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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Sampel Penelitian 

Pada bab ini akan dijelaskan tahap-tahap pengolahan data yang nantinya akan 

dilkukan analisis terhadap profitablitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan 

institusonal dan kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. Populasi yang 

digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dibidang perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2018. Berikut 

prosedur pengambilan sampel penelitian: 

Tabel 4.1 Hasil Seleksi Sampel Penelitian 

  

No Kriteria Jumlah 

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar pada BEI selama periode 2014-

2018 

43 

2. Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI yang tidak menerbitkan 

laporan tahunan dan laporan keuangan selama tahun 2014-2018 

(0) 

3. Perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang disajikan dalam 

mata uang selain Rupiah pada tahun 2014-2018 

(0) 

4. Perusahaan yang mengalami kerugian selama tahun (11) 

 Perusahaan yang tidak memiliki data-data yang dibutuhkan dalam 

penelitian 

(2) 

 Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria 30 

 Jumlah sampel perusahaan selama tahun 2014-2018 (30 perusahaan x 

5 tahun) 

150 

 Sampel yang di outlier (11) 

 Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 139 
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4.2 Hasil Pengumpulan Data 

Contoh perhitungan pada PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (AGRO) 

tahun 2014 sebagai berikut: 

1. Manajemen Laba (Dirscretionary Accrual) 

TACit = NIit – CFOit 

TACit = 62.001.106.000 – 242.458.859.000 

TACit = -180.457.753.000 

Setelah mendapatkan nilai total akrual (TACit) maka akan memperoleh 

nilai 𝛽 ₁ , 𝛽 ₂ , dan 𝛽 ₃  yang dihitung menggunakan regresi dengan 

Tait/Ait-1 sebagai variabel dependen dan 1/Ait-1, ΔREVit/Ait-1, dan 

ΔRECit/Ait-1  sebagai variabel independen. 

Setelah melakukan regresi dengan variabel-variabel diatas, maka dapat 

diperoleh 𝛽₁  sebesar -0.554, 𝛽₂  sebesar 0.44, dan 𝛽₃  sebesar -0.041. 

ketiga koefisien tersebut kemudian akan digunakan untuk menghitung 

nilai nondiscreationary accrual (NDA) sebagai berikut : 

NDAit = 𝜷₁ (
𝟏

𝑻𝑨𝒊𝒕−𝟏
) +  𝜷₂  (

𝚫𝐑𝐄𝐕𝐢𝐭−𝚫𝐑𝐄𝐂𝐢𝐭

𝐓𝐀𝐢𝐭−𝟏 
+  𝜷₃(

𝑷𝑷𝑬𝒊𝒕

𝑻𝑨𝒊𝒕−𝟏
)  

NDAit = -0.554 (
1

6.385.191.484.000
) + 0.44 

14.418.136.000−994.420.252.000

6.385.191.484.000
 – 

0.041 (
49.832.968.000

6.385.191.484.000
) 

NDAit = - 0.000 + 0.0034 + 0.0062 

NDAit = 0.0097 

Selanjutnya nilai discretionary accrual (DAit) dihitung dengan rumus 

berikut:  
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DAit =  
𝑻𝑨𝒊𝒕

𝑻𝑨𝒊𝒕−𝟏
− 𝑵𝑫𝑨𝒊𝒕   

DAit = 
−180.457.753.000

6.385.191.484.000
 - 0.0097 

DAit = -0.0044 

Data selengkapnya terdapat pada lampiran 2. 

2. Profitabilitas 

ROA = 
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐛𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡 𝐬𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐩𝐚𝐣𝐚𝐤

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐚𝐬𝐞𝐭
 

ROA = 
62.001.106.000

6.384.191.484.000
 

ROA = 0.0097 

Data selengkapnya terdapat pada lampiran 3. 

3. Leverage 

DER = 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐥𝐢𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐤𝐮𝐢𝐭𝐚𝐬
 

DER = 
5.481.169.891.000

904.021.593.000
 

DER = 6.0630 

Data selengkapnya terdapat pada lampiran 3. 

4. Ukuran Perusahaan 

Size = Ln (Total asset) 

Size = Ln (6.385.191.484.000) 

Size = 29.4850 

Data selengkapnya terdapat pada lampiran 3. 
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5. Kepemilikan Institusional 

KI = 
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐦𝐢𝐥𝐢𝐤𝐢 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐬𝐢

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐬𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐫𝐞𝐝𝐚𝐫
 

KI = 
7.037.236.337

7.450.781.177
 

KI = 0.9444 

6. Kepemilikan Manajerial 

KM = 
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐦𝐢𝐥𝐢𝐤𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐚𝐣𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐬𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐫𝐞𝐝𝐚𝐫
 

KM = 
125.640.500

7.450.781.177
 

KM = 0.0168 

 

4.3 Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2018) statistik deskriptif merupakan gambaran atau 

deskripsi data variabel penelitian yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-

rata (mean) dan standar deviasi. Berdasarkan hasil dari uji stastistik deskriptif dapat 

dilihat dalam table 4.2 dibawah ini: 

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DA 139 -.0501 .0429 .004332 .0161586 

ROA 139 .0012 .0313 .012839 .0079501 

DER 139 1.5753 14.7484 6.064691 2.4781945 

LnTA 139 28.2997 37.0256 31.822546 1.8382586 

KI 139 .1398 .9990 .820248 .1895513 

KM 139 .0000 .1255 .007400 .0231932 

Valid N 

(listwise) 

139 
    

Sumber: data output SPSS (Data diolah 2019) 
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Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif diatas, maka dapat dijelaskan 

analisis sebagai berikut: 

1. Manajemen laba yang diukur menggunakan Disrectionary Accrual 

menunjukan nilai minimum manajemen laba sebesar -0.0501 yaitu terjadi 

pada perusahaan PT Bank Bumi Arta Tbk (BNBA), dan nilai maksimum 

manajemen laba sebesar 0.0429 yaitu terjadi pada perusahaan PT Bank 

Bumi Arta Tbk (BNBA). Rata-rata manajemen laba yang sebesar 0.0043 

atau setara dengan 0,4%. Dari rata-rata yang telah didapat menunjukan 

bahwa rata-rata dari perusahan sampel yang diambil melakukan tindakan 

manajemen laba sebesar 0,4%. Standar deviasi manajemen laba yang 

sebesar 0.0161 lebih besar dibanding nilai rata-rata menunjukan bahwa 

data manajemen laba bersifat heterogen. Dengan jumlah observasi (n) 

sebanyak 139.  

2. Hasil statistik deskriptif menunjukan nilai minimum profitablitas sebesar 

0.0012 yaitu terjadi pada perusahaan PT Bank Bukopin Tbk (BBKP), dan 

nilai maksimum profitabilitas sebesar 0.0313 yaitu terjadi pada 

perusahaan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Rata-rata profitabilitas 

sebesar 0.0128 atau setara dengan 1,2%. Dari rata-rata yang telah didapat 

menunjukan bahwa tingkat kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

laba sebesar 1,2% dari total aset. Standar deviasi profitabilitas yang 

sebesar 0.0079 lebih kecil dibanding nilai rata-rata menunjukan bahwa 

data profitabilitas bersifat homogen. Dengan jumlah observasi (n) 

sebanyak 139.  
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3. Hasil statistik deskriptif menunjukan nilai minimum leverage sebesar 

1.5753 yaitu terjadi pada perusahaan PT Bank Victoria International Tbk 

(BVIC), dan nilai maksimum leverage sebesar 14.7484 yaitu terjadi pada 

perusahaan PT Bank Bukopin Tbk  (BBKP). Rata-rata leverage sebesar 

6.0646 yang berarti rata-rata perusahaan yang modalnya dibiayai oleh 

hutang atau hutang yang dimiliki oleh perusahaan lebih besar diabnding 

jumlah asetnya. Standar deviasi leverage yang sebesar 2.4781 lebih kecil 

dari rata-rata menunjukan bahwa data leverage bersifat homogen. Dengan 

jumlah observasi (n) sebanyak 139.  

4. Hasil statistik deskriptif menunjukan nilai minimum ukuran perusahaan 

sebesar 28.2997 yaitu terjadi pada perusahaan PT Bank Ina Perdana Tbk 

(BINA), dan nilai maksimum ukuran perusahaan sebesar 37.0256 yaitu 

terjadi pada perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI). Rata-

rata ukuran perusahaan sebesar 31.8225 atau setara dengan total aset 

sebesar 440.614.383.000.000. Hal tersebut menunjukan bahwa rata-rata 

total aset perusahaan sampel tersebut sekitar 440.614.383.000.000.  

Standar deviasi ukuran perusahaan yang sebesar 1.8382 lebih kecil 

dibanding nilai rata-rata menunjukan bahwa data profitabilitas bersifat 

homogen. Dengan jumlah observasi (n) sebanyak 139.  

5. Hasil statistik deskriptif menunjukan nilai minimum kepemilikan 

institusional sebesar 0.1398 yaitu terjadi pada perusahaan PT Bank 

Capital Indonesia Tbk (BACA), dan nilai maksimum kepemilikan 

institusional sebesar .9990 yaitu terjadi pada perusahaan PT Bank Mandiri 
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(Persero) Tbk (BMRI). Rata-rata kepemilikan institusional sebesar 

0.8202 atau setara dengan 82%. Hal tersebut menunjukan bahwa institusi 

memiliki jumlah kepemilikan saham yang tinggi beredar di perusahaan 

perbankan. Standar deviasi kepemilikan institusional yang sebesar 0.1895 

lebih kecil dibanding nilai rata-rata menunjukan bahwa data profitabilitas 

bersifat homogen. Dengan jumlah observasi (n) sebanyak 139.  

6. Hasil statistik deskriptif menunjukan nilai minimum kepemilikan 

manajerial sebesar 0.0000 yaitu terjadi pada perusahaan PT Bank 

Ganesha Tbk (BGTG), dan nilai maksimum kepemilikan manajerial 

sebesar 0.1255 yaitu terjadi pada perusahaan PT Bank Capital Indonesia 

Tbk (BACA). Rata-rata kepemilikan manajerial sebesar 0.0074 atau 

setara dengan 0.74%. hal tersebut menunjukan bahwa hanya  manajerial 

yang memiliki saham yang cenderung sedikit di perusahaan perbankan. 

Standar deviasi kepemilikan manajerial yang sebesar 0.0231 lebih kecil 

dibanding nilai rata-rata menunjukan bahwa data profitabilitas bersifat 

homogen. Dengan jumlah observasi (n) sebanyak 139.  

4.4 Uji Asumsi Klasik 

4.4.1. Uji Normalitas 

Uji  normalitas bertujuan  untuk  menguji suatu model  regresi memiliki  

distribusi   data yang normal atau tidak. Uji yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah dengan Uji Kolmogorov-Smirnov. Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih 

besar dari 0,05 maka data berdistribusi secara normal. Berdasarkan hasil uji 

normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.3 dibawah ini: 
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Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas (Sebelum Data Outlier Dihapus) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardiz

ed Residual 

N 150 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

.02060841 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .137 

Positive .058 

Negative -.137 

Test Statistic .137 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000c 

Sumber: data output SPSS (Data diolah 2019) 

Pada hasil uji normalitas pada table 4.3 di atas menunjukan bahwa hasil 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang menunjukan bahwa data 

tidak berdistribusi normal. Untuk membuat data berdistribusi secara normal maka 

diperlukannya penghapusan data outlier. Data outlier adalah data yang memiliki 

karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda dari observasi, biasanya muncul 

dalam bentuk nilai ekstrim (Ghozali, 2018). Pada penelitan ini data yang dioutlier 

berjumlah 10, sehingga sampel yang digunakan menjadi 140. Setelah dilakukan 

outlier, hasil yang didapatkan masih berjumlah kurang adaro 0,05. Maka, data yang 

masih tidak berdistribusi dengan normal dapat ditranformasikan menjadi normal. 

Sebelum melakukan transformasi, harus dicari bentuk grafik histogram dari data 

tersebut. Pada Variabel yang digunakan peneliti ditransformasi menggunakan 

transformasi LN. Berdasarkan hasil uji normalitas setelah outlier dihapus dan 

dilakukan transform dapat dilihat pada tabel 4.4  dibawah ini: 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas (Setelah Data Outlier Dihapus) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardiz

ed Residual 

N 139 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

.01446533 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .065 

Positive .049 

Negative -.065 

Test Statistic .065 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber: data output SPSS (Data diolah 2019) 

Dari hasil pengujian One Sample Kolmogorov-Smirnov setelah dilakukan 

penghapusan outlier dan dilakukan transformasi diperoleh nilai Asymp. Sig (2-

Tailed) sebesar 0,2 dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 

sebesar 0,05. Hasil pengujian ini menunjukan bahwa data dalam penelitian sudah 

berdistribusi secara normal. 

4.7.1. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah model regresi   

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Cara untuk  

mendeteksi  multikolinearitas dilakukan  dengan  melihat  nilai Variance  Inflation  

Factor (VIF)  dan nilai Tolerance.  Jika  nilai VIF kurang  dari  10  serta  angka 

tolerance lebih  dari  0,10  maka  dalam  model  regresi  tidak  mengalami  masalah 

multikoloneritas dan layak digunakan untuk peramalan. Berdasarkan hasil uji 

multikolinearitas yang dilakukan, dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini: 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Tolera

nce VIF 

1 (Constant) .109 .120  .909 .365   

ROA .001 .002 .081 .726 .469 .561 1.783 

DER -.007 .003 -.222 -2.196 .030 .688 1.453 

LnTA -.017 .024 -.084 -.683 .496 .462 2.166 

KI .000 .001 .019 .200 .842 .784 1.276 

KM .048 .047 .096 1.025 .307 .800 1.250 

a. Dependent Variable: DA 

Sumber: data output SPSS (Data diolah 2019) 

 

Pada table 4.5 di atas, hasil pengujian uji multikolinearitas didapatkan nilai 

tolerance seluruh variabel lebih dari 0,10 dan nilai nilai Variance  Inflation  Factor 

(VIF) kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terdapat 

multikolinearitas pada model regresi. 

4.4.3. Uji Heteroskedastistas 

Uji heteroskedastisitas   bertujuan untuk menguji   apakah   dalam   model 

regresi  terjadi  ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan   lain.   Metode untuk mendeteksi hoteroskedastisitas melalui pengujian 

dengan Scatter Plot. Berdasarkan hasil uji heteroskedastistas yang dilakukan dapat 

dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini: 
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Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastistas 

 

Sumber: data output SPSS (Data diolah 2019) 

Pada gambar 4.1 diatas, hasil pengujian uji heteroskedastistas atas scatter plot 

didapatkan grafik yang menunjukan titik-titik pada grafik tersebar secara merata 

dan menunjukan pola yang tidak jelas. Jika terjadi heteroskedastistas grafiknya 

akan membentuk pola yang teratur. Maka dari itu dapat dikatakan data tersebut 

tidak terdapat heteroskedastistas. 

4.4.4. Uji Autokorelasi 

Uji   autokorelasi   bertujuan   untuk menguji apakah dalam model regresi 

linea berganda  ada  korelasi antara   kesalahan pengganggu   pada   perode   t   

dengan   kesalahan penganggu  pada  perode  t-1  (sebelumnya).  Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan terdapat masalah autokorelasi. Dalam    penelitian    ini    

autokorelasi diuji dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW Test). Dikatakan 

tidak terdapat autokorelasi jika nilai DW > DU dan (4-DU) > DW atau bisa 
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dinotasikan dengan DU < DW < (4-DU). Berdasarkan hasil uji autokorelasi dapat 

dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini: 

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .262a .069 .034 .0147347 2.109 

a. Predictors: (Constant), KM, LnTA, DER, KI, ROA 

b. Dependent Variable: DA 

Sumber: data output SPSS (Data diolah 2019) 

 

Uji autokorelasi diperoleh nilai Durbin Watson (DW) sebesar 2.109. Untuk 

memperoleh nilai DU dapat dilihat pada tabel Durbin Watson, dimana jumlah 

sampel (n) yaitu 139 dan jumlah variabel (k) yaitu 5 maka diperoleh nilai DU 

sebesar 1.7979 dan dL sebesar 1.6491. Jadi dari hasil analisis yang telah dilakukan 

diperoleh nilai DW 2.109 lebih besar dari batas atas (du) 1.7979 dan lebih dari 4-

du (4-1.7979) atau dapat dinotasikan dengan 1.7979 < 2.109 < (4-1.7979), maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam penelitian ini. 

Sebelumnya hasil pengujian ini terdapat autokorelasi tetapi sudah dibenarkan 

menggunakan metode Cochrane Orcutt sehingga hasil menjadi tidak mengalami 

autokorelasi seperti dijabarkan diatas. 

4.5. Uji Analisis Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda di gunakan untuk mengetahui arah dan 

seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis 

regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen 

yaitu profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan 
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kepemilikan terhadap manajeman laba sebagai variabel dependen. Berdasarkan 

hasil uji analisis linear berganda dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini: 

Tabel 4.7 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .109 .120  .909 .365 

ROA .001 .002 .081 .726 .469 

DER -.007 .003 -.222 -2.196 .030 

LnTA -.017 .024 -.084 -.683 .496 

KI .000 .001 .019 .200 .842 

KM .048 .047 .096 1.025 .307 

a. Dependent Variable: DA 

Sumber: data output SPSS (Data diolah 2019) 

 

Berdasarkan tabel coefficients diatas, maka diperoleh persamaan regresi 

linear berganda sebagai berikut: 

Interpretasi dari persamaan regresi linear berganda diatas sebagai berikut: 

1. Manajemen laba diproksikan menggunakan nilai DA. Apabila nilai variabel 

independen bernilai konstan maka besarnya manajemen laba adalah sebesar 

0.109. Apabila nilai profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, 

kepemilikan instiusional dan kepemilikan manajerial adalah 0 maka 

besarnya manajemen laba adalah 0.109. 

2. Profitabilitas diproksikan menggunakan nilai ROA. Profitabilitas memiliki 

koefisien regresi sebesar 0.001. Berarti nilai jika nilai ROA tinggi ataupun 

rendah perusahaan tetap melakukan manajemen laba. Jika diasumsikan 

DA = 0.109 + 0.001 ROA – 0.007 DER - 0.017 LnTA + 0.000 KI + 0.048 KM 
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variabel independen lainnya konstan, maka setiap kenaikan satu satuan 

profitabilitas akan berdampak pada kenaikan nilai manajemen laba sebesar 

0.1%.   

3. Leverage diproksikan menggunakan nilai DER. Leverage memiliki 

koefisien regresi sebesar -0.007.  Berarti jika DER semakin tinggi maka 

kemungkinan terjadinya manajemen labanya akan semakin rendah. Jika 

diasumsikan variabel independen lainnya konstan, maka setiap kenaikan 

satu satuan leverage akan berdampak pada penurunan nilai manajemen laba 

sebesar 0.7%.   

4. Ukuran perusahaan diproksikan menggunakan nilai LnTA. Ukuran 

perusahaan memiliki koefisien regresi sebesar -0.017. . Berarti nilai jika 

nilai LnTA tinggi ataupun rendah perusahaan tetap melakukan manajemen 

laba. Jika diasumsikan variabel independen lainnya konstan, maka setiap 

kenaikan satu satuan ukuran perusahaan akan berdampak pada kenaikan 

nilai manajemen laba sebesar 1.7%.   

5. Kepemilikan institusional diproksikan menggunakan nilai KI. Kepemilikan 

institusional memiliki koefisien regresi sebesar 0.000. . Berarti nilai jika 

nilai KI tinggi ataupun rendah perusahaan tetap melakukan manajemen 

laba. Jika diasumsikan variabel independen lainnya konstan, maka setiap 

kenaikan satu satuan kepemilikan institusional akan berdampak pada 

kenaikan nilai manajemen laba sebesar 0%.   

6. Kepemilikan manajerial diproksikan menggunakan niali KM. Kepemilikan 

manajerial memiliki koefisien regresi sebesar 0.048. . Berarti nilai jika nilai 
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KM tinggi ataupun rendah perusahaan tetap melakukan manajemen laba. 

Jika diasumsikan variabel independen lainnya konstan, maka setiap 

kenaikan satu satuan kepemilikan manajerial akan berdampak pada 

kenaikan nilai manajemen laba sebesar 4.8%.   

 

4.6. Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien Determinasi (Uji R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil   berarti   kemampuan   

variabel-variabel   independen   dalam   menjelaskan variabel–variabel dependen 

amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel   independen   

memberikan   hampir   semua   informasi   yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel-variabel dependen. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dapat 

dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini: 

Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

1 .262a .069 .034 

a. Predictors: (Constant), KM, LnTA, DER, 

KI, ROA 

b. Dependent Variable: DA 

Sumber: data output SPSS (Data diolah 2019) 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh koefisien regresi Adjusted R Square 

sebesar 0.034 Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel profitabilitas, 

leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial 

dalam menjelaskan variasi variabel manajemen laba sebesar 3.4% dan sisanya yaitu 
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sebesar 96.9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain. Dengan nilai koefisien 

Adjusted R Square tersebut, maka kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen relatif sangat rendah. Kemampuan variabel 

independen yang baik dalam menjelaskan variasi variabel dependennya apabila 

memiliki nilai Adjusted R Square yang mendekati nilai 1. 

4.7. Uji Hipotesis 

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2018). Kriteria pengujian: 

 Jika nilai sig. ≤ 0.05 dan koefisien regresi sesuai dengan yang diprediksi maka 

Ho ditolak. Berarti variabel independen berpengaruh terhadap manajemen 

laba. 

 Jika nilai sig. ≥ 0.05 dan koefisien regresi tidak sesuai dengan yang diprediksi 

maka Ho diterima. Berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan hasil uji signifikansi parameter individual (uji t) dapat dilihat pada 

tabel 4.9 dibawah ini: 
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Tabel 4.9 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (uji t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .109 .120  .909 .365 

ROA .001 .002 .081 .726 .469 

DER -.007 .003 -.222 -2.196 .030 

LnTA -.017 .024 -.084 -.683 .496 

KI .000 .001 .019 .200 .842 

KM .048 .047 .096 1.025 .307 

c. Dependent Variable: DA 

Sumber: data output SPSS (Data diolah 2019) 

 

Uraian hasil uji hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a) Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Laba 

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh 

signifikan positif terhadap manajemen laba. Pada tabel uji t menunjukan bahwa 

nilai signifikansi profitabilitas adalah 0.469  atau lebih besar dari 0,05 (p-value) 

dan nilai koefisien regresi adalah 0.001 yang berarti proftabilitas tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil pengujian, maka H1 

tidak didukung. 

Hal  ini berarti hasil pada penelitian tidak sesuai dengan hipotesis. Teori 

agensi menyatakan bahwa semakin besar ROA sebagai rasio profitabilitas yang 

dimiliki maka semakin efisien penggunaan aktiva sehingga akan memperbesar 

pendapatan laba. Sehingga pihak manajemen akan melakukan tindakan 

manajemen laba agar pihak manajemen bisa tetap mendapatkan bonus atau 

kompensasi.  

Akan tetapi hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Muhammadinah (2016) dan Agustia dan Suryani (2018) yang menunjukan 
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bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Tidak berpengaruhnya ROA diduga karena pihak prinsipal cenderung 

mengabaikan informasi ROA yang ada secara maksimal sehingga manajemen 

pun menjadi tidak termotivasi melakukan manajemen laba. 

b) Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Laba 

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa leverage berpengaruh signifikan 

positif terhadap manajemen laba. Pada tabel uji t menunjukan bahwa nilai 

signifikansi leverage adalah 0.030 atau lebih kecil dari 0,05 (p-value) dan nilai 

koefisien regresi adalah -0.007 yang berarti leverage berpengaruh signifikansi 

negatif terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil pengujian, maka H2 

didukung. 

Hal  ini berarti, hasil pada penelitian sesuai dengan hipotesis. Teori agensi, 

yang mengatakan tentang perbedaan kepentingan antara agen dan principal, 

yang mengakibatkan semakin besar rasio leverage maka semakin tinggi nilai 

utang perusahaan. Perusahaan yang mempunyai rasio leverage yang tinggi, 

berarti utangnya lebih tinggi dibandingkan dengan aktivanya maka manajemen 

akan cenderung tidak melakukan manajemen laba karena takut terjadi 

pelanggaran perjanjian utang. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Arthawan 

dan Wirasedana (2018) yang menyatakan semakin tinggi leverage maka 

semakin dekat perusahaan tersebut dengan kendala-kendala pada perjanjian 

hutang dan membuat manajer membuat pilihan untuk mengurangi 

kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian hutang, jadi semakin kecil juga 
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keinginan manajer untuk melakukan manajemen laba. Jika manajer melakukan 

manajemen laba maka manajer melanggar perjanjian hutang. Ada juga faktor 

lain di luar penelitian yang diduga menyebabkan leverage berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba, seperti kestabilan ekonomi dan politik, iklim usaha, 

kondisi pasar, ada atau tidaknya tenaga profesional, sistem akuntansi, dan lain-

lain. Maka dari itu manajer cenderung tidak melakukan manajemen laba.  

c) Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba 

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan positif terhadap manajemen laba. Pada tabel uji t menunjukan bahwa 

nilai signifikansi ukuran perusahaan adalah 0.496 atau lebih besar dari 0,05 (p-

value) dan nilai koefisien regresi adalah -0.017 yang berarti ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil pengujian, 

maka H3 tidak didukung. 

Hal  ini berarti, hasil pada penelitian tidak sesuai dengan hipotesis serta 

teori agensi, yang mengatakan tentang perbedaan kepentingan antara agen dan 

principal, yang mengakibatkan manajer cenderung melakukan memanajemen 

laba. Perusahaan besar cenderung memerlukan dana yang lebih besar. 

Tambahan dana tersebut bias diperoleh dari penerbitan saham ataupun 

penambahan utang. Motivasi untuk mendapatkan dana tersebut akan 

mendorong pihak manajemen untuk  melakukan  praktik  manajemen  laba,  

berupa tindakan penaikan laba perusahaan. 

Akan tetapi hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Muhammadinah (2016), Laila Mabrurah et al. (2017), Agustia dan 
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Suryani (2018), dan Astari dan Suputra (2019) menunjukan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Manajemen laba pada perusahaan perbankan tidak melihat apakah perusahaan 

itu besar atau kecil. Perusahaan besar dan kecil memiliki peluang yang sama 

untuk melakukan manajemen laba. Tidak berpengaruhnya ukuran perusahaan 

disebabkan oleh pengawasan yang ketat dari pemerintah, analis, dan investor 

yang ikut menjalankan perusahaan menyebabkan manajer tidak berani untuk 

melakukan praktik manajemen laba. Ketatnya pengawasan akan menghambat 

manajer melakukan praktik manajemen laba, karena besar kemungkinan akan 

diketahui oleh pemerintah, analis, dan investor sehingga hal ini dapat merusak 

citra dan kredibilitas manajer perusahaan tersebut. Sehingga manajer-manajer 

perusahaan yang berukuran besar dan kecil tidak berani untuk melakukan 

praktik manajemen laba. 

d) Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba 

Hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Pada tabel uji t 

menunjukan bahwa nilai signifikans kepemilikan institusional adalah 0.842 

atau lebih besar dari 0,05 (p-value) dan nilai koefisien regresi adalah 0.000 

yang berarti kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba. Berdasarkan hasil pengujian, maka H4 tidak didukung. 

Hal  ini berarti, hasil pada penelitian tidak sesuai dengan hipotesis serta 

teori agensi, yang mengatakan tentang perbedaan kepentingan antara agen dan 

principal, yang mengakibatkan manajer cenderung melakukan manajemen 
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laba. Investor institusional yang memiliki kepemilikan saham dalam jumlah 

yang besar akan mempunyai dorongan yang cukup kuat untuk mengumpulkan 

informasi, mengawasi dan mendorong kinerja manajemen agar lebih baik. Jika 

investor institusional memiliki kepemilikan saham dengan jumlah yang relatif 

lebih rendah, maka para investor institusional hanya memiliki sedikit dorongan 

untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan opportunistik manajer 

Akan tetapi hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Purnama (2017) yang mengatakan bahwa kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Tidak berpengaruhnya KI diduga 

karena semakin tinggi atau semakin rendahnya porsi kepemilikan saham yang 

dimiliki pihak institusional tidak begitu berarti sebagai alat untuk mengawasi 

tindakan pihak manajemen perusahaan dalam melakukan tindakan manajemen 

laba.  

e) Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba 

Hipotesis kelima (H5) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Pada tabel uji t 

menunjukan bahwa nilai signifikans kepemilikan manajerial adalah 0.307 atau 

lebih besar dari 0,05 (p-value) dan nilai koefisien regresi adalah 0.048 yang 

berarti kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan hasil pengujian, maka H5 tidak didukung. 

Hal  ini berarti, hasil pada penelitian tidak sesuai dengan hipotesis serta 

teori agensi, yang mengatakan tentang perbedaan kepentingan antara agen dan 

principal, yang mengakibatkan manajer cenderung melakukan memanajemen 
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laba. Ketika manajer juga memiliki porsi kepemilikan saham, maka mereka 

akan bertindak sama seperti pemegang saham pihak eksternal dan memastikan 

bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan wajar dan mengungkapkan 

kondisi riil perusahaan. 

Akan tetapi hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Muhammadinah (2016) yang mengatakan bahwa kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Tidak berpengaruhnya KM 

diduga karena rata-rata perusahaan perbankan yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini jumlah kepemilikan manejerialnya sangat rendah.  

4.7.1. Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil uji yang telah diuraikan diatas, berikut merupakan rekapitulasi 

hasil uji dalam Tabel 4.10: 

Tabel 4.10 Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis 

No Hipotesis Signifikansi Hasil Pengujian 

1 Profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba 

0.365 Tidak didukung 

2 Leverage berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba 

0.030 Didukung 

3 Ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba 

0.496 Tidak didukung 

4 Kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba 

0.842 Tidak didukung 

5 Kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba 

0.307 Tidak didukung 

 

  


