pajak dengan menunda pendapatan dan mempercepat beban pajak deductible 

sehingga pada saat terjadi penurunan pajak perusahaan dapat segera menikmati 

tarif rendah yang diberlakuan. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Hardini (2013) 

dengan adanya UU No. 36 tahun 2008 mengenai pajak penghasilan bahwa tarif 

pajak penghasilan untuk perusahaan yang telah go public dan minimal memiliki 

40% saham disetorkan diperdagangkan di BEI, tetapi dalam penelitiannya 

menyimpulkan bahwa manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan tidak 

dipengaruhi oleh peraturan ini. Dengan kata lain, berapapun jumlah persentase 

saham disetor perusahaan yang diperdagangkan di BEI, tidak mempengaruhi 

manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan (Sutrisno & Astuti, 2018). 
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4.5.5 Pengaruh Leverage Terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan pengujian hipotesis pada Tabel 4.4, dapat diperoleh hasil 

bahwa leverage (DER) mempunyai nilai coefficient 0.253852. Hal ini 

menjalaskan bahwa nilai coefficient DER dapat menjelaskan  manajemen laba 

(DA) sebesar 25.38% atau dapat diartikan setiap perubahan satuan DER dapat 

mengakibatkan perubahan pada DA sebesar 25.38%. Selain itu juga diperoleh 

hasil p-value sebesar 0.0000 (<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa leverage 

berpengaruh positif signifikan. Berdasarkan pengujian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis H5 didukung.  

Hasil ini sesuai dengan hipotesis dan teori agensi, manajer bersikap 

oportunitis dan tidak menyukai adanya resiko (risk averse) ketika perusahaan 

semakin dekat dengan waktu pelanggaran perjanjian hutang maka manajemen 

akan cenderung untuk melakukan manajemen laba dengan memilih metoda 

akuntansi yang dapat memindahkan laba perioda mendatang ke perioda berjalan 

dengan harapan dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami 

pelanggaran kontrak hutang dan menghindari resiko yang disebabkan oleh 

pelanggaran kontrak. Dilihat dari segi perpajaknnya tingginya rasio leverage akan 

mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest dan 

pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan. Rasio leverage yang semakin 

tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih menekankan hutang dalam kegiatan 

operasionalnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa leverage  (tingkat pendanaan) 

adalah rasio menunjukkan besarnya hutang dimiliki oleh perusahaan dalam 

membiayai aktivitas operasinya dan jumlah hutang mengakibatkan munculnya 
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beban bunga yang dibayar  perusahaan. Dimana beban bunga semakin tinggi 

mengakibatkan berkurangnya beban pajak perusahaan. 

Hutang yang tinggi dapat menggambarkan nilai aktiva perusahaan 

mengalami peningkatan sehingga dapat membiayai segala aktivitas bisnis dengan 

tujuan meningkatkan kinerja perusahaan. Sesuai dengan motivasi manajemen laba 

yaitu debt convenant perusahaan yang melakukan perjanjian hutang dalam jumlah 

besar harus memperlihatkan performa yang baik untuk menarik investor (Beril, 

2017). Ketika perjanjian hutang telah terjadi, investor akan mengajukan 

persyaratan tertentu mengenai keuangan perusahaan. Kondisi keuangan tersebut 

dapat tercermin dari rasio keuangannya (Ambarukmi & Diana, 2017).  

Dalam kondisi perusahaan memiliki leverage yang tinggi  manajemr 

akan melakukan manajemen laba agar dapat menarik perhatian kreditor dan 

menunjukkan kepada public bahwa kinerja peusahaan dalam keadaan yang baik, 

walaupun sebenarnya perusahaan memiliki resiko yang besar karena hutangnya 

besar (Wijaya & Christiawan, 2014).   

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fuadillah 

(2015) perusahaan dengan tingkat leverage tinggi termotivasi untuk melakukan 

manajemen laba dikarenakan perusahaan tersebut terancam default (gagal bayar) 

yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada waktunya. 

Sedangkan menurut Koh & Lee (2016) yang melakukan penelitian di Korea pada 

perusahaan go public menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang 

menggunakan hutang jangka panjang dalam pembiayaan kegiatan operasional 

perusahaan lebih cenderung agresif dalam pelaporan pajak karena biaya pajak 
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relatif lebih besar daripada biaya pelaporan keuangan, maka perusahaan akan 

melakukan manipulasi laba dalam laporan keuangan agar stakeholder tetap 

bertahan dalam perusahaan dan agar keadaan terlihat baik sehingga akan 

mendapatkan investor baru. 

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan 

Orazalin & Akhmetzhanov (2019) penelitian yang dilakukan pada perusahaan go 

public di Kazakhstan menunjukkan hasil leverage menjelaskan bahwa besarnya 

hutang perusahaan terhadap modal akan menghadapi resiko default sehingga 

pemenuhan kewajiban harus tetap dilakukan dan tidak dapat dihindari dengan 

praktek manajemen laba. 

4.5.6  Pengaruh Capital Intensity Ratio Terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan pengujian hipotesis pada Tabel 4.4, dapat diperoleh hasil 

bahwa capital intensity ratio (CIR) mempunyai nilai coefficient 0.538873.  Hal 

ini menjalaskan bahwa nilai coefficient CIR dapat menjelaskan  manajemen laba 

(DA) sebesar 53,88% atau dapat diartikan setiap perubahan satuan CIR dapat 

mengakibatkan perubahan pada DA sebesar 53.88%. Selain itu juga diperoleh 

hasil p-value sebesar 0.0000 (<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa capital intensity 

berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan pengujian 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa H6 didukung.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa capital intensity ratio 

berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini kemungkinan 

disebabkan karena perusahaan yang memiliki aktiva tetap yang tinggi akan 

memiliki kesempatan untuk memanipulasi labanya. Manajemen laba dapat 
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dilakukan dengan mengubah metode penyusutan pada akun aset tetap yang 

dimiliki oleh perusahaan. Dari metode yang diterapkan oleh perusahaan dapat 

memotong pembayaran pajak akibat adanya biaya depresiasi dari aktiva tetap 

setiap tahunnya, semakin besar jumlah aktiva tetap dalam suatu perusahaan maka 

semakin rendah jumlah pajak yang dibayarkan tiap tahunnya daripada perusahaan 

yang memiliki jumlah aktiva tetap yang rendah akan mendapatkan keuntungan 

dari adanya beban depresiasi yang ditanggung perusahaan. Biaya depresiasi 

merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan, semakin baik 

perusahaan dalam melakukan manajemen laba dengan menggunakan metode 

penyusutan yang telah ditetapkan maka semakin banyak jumlah aset  tetap yang 

diperoleh perusahaan maka semakin besar pula biaya depresiasi dari aktiva tetap 

tersebut, sehingga tarif pajak efektifnya semakin kecil, laba perusahaan akan 

meningkat sehingga akan mempengaruhi kinerja perusahaan karena adanya 

pengurangan pajak. 

Pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya 

penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangi dari penghasilan atau bersifat 

deductible expense, dimana biaya penyusutan bersifat deductible  menyebabkan 

laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang yang pada akhirnya mengurangi 

jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan (Rodiguez & Arias, 2013). 

Hubungan teori keagennan dengan capital intensity ratio, ketika manajemen 

memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan investasi yang dilakukan 

perusahaan maka sifat oportunitis manajemen akan timbul dimana kepentingan 

manajemen untuk mendapatkan keuntungan seperti kompensasi yang diinginkan 
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dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam hal ini manajemen dapat 

memanfaatkan aset tetap untuk menekan beban pajak perusahaan (Mulyani, et al., 

2014). 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Sinaga & Sukartha (2018) menunjukkan bahwa menjelaskan bahwa tingginya 

beban pajak suatu perusahaan salah satunya disebabkan pengaruh positif dari 

besarnya jumlah aktiva tetap perusahaan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena 

perusahaan menetapkan metode penyusutan aktiva tetap sehingga akan 

mempengaruhi laba perusahaan. Proporsi aktiva tetap perusahaan dapat 

meminimalkan beban pajak terhutang dari depresiasi aktiva tetap yang 

ditimbulkannya. Menurut penelitian Dwiyanti & Jati (2019) dengan metode 

penyusutan yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan biaya depresiasi 

aktiva tetap guna mengurangi laba perusahaan. Biaya depresiasi aktiva tetap dapat 

dikurangkan pada laba sebelum pajak sehingga proporsi aktiva tetap dalam 

perusahaan dapat mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariani & 

Hasymi (2018) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat intensitas aset tetap 

yang tinggi memang menggunakan aset tetap untuk kepentingan perusahaan, 

namun aset tetap yang digunakan tidak mampu mempengaruhi kecendrungan 

perusahaan untuk melakukan tindakan effective tax rate.. 

4.5.7 Pengaruh Kepemilikan Manajerial  Terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan pengujian hipotesis pada Tabel 4.4, diperoleh hasil bahwa 

kepemilikan manajerial (MGTOWN) mempunyai nilai coefficient -0.033159. Hal 
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ini menjalaskan bahwa nilai coefficient kepemilikan manajerial dapat menjelaskan  

manajemen laba (DA) sebesar 3.31% atau dapat diartikan setiap perubahan satuan 

MGTOWN dapat mengakibatkan perubahan pada DA sebesar 3.31%. Selain itu 

juga diperoleh hasil p-value sebesar 0.5639 (>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen 

laba. Berdasarkan pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H7 

tidak didukung.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini kemungkinan 

disebabkan oleh seorang manajer sekaligus pemegang saham tidak mempengaruhi 

dalam pengambilan keputusan mengenai aktivitas perusahaan dan agresivitas 

pajak perusahaan karena nilai persentase kepemilikan manajerial yang rendah. 

Tidak berpengaruhnya kepemilikan manajerial disebabkan perusahaan Indonesia 

rata-rata kepemilikan manajerialnya sangat kecil yaitu sekitar dibawah 5%. 

Persentase kepemilikan yang diambil oleh top level manajemen dalam 

perusahaan. 

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki 

oleh pihak manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan 

perusahaan (Hadi & Mangoting, 2014). Dengan adanya kepemilikan saham oleh 

manajemen akan mendorong penyatuan  kepentingan antara prinsipal dan agen 

sehingga manajemen bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham dan 

dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Berdasarkan teori agensi bahwa konflik 

agensi terjadi ketika manajer bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri dan 
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tidak menghiraukan kesejahteraan dari pemilik dalam mengelola perusahaan 

(Kholmi, 2010). Namun, ketika  manajer memiliki peran ganda yaitu sebagai 

pemegang saham namun juga sebagai pengelola perusahaan, manajer akan 

berhati-hati dalam mengambil keputusan karena akan berimbas pada manajer itu 

sendiri yaitu nama baik dari manajer tersebut, sehingga akan berusaha semaksimal 

mungkin untuk mengambil keputusan yang tepat untuk kesejahteraan perusahaan 

(Septiadi et al., 2017).  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Maiyusti (2014) 

menemukan bahwa terdapat kesejajaran antara kepentingan manajemen dan 

pemegang saham pada saat manajemen memiliki saham perusahaan dalam jumlah 

besar. Dengan demikian, keinginan untuk membodohi pasar modal berkurang 

karena manajemen ikut menanggung baik dan buruknya akibat dari setiap 

keputusan yang diambil. Hal yang sama dengan hasil penelitian Purnama (2017) 

bahwa semakin besar kepemilikan manajerial maka tindakan manajemen laba 

yang dilakukan oleh manajemen perusahaan semakin menurun. Sehingga pihak 

manajemen akan efisien memilih metode akuntansi yang memberikan nilai 

tambah bagi perusahaan. Manajer yang memegang saham perusahaan akan 

termotivasi untuk mempersiapkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan 

demikian, pihak manajer akan mengawasi pihak internal perusahaan sehingga 

akan mengurangi tindakan manajemen laba. 

Pernyataan diatas tidak sesuai dengan hasil penelitian dari Salehi, et al., 

(2018) yang dilakukan di Taheran Iran menemukan adanya hubungan positif 

signifikan terhadap manajemen laba. Semakin tinggi kepemilikan manajerial 
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maka manajemen mempunyai kesempatan dalam melakukan manipulasi baik 

dalam bentuk menaikkan laba maupun dengan menurunkan laba demi 

kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan pihak lain.  

4.5.8 Pengaruh Profitabilitas  Terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan pengujian hipotesis pada Tabel 4.4, dapat diperoleh hasil 

bahwa profitabilitas diukur dengan menggunakan proksi ROA mempunyai nilai 

coefficient 0.696016. Hal ini menjalaskan bahwa nilai coefficient ROA dapat 

menjelaskan  manajemen laba (DA) sebesar 69.60% atau dapat diartikan setiap 

perubahan satuan ROA dapat mengakibatkan perubahan pada DA sebesar 

67.89%. Selain itu juga diperoleh hasil p-value sebesar 0.0002 (<0,05). Hal ini 

menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap 

manajemen laba. Berdasarkan pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa H6 

didukung. 

Hasil sesuai dengan hipotesis dan teori agensi dan motivasi perusahaan 

melakukan manajemen lba, bahwa melalui bonus scheme yang mana menyatakan 

bahwa manajer dengan rencana bonus akan berusaha untuk meningkatkan 

profitabilitas perusahaan, karena profitabilitas yang semakin tinggi akan 

meningkatkan bonus yang diterimanya. Hal ini akan menyebabkan manajemen 

kemungkinan akan mengatur laba yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan 

saat ini sehingga laba dapat disajikan dalam laporan laba periode berikutnya 

tujuannya agar manajemen mendapatkan bonus yang tinggi. Jika dilihat dari segi 

perpajakannya semakin tinggi tingkat return of assets (ROA) maka semakin 

rendah beban pajak yang akan dibayar perusahaan, karena perusahaan dengan 
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pendapatan yang tonggi akan berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya 

insentif pajak dan pengurangan pajak lain yang dapat menyebabkan tarif pajak 

efektif perusahaan rendah dari seharusnya.  

Profitabilitas merupakan suatu indikator untuk mengukur kinerja 

manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang tujuan untuk 

menghasilkan laba. Laba yang dihasilkan perusahaan selama tahun berjalan dapat 

menjadi indikator perusahaan melakukan praktik manajemen laba (Kartika, 2012). 

Menurut Herni & Susanto (2010) kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari 

tingkat perolehan laba. Laba rugi sering dimanfaatkan sebagai ukuran untuk 

menilai prestasi perusahaan. Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentuk laba 

adalah pendapatan dan biaya. Dengan mengelompokkan unsur-unsur pendapatan 

dan biaya, akan dapat diperoleh hasil pengukuran laba yang berbeda antara lain: 

laba kotor, laba operasional, laba sebelum pajak, dan laba bersih (Tala & 

Karamoy, 2017). Profitabilitas yang terlalu rendah tentunya berdampak bagi 

penilaian kinerja manajemen. Manajemen akan cenderung menaikkan laba yang 

dilaporkan dalam laporan keuangannya dengan tujuan mengatur jumlah bonus 

yang diperoleh manajemen sehingga maanjemen melakukan manipulasi laporan 

keuangan dengan manajemen laba (Isynuwardhana & Dillak, 2016). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Aljana & Purwanto (2017) semakin tinggi profitabilitas, maka akan meningkatkan 

praktek manajemen laba. Menurut Purnama (2017) menyatakan bahwa salah satu 

tujuan perusahaan beroperasi adalah untuk memperoleh laba, jika profitabilitas 

yang didapat perusahaan rendah, maka bonus yang diterima oleh manajemen 
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perusahaan pun ikut rendah. Oleh karena itu umumnya pihak manajemen 

cenderung akan melakukan tindakan manajemen laba agar pihak manajemen 

perusahaan mendapatkan bonus atau kompensasi, sehingga apabila profitabilitas 

tinggi maka investor akan percaya bahwa kinerja perusahaan tersebut baik. 

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Wildarman, et al., (2015) menyatakan bahwa profitabilitas yang semakin 

meningkat menunjukkan kinerja perusahaaan yang baik dan para pemegang 

saham akan menerima keuntungan yang semakin meningkat. Karena manajemen 

juga mendapatkan keuntungan sehingga dia tidak melakukan akan tindakan 

manajemen laba.  

  


