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ABSTRACT 

The purpose of the research is to analyze the effect of profitability, leverage, firm 

size, institutional ownership, managerial ownership. The dependent variable in this 

study is Earning Management. Earning management is measured using 

Disrectionary accrual (DA). The population in this research are real estate 

companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) 2014-2018. Purposive 

sampling is a method used in this research, which results 30 samples. The data 

analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis. The 

result of this research shows that leverage have significant negative effect on 

earning management, and profitability, firm size, institutional ownership, 

managerial ownership does not have significant effect on earning management. 

Keywords: earning management, profitability, leverage, firm size, institutional 

ownership, managerial ownership 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage, 

ukuran perusahaan, kepemilikan intitusional, kepemilikan manajerial terhadap 

manajemen laba. Manajemen laba merupakan variabel dependen pada penelitian 

ini. Manajemen laba diukur menggunakan Disrectionary accrual (DA). Penelitian 

ini menggunakan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2014-2018. Jumlah sampel penelitian sebanyak 30 

perusahaan yang diperoleh dengan metode purposive sampling. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif signifikan 

terhadap manajemen laba. Sedangkan profitabilitas, ukuran perusahaan, 

kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

Kata kunci: manajemen laba, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan media komunikasi utama antar manajer 

perusahaan dengan pemegang saham. Laporan keuangan merupakan sarana untuk 

mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak luar, diluar korporasi 

organisasi yang berupa hasil kegiatan dan kinerja perusahaan selama periode 

tertentu untuk dilaporkan kepada pihak internal dan eksternal perusahaan. Manajer 

menggunakan laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah 

dijalaninya selama menjalankan perusahaan. Pemegang saham menggunakan 

laporan keuangan untuk melihat, menilai, meminta pertanggungjawaban dari 

manajer atas apa yang telah dijalani manajer itu. Laporan keuangan juga digunakan 

pemegang saham untuk menentukan tindakan selanjutnya untuk menjalankan 

perusahaannya. Oleh karena itu, laporan keuangan harus dapat dimengerti dan 

dipahami oleh semua pihak yang membutuhkan informasi.  

Manajemen menyajikan laporan keuangan pada umumnya terdiri dari neraca, 

laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas 

laporan keuangan. Statement Financial Accounting Concepts No.1  menyatakan  

tujuan  dari pelaporan  keuangan  perusahaan  yaitu  menyediakan  informasi  yang  

bermanfaat  bagi pembuatan  keputusan  bisnis  dan  ekonomis  oleh  investor  yang  

ada  dan  potensial, kreditor,   manajemen,   pemerintah,   dan   pengguna   lainnya   

(Financial   Accounting Standards Boards, 1978 dalam Fahmi, 2018). 
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Prinsip Akuntansi Berterima Umum memberikan kebebasan kepada 

manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi dalam melaporkan laba atau 

pemilihan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Sehingga fleksibilitas yang 

diberikan menjadi peluang untuk melakukan manajemen laba, yang mana 

merupakan salah satu praktik dalam pengelolaan laba untuk tujuan tertentu 

(Raharja, 2014). Salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas kaporan 

keuangan adalah tindakan manajemen laba. Pemakai laporan keuangan akan 

mempercayai angka hasil manajemen laba sebagai angka yang sebenarnya, karena 

manajemen laba dapat menjadi bias dalam laporan keuangan. 

Menurut Sulistyanto (2008) manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan 

untuk mengitervensi atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan 

dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja kondisi 

perusahaan. Manajemen laba muncul sebagai dampak masalah keagenan yang 

terjadi karena tidak adanya keselarasan tujuan antara pemilik (principal) dan 

manajemen (agent) atau yang biasa disebut theory agency. Sebagai agen, manajer 

bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan para pemilik, dan juga 

manajemen mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka 

yang berada di dalam perusahaan. Sehingga ada kemungkinan bahwa agen tidak 

selalu bertindak untuk kepentingan prinsipal. Informasi laba ini sering menjadi 

tindakan oportunis manajemen agar memaksimalkan kepuasan manajemen sendiri 

yang akan merugikan pihak eksternal. Tindakan oportunis yang dilakukan dengan 

cara mengatur laba perusahaan, yaitu dengan menaikan atau menurunkan laba 

dengan kebijakan akuntansi tertentu agar informasi mengenai laba sesuai dengan 
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apa yang diinginkan. Tindakan yang dilakukan oleh manajemen itu sering disebut 

sebagai manajemen laba (earnings management). 

Ada beberapa cara yang dipakai perusahaan untuk mempermainkan laba, yaitu 

dengan mengakui dan mencatat pendapatan terlalu cepat atau sebaliknya, mengakui 

dan mencatat pendapatan palsu, mengakui dan mencatat biaya lebih cepat atau lebih 

lambat dari yang seharusnya, dan tidak mengungkapkan kewajibannya. Upaya 

mempermainkan laporan ini sulit untuk diketahui oleh pemakai informasi 

keuangan, walaupun laporan keuangan menyertakan catatan yang rinci dalam 

laporan. Alasannya, pertama pemakai laporan keuangan tidak memiliki 

kemampuan yang memadai untuk memahami catatan-catatan itu secara baik. 

Kedua, tidak semua metode atau prosedur yang dipakai perusahaan dapat dipahami 

oleh pemakai laporan keuangan.  

Ada beberapa fenomena tentang manajemen laba yang terjadi pada perusahaan 

perbankan di Indonesia, terutama di perusahaan-perusahaan besar diantaranya yaitu 

kasus yang baru terjadi di PT Bank Bukopin Tbk yang telah merevisi laporan 

keuangan tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Mereka 

menurunkan laba bersih pada tahun 2016 dari RP 1,08 triliun menjadi Rp 183,56 

triliun. Penurunan laba itu disebabkan adanya pencatatakan tak wajar dari 

pendapatan kartu kredit. Tapi dengan penurunan yang sangat jauh itu kemungkinan 

besar PT Bank Bukopin telah melakukan manajemen laba. 

(https://finance.detik.com). 

Fenomena lainnya terjadi pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP 

Finance) menjadi sorotan otoritas keuangan dan publik. Rating utang perseroan 

https://finance.detik.com/
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sempat mendapatkan rating idA atau stabil dari Pefindo pada Maret 2018. Namun, 

kondisi perusahaan berubah 180 derajat. Rating utang perseroan berubah drastis 

dari stabil menjadi idSD (selective default) pada 9 Mei 2018 lantaran salah satu 

kupon Medium Term Notes (MTN) yang diterbitkan SNP gagal bayar. Imbasnya, 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan kegiatan usaha SNP karena perseroan 

gagal membayar bunga MTN senilai Rp6,75 miliar pada 14 Mei 2018 melalui Surat 

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II No. S 247/NB.2/2018. (https://tirto.id). 

Selain itu ada juga manajemen laba yang terjadi di Bank Mandiri. Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut kerugian negara atas penyimpangan 

pemberian fasilitas kredit oleh PT Bank Mandiri Tbk kepada PT Tirta Amarta 

Bottling Company (PT TAB) membengkak dari Rp1,4 triliun menjadi Rp1,83 

triliun. Tambahan kerugian tersebut terutama berasal dari tambahan perhitungan 

bunga atas pinjaman. BPK menemukan bahwa ada penyimpangan dalam proses 

pengucuran kredit Bank Mandiri Commercial Banking Center Cabang Bandung 

mulai dari proses pengajuan permohonan, proses analisis, proses persetujuan, 

proses penggunaan dana, hingga tidak dilunasinya pinjaman. Berdasarkan Nota 

Analisa pemutus kredit Nomor CMG.BD1/0110/2015 tanggal 30 Juni 2015 

diketahui seolah-olah kondisi keuangan debitur menunjukkan perkembangan. 

Perusahaan itu akhirnya bisa memperoleh perpanjangan dan tambahan fasilitas 

kredit pada 2015 sebesar Rp1,17 triliun. Selain itu, debitur PT TAB juga 

menggunakan uang fasilitas kredit di luar perjanjian kredit sebesar Rp73 miliar 

yang semestinya hanya untuk kepentingan kredit investasi dan kredit modal kerja. 

(https://cnnindonesia.com). 

http://www.pefindo.com/index.php/pageman/page/financial-institutions-ratings-reports.php?id=374
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Bekukan-Kegiatan-Usaha-PT-Sunprima-Nusantara-Pembiayaan.aspx
https://tirto.id/
https://cnnindonesia.com/
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Penelitian yang membahas tentang manajemen laba telah banyak dilakukan 

oleh peneliti-peniliti sebelumnya. Ada beberapa variabel yang digunakan peneliti 

sebelumnya, dari variabel yang yang sudah diteliti sebelumnya ada yang hasilnya 

sama dan ada yang hasilnya berbeda. Karakteristik perususahaan disini terdiri dari 

profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan. Sedangkan untuk struktur 

kepemilikan terdiri dari kepemilikan intitusional dan kepemilikan manajerial. 

Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu: 

Variabel pertama yang peneliti gunakan adalah Profitabilitas. Pada 

penelitian Purnama (2017), Astari dan Suryanawa (2017) menunjukan bahwa 

Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba. Sedangkan 

pada penelitian Muhammadinah (2016) dan Agustia dan Suryani (2018) menujukan 

bahwa Porfitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Variabel kedua yang peneliti gunakan adalah Leverage. Pada Penelitian 

Muhammadinah (2016), Mahawyahrti dan Budiasih (2016), Roskha (2017), Astari 

dan Suryanawa (2017) dan Agustia dan Suryani (2018) menunjukan bahwa 

leverage berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba dan pada 

penelitian Purnama (2017) menunjukan bahwa leverage berpengaruh signifikan 

negatif terhadap manajemen  laba. Sedangkan pada penelitian Devianti dan Sudana 

(2018) menunjukan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Manajemen laba. 

Variabel ketiga yang peneliti gunakan adalah ukuran perusahaan. Pada 

Penelitian Roskha (2017), Astari dan Suryanawa (2017) menunjukan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap Manajemen dan pada penelitian 



6 
 

Mahawyahrti dan Budiasih (2016), Purnama (2017), Devianti dan Sudana (2018), 

dan Arthawan dan Wirasedana (2018) menunjukan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan pada 

penelitian Muhammadinah (2016), Laila Mabrurah et al. (2017), Agustia dan 

Suryani (2018), dan Astari dan Suputra (2019) menunjukan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Variabel keempat yang peneliti gunakan adalah Kepemilkan Institusional. 

Pada penelitian Roskha (2017), Astari dan Suryanawa (2017) menunjukan bahwa 

Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap Manajemen 

Laba. Sedangkan pada penelitian Purnama (2017) menujukan bahwa Kepemilikan 

Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen laba. 

Variabel terakhir yang peneliti gunakan adalah Kepemilikan Manajerial. 

Pada penelitian Roskha (2017) menunjukan bahwa Kepemilikan Manajerial 

berpengaruh signifikan positif terhadap Manajemen Laba dan pada penelitian 

Astari dan Suryanawa (2017), Astari dan Suputra (2019), dan Purnama (2017), 

Arthawan dan Wirasedana (2018) menunjukan bahwa Kepemilikan Manejerial 

berpengaruh signifikan negatif terhadap Manajemen  Laba. Sedangkan pada 

penelitian Muhammadinah (2016) menujukan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Manajemen laba. 

Penelitian ini dilakukan karena ketidakkonsistenan pada beberapa 

penelitian sebelumnya, dan bermaksud untuk mengembangkan penelitian yang 

sudah ada yaitu penelitian oleh Muhammadinah pada tahun 2016, Mahawyahrti dan 

Budiasih pada Tahun 2016, Purnama pada Tahun 2017, Roskha pada tahun 2017, 
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Astari dan Suryanawa pada tahun 2017, Mabrurah et al., pada tahun 2017, Agustia 

dan Suryani pada tahun 2018, Devianti dan Sudana pada Tahun 2018, Arthawan 

dan Wirasedana pada tahun 2018, dan penelitian yang dilakukan oleh Astari dan 

Suputra pada tahun 2019. Pada penelitian ini variabel independen yang akan 

peneliti gunakan adalah profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan 

institusional, dan kepemilkan manajerial. 

Ada beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penulis akan 

menggunakan perusahan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), 

yang mana penelitian sebelumnya melakukan penelitian di perusahaan manufaktur 

dan perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Alasan untuk memilih perusahaan Perbankan untuk dilakukan penelitian karena 

adanya salah satu contoh kasus yang menimpa Bank Bukopin belum lama ini, disini 

penulis ingin mengetahui apa saja manajemen laba yang dilakukan oleh Bank 

Bukopin dan mengapa mereka sampai merubah laporan keuangannya, dan juga 

Perusahaan Perbankan merupakan sektor yang setiap harinya digunakan oleh rakyat 

Indonesia. Dari sudut pandang investor, salah satu indikator untuk menilai prospek 

perusahaan adalah dengan melihat pertumbuhan profitabilitas perusaahan. 

Indikator ini sangat penting diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana investasi 

yang akan dilakukan investor maupun return yang sesuai  dengan tingkat yang 

diisyaratkan investor, (Tandelilin, 2001:240).  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul ”Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan 
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Struktur Kepemilikan Terhadap Manajemen Laba. (Studi pada Perusahaan 

Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2014-2018).” 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Manajemen Laba? 

2. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Manajemen Laba? 

3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Laba? 

4. Apakah Kepemilikan Institusional  berpengaruh terhadap Manajemen Laba?  

5. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Manajemen Laba? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis besarnya Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen 

Laba. 

2. Untuk menganalisis Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Laba.  

3. Untuk menganalisis Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba. 

4. Untuk menganalisis Pengaruh Kepemilikan Institutional terhadap Manajemen 

Laba. 

5. Untuk menganalisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen 

Laba. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah diharapkan 

penelitian ini dapat memberikan informasi bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan untuk menambah wawasan tentang faktor yang 
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berpengaruh pada manajemen laba seperti contohnya profitabilitas, 

leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dam kepemilikan 

manajerial terutama dalam sektor perbankan, dan diharapkan akan 

digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya yang lebih luas lagi dalam 

mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan 

perusahaan dalam mengetahui sejauh mana Manajemen Laba yang 

dipengaruhi oleh faktor Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, 

Kepemilikan Institusional, dam Kepemilikan Manajerial. 

1.5. Sistem Penulisan 

Penelitian mengenai manajemen laba terdiri dari 5 bab, setiap bab memiliki 

masing-masing pembahasan secara garis besar, yaout sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat prnrlitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi uraian mengenai landasan teori dan pengertian variabel dalam 

penelitian, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka model 

penelitian. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian mengenai populasi dan penentuan sampel penelitian, sumber 

data dan teknik pengumpulan data dalam penelitian, definisi dan pengukuran 

variabel penelitian dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian mengenai deskrpsi objek penelitian dan hasil dari metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian, yaitu analisis statistic deskriptif, uji 

asumsi klasik, analisis regresi linear, uji koefisien determinasi, uji hipotesis, dan 

pembahasan. 

BAB V : SIMPULAN DAN  SARAN 

Bab ini berisi uraian mengenai simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1.  Landasan Teori 

2.1.1.  Teori Keagenan (Agency Theory) 

 Teori agensi menjelaskan tentang dua perilaku ekonomi yang saling 

bertentangan atau berbeda tujuan yang disebut dengan prinsipal dan agen. Dimana 

yang menjadi prinsipal adalah pemegang saham dan yang menjadi agen adalah 

CEO atau manajemen atau yang biasa disebut manajer. Jika prinsipal dan agen 

sudah memiliki tujuan yang sama maka agen akan melaksanakan semua yang sudah 

diperintahkan oleh prinsipal. Adanya   pemisahan   antara   pemilik   perusahaan   

dan   pengelolaan   oleh manajemen  cenderung  menimbulkan  konflik  keagenan  

di  antara  prinsipal  dan agen.  Konflik  kepentingan  antara  prinsipal  dan  agen  

terjadi  karena  kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan keinginan    

prinsipal, sehingga menimbulkan biaya keagenan (agency cost). Pertentangan 

terjadi jika agen memiliki tujuan yang berbeda dari prinsipal dan tidak menjalankan 

perintah dari prinsipal. 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), konsep teori agensi adalah: 

“Hubungan atau kontak antara prinsipal dan agen. Prinsipal mempekerjakan agen 

untuk   melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian 

otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Teori agensi 

menyatakan bahwa semua individu bergerak untuk kepentingan mereka sendiri. 

Seorang manajer menerima kepuasan bukan hanya dari kompensasi keuangan saja 

tetapi juga dari waktu luang yang ada, kondisi kinerja yang baik, dan jam kerja yang 



12 
 

fleksibel. Pemegang saham menerima kepuasannya dari pengembalian keuangan 

yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan tersebut.” 

Sebagai seorang agen, manajer bertanggung jawab untuk mengoptimalkan 

keuntungan para pemilik, dan juga manajemen mempunyai kepentingan untuk 

memaksimalkan kesejahteraan mereka yang berada di dalam perusahaan. Sehingga 

ada kemungkinan bahwa agen tidak selalu bertindak untuk kepentingan prinsipal 

(Jansen dan Meckling, 1976 dalam Ujiyantho, 2007).  

Terjadinya perbedaan tujuan dapat menimbulkan konflik karena manajer 

cenderung untuk mencapai tujuan pribadinya, yang mana manajer akan fokus pada 

penghasilan laba yang tinggi dalam kurun waktu yang singkat daripada 

memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham melalui investasi yang 

menguntungkan untuk kurun waktu yang panjang.  

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), ada dua cara utama untuk 

menangani masalah perbedaan tujuan. Yang pertama, prinsipal dapat memantau 

tindakan agen untuk mencegah agen mencapai tujuannya sendiri. Contohnya dari 

pemantauan adalah melakukan audit terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan 

adalah hasil kinerja perusahaan. Yang kedua, prinsipal membatasi perbedaan tujuan 

dengan menetapkan kontrak insentif yang sesuai. Semakin baik kinerja agen untuk 

memaksimalkan kesejahteraan prinsipal, maka semakin besar insentif agen 

tersebut.  
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2.1.2. Teori Akuntansi Positif 

Teori akuntansi positif merupakan teori yang dikembangkan oleh Watts dan 

Zimmerman (1986) yang menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan praktiknya 

dalam perusahaan serta memprediksi kebijakan apa yang akan dipilih manajer 

dalam kondisi-kondisi di masa yang akan datang. Penentuan kebijakan akuntansi 

dan praktik yang tepat merupakan hal yang penting bagi perusahaan dalam hal 

penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaannya tidak terlepas dari pihak-pihak 

yang berwenang serta memiliki kepentingan dengan penyusunan laporan keuangan.  

Hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dirumuskan oleh Watts & 

Zimmerman (1986) yang sering diinterprestasikan yaitu: 

1. Bonus plan hypothesis  

Pemilik perusahaan akan berjanji bahwa manajer akan menerima bonus 

jika kinerja perusahaan mencapai jumlah tertentu. Janji bonus inilah yang 

merupakan landasan manajer untuk mengelola dan mengatur labanya pada 

tingkat tertentu dengan yang disyaratkan agar dapat menerima bonus. 

2. Debt (equity) hypothesis  

Manajer akan mengelola dan mengatur labanya agar kewajiban 

hutangnya yang seharusnya diselesaikan pada tahun tertentu dapat ditunda 

untuk tahun berikutnya. Hal ini merupakan upaya manajer untuk mengelola 

dan mengatur jumlah laba yang merupakan indikator kemampuan 

perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban hutangnya. Manajer akan 

melakukan pengelolaan dan pengaturan jumlah laba untuk menunda 
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bebannya pada periode bersangkutan dan akan diselesaikan pada periode 

mendatang. 

3. Political cost hypothesis  

Manajer untuk mengelola dan mengatur labanya dalam jumlah tertentu 

agar pajak yang harus dibayarkannya menjadi tidak terlalu tinggi, kerena 

manajer sebagai pengelola tentu tidak ingin kewajiban yang harus 

diselesaikannya terlalu menjadi beban. Hal ini dilakukan manajer dengan 

cara menarik biaya periode yang akan datang menjadi biaya periode 

berjalan, dan sebaliknya mengakui pendapatan periode berjalan menjadi 

pendapatan periode yang akan datang. 

2.1.3. Manajemen Laba (Earning Management) 

Menurut Healy dan  Wahlen  (1999)  dalam  Sulistyanto  (2008)  manajemen 

laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan 

keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan untuk 

menyesatkan stakeholder yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh 

perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka-

angka akuntansi yang dilaporkan itu. 

Upaya mempengaruhi informasi ini dilakukan dengan mempermainkan 

komponen-komponen dalam laporan keuangan, dengan mempermainkan besar 

kecilnya maupun menyembunyikan atau menunda mengungkapkan komponen 

tertentu.  Upaya ini dilakukan tanpa harus melanggar standar akuntansi yang selama 

ini digunakan secara umum. Hanya dengan mengganti metode dan prosedur 

akuntansi tertentu dengan metode dan prosedur akuntansi yang lain, besar kecilnya 
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komponen laporan keuangan dapat diatur sesua keinginan seorang manajer. 

Manajer dapat mempermainkan komponen-komponen laporan keuangan dengan 

menentukan atau mengubah nilai estimasi yang dipakainya, dan banyak pihak yang 

mengatakan upaya mempermainkan laporan keuangan ini dapat dilakukan karena 

diakomodasi dan difasilitasi oleh prinsip akuntansi itu sendiri. 

 Ada beberapa cara yang dipakai perusahaan untuk mempermainkan laba, 

yaitu dengan mengakui dan mencatat pendapatan terlalu cepat atau sebaliknya, 

mengakui dan mencatat pendapatan palsu, mengakui dan mencatat biaya lebih cepat 

atau lebih lambat dari yang seharusnya, dan tidak mengungkapkan kewajibannya. 

Upaya mempermainkan laporan ini sulit untuk diketahui oleh pemakai informasi 

keuangan, walaupun laporan keuangan menyertakan catatan yang rinci dalam 

laporan. Alasannya, pertama pemakai laporan keuangan tidak memiliki 

kemampuan yang memadai untuk memahami catatan-catatan itu secara baik. 

Kedua, tidak semua metode atau prosedur yang dipakai perusahaan dapat dipahami 

oleh pemakai laporan keuangan.  

 Alasan utama seorang manajer perusahaan mengelola dan mengatur laba 

padahal aktivitas ini cenderung melanggar peraturan. Seorang manajer mengelola 

laba untuk menciptkan kesejahteraan bagi pemilik atau pemegang saham 

perusahaan yang dikelolanya. Hal ini sejalan dengan agensi teori yang menyatakan 

bahwa kewenangan yang diterima manajer dari pemilik perusahaan untuk 

mengelola dan menjalankan perusahaan membawa konsekuensi logis yang harus 

dijalankan manajer dan pemilik perusahaan. Manajer mempunyai kewajiban untuk 

meningkatan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemilik serta mempunyai hak 
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untuk menerima penghargaan atas apa yang telah dilakukannya. Sedangkan pemilik 

perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberi penghargaan pada pengelola 

perusahaan karena telah bekerja untuk meningkatkan nilai perusahaan dan 

kesejahteraannya.  

 Secara teoritis tujuannya sudah sangat bagus tetapi yang terjadi justru 

sebaliknya. Setiap pihak hanya akan berupaya memaksimalkan kesejahteraannya 

dengan mengorbankan kesejahteraan orang lain. Pemilik selalu mendorong dan 

mendesak manajer untuk bekerja lebih keras agar nilai perusahaanya dapat 

meningkat lebih besar dengan cepat. Sedangkan manajer bersedia melakukan hal 

itu bukan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik namun untuk 

memaksimalkan kesejahteraannya sendiri.  

2.1.4. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Investor 

berkepentingan dengan analisis profitabilitas misalnya bagi pemegang saham akan 

melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen (Sartono 

2001). Rasio profitabilitas adalah rasio yang menghubungkan laba dengan 

penjualan investasi.  

Rasio profitabilitas terdiri dari dua jenis rasio yang menunjukan profitabilitas 

dalam kaitannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukan profitabilitas dalam 

kaitannya dengan investasi. Rasio-rasio ini akan menunjukan efektivitas 

operasional keseluruhan perusahaan. Dua jenis rasionnya adalah: 
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1. Profitabilitas dalam Kaitannya dengan Penjualan 

Profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan ini menggunakan rasio 

margin laba bruto atau margin labar bersih dan rasio margin laba neto atau 

margin laba bersih. 

2. Profitabilitas dalam Kaitannya dengan Investasi 

Profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi menggunakan dua 

pengukuran yaitu ROI (Retun On Investment) dan ROA (Return On Asset) 

dimana ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. 

Profitabilitas mempunyai informasi yang penting bagi pihak eksternal karena 

jika profitabilitas tinggi maka kinerja perusahaan dikatakan baik dan jika 

profitabilitas rendah maka kinerja perusahaan dikatakan buruk. Profitabilitas dapat 

mempengaruhi manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba. Terdapat 

hubungan antara profitabilitas dengan motivasi mode bonus plan hypothesis yang 

merupakan salah satu faktor mengapa dilakukan manajemen laba.  

2.1.5.  Leverage 

Leverage adalah rasio yang menunjukan proporsi atas penggunaan hutang 

untuk membiayai investasinya. Rasio leverage menunjukan kapasitas perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban baik jangka pendek maupun jangka Panjang (Sartono, 

2001).  

Leverage atau yang biasa disebut dengan rasio utang adalah rasio yang 

menunjukan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang. Semakin besar leverage 

menunjukan bahwa dana yang disediakan pemilik dalam membiayai investasi 
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perusahaan semakin kecil, atau tingkat penggunaan utang yang dilakukan 

perusahaan semakin meningkat. Rasio utang dapat digunakan agar dapat menilai 

sejauh mana perusahaan menggunakan uang yang dipinjam. Penggunaan leverage 

dalam perusahaan bisa saja meningkatkan laba perusahaan, tetapi bila terjadi 

sesuatu yang tidak diharapkan, maka perusahaan dapat mengalami kerugian yang 

sama dengan presentase laba yang diharapkan.  

Leverage merupakan rasio yang digunakan perusahaan agar dapat menilai 

sejauh mana perusahaan menggunakan uang yang dipinjam. Rasio-rasio yang 

terdapat dalam rasio leverage antara lain: 

1. Rasio utang terhadap ekuitas 

Menunjukan seberapa return yang akan diberikan perusahaan untuk 

para pemegang saham. 

2. Rasio utang terhadap total aktiva 

Rasio ini menekankan pada peran penting pendanaan utang bagi 

perusahaan dengan menunjukan presentase aktiva perusahaan didanai oleh 

pendanaan utang. 

3. Rasio utang terhadap total kapitalisasi 

Rasio ini memberitahu proporsi relatif kontribusi modal oleh kreditor 

dan oleh pemilik 

Leverage sebagai salah satu usaha peningkatan laba perusahaan, dapat 

menjadi tolak ukur dalam melihat perilaku manajer dalam hal manajemen laba. 

Perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi, diduga melakukan manajemen 

laba karena perusahaan terancam default, yaitu tidak dapat membayar hutang tepat 
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pada waktunya. Keadaan ini menidentifikasi bahwa perusahaan dengan leverage 

yang tinggi memiliki pengawasan lemah terhadap manajemen yang menyebabkan 

manajemen dapat membuat keputusan sendiri, dan menetepakan strategi yang 

kurang tepat (Mahawyahrti dan Budiasih, 2016). 

Tingkat leverage yang tinggi mengindikasikan bahwa risiko perusahaan yang 

tinggi pula sehingga stakeholder sering memperhatikan risiko perusahaan dengan 

penggunaan utang yang tinggi sehingga dihadapkan pada kewajiban yang tinggi 

pula. Pada saat perusahaan rugi atau pada saat laba yang tidak terlalu tinggi, maka 

stakeholder akan dihadapkan pada risiko ketidakmampuan perusahaan dalam 

membayar hutangnya. Oleh karena itu, manajer perusahaan dengan leverage yang 

cenderung tinggi akan melakukan manajemen laba. 

2.1.6. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah tingkat identifikasi kecil atau besarnya 

perusahaan. Ukuran perusahaan terdiri dari perusahaan besar, perusahaan 

menengah, dan perusahaan kecil. Perusahaan besar memiliki basis pemegang 

kepentingan yang lebih luas, sehingga kebijakan perusahaan besar akan berdampak 

lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingan dengan perusahaan kecil. 

Bagi investor, kebijakan perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek cash flow 

dimasa yang akan datang. Sedangkan bagi pemerintah akan berdampak pada 

besarnya pajak yang akan diterima, serta efektifitas pemberian perlindungan 

terhadap masyarakat.  

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

manajemen dalam praktik perataan laba, karena perusahaan yang besar cenderung 
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lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam 

melakukan pelaporan keuangan. Perusahaan besar memiliki basis investor yang 

lebih besar, sehingga mendapat tekanan yang lebih kuat untuk menyajikan 

pelaporan keuangan yang kredibel. Menurut Hilmi dan Ali (2008) dalam Arthawan 

dan Wirasedana (2018) ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan jumlah 

tenaga kerja, kapitalisasi pasar, total penjualan, total nilai aktiva, dan sebagainya. 

Semakin besar kapitalisasi pasar menandakan semakin perusahaan diketahui oleh 

masyarakat, semakin besar penjualan menandakan perputaran uang semakin 

banyak, dan semakin besar aktiva menandakan modal yang ditanamkan semakin 

banyak. 

Perusahaan besar akan selalu menciptakan suatu keadaan yang dapat 

memberikan kesan kepada masyarakat bahwa kinerja perusahaan tersebut baik 

dengan cara menghindari fluktuasi laba yang terlalu drastis. Dengan demikian 

perusahaan berukuran besar diperkirakan memiliki kecenderungan lebih besar 

untuk melakukan praktik perataan laba, karena kenaikan laba yang terlalu drastis 

akan menyebabkan bertambahnya pajak bagi perusahaan, dan sebaliknya apabila 

jika terjadi penurunan laba secara drastis maka akan memberikan kesan terjadinya 

krisis di dalam perusahaan tersebut. Pada umumnya perusahaan lebih besar lebih 

banyak melakukan pengungkapan (disclosure) daripada perusahaan dengan ukuran 

yang lebih kecil. Hal ini dipengaruhi oleh sturktur aktivitas atau operasional 

perusahaan yang tercermin dari total aktiva (asset) yang dimiliki perusahaan. Makin 

besar asset suatu perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan, sehingga 

perusahaan yang tergolong jenis ini akan dianggap memiliki kemampuan lebih 
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besar untuk dibebani biaya yang lebih tinggi, misalnya pembebanan biaya pajak 

(Zimmerman dan Watts, 2010 dalam Muhammadinah, 2016). 

2.1.7. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh intitusi 

yang terdiri dari perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan maupun jasa 

lainnya seperti asuransi, dana pensiun, koperasi, dan badan hukum lainnya. Investor 

institusional dapat berasal dari badan hukum Indonesia maupun badan hukum 

internasional (Robert Ang, 1997 dalam Hadi, 2015).  

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak 

manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi 

manajemen laba (Ujiyato dan pramuka, 2007 dalam Roskha, 2017). Kepemilikan 

institusional memiliki arti penting dalam memonitor pihak manajemen perusahaan 

karena kepemilikan institusional dimiliki oleh pihak eksternal sehingga dapat 

mengawasi pihak internal lebih optimal. Tingkat kepemilikan yang tinggi akan 

membuat pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga 

dapat menghambat perilaku oportunistik manajer.  

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.  
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2.1.8. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan saham oleh manajer akan mendorong penyatuan kepentingan 

antara prinsipal dan agen sehingga manajer bertindak sesuai dengan keinginan 

pemegang saham dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Hardiyawan, 2015 

dalam Roskha, 2017). 

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

pihak-pihak manajemen perusahaan, seperti dewan direksi maupun manajer. 

Manajer yang memiliki saham perusahaan maka manajer akan meningkatkan 

kinerja perusahaan, karena jika laba perusahaan meningkat maka insentif yang akan 

diterima manajer juga akan meningkat. Sebaliknya, jika saham yang dimiliki 

manajer menurun, maka biaya keagenannya akan menurun. Hal ini dikarenakan 

manajer akan melakukan tindakan yang tidak memberikan banyak keuntungan bagi 

perusahaan, dan manajer akan mengejar keinginannya sendiri. 

Pihak manajemen yang memiliki presentase yang tinggi dalam kepemilikan 

saham akan bertidak sebagai seseorang yang memegang kepetingan dalam 

perusahaan. Manajer yang memiliki saham perusahaan akan ditinjau oleh pihak-

pihak yang terkait dalam kontrak seperti pemilihan komite audit yang menciptakan 

permintaan pelaporan keuangan yang berkualitas oleh pemegang saham, kreditur, 

dan pengguna laporan keuangan untuk memastikan efesiensi kontrak yang dibuat-

buat. Dengan demikian, manajemen akan termotivasi untuk mempersiapkan 

laporan keuangan yang berkualitas (Ball et al., 2000 dalam Purnama, 2017). Oleh 

karena itu, kemungkinan kepemilikan manajerial akan berada di arah yang sama 

untuk menekan manajemen laba oleh pihak manajemen.  
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2.2.  Penelitian Terdahulu 

Penilitian yang membahas tentang manajemen laba telah banyak dilakukan 

oleh peneliti-peniliti sebelumnya. Ada beberapa variabel yang digunakan peneliti 

sebelumnya, dari variabel yang yang sudah diteliti sebelumnya ada yang hasilnya 

sama dan ada yang hasilnya berbeda. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammadinah yang dilakukan pada tahun 

2016 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Risiko Keuangan, Ukuran 

Perusahaan, Growth, Struktur Kepemilikan Manajerial Dan Dividend 

Payout Ratio terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Sektor Perbankan 

yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”, penelitian ini dilakukan pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada periode 

2012-2014. Proses penentuan sampel dari penelitiannya menggunakan 

teknik purposive sampling, sehingga didapatkan sampel penelitian 8 

sampel. Variabel yang diteliti adalah manajemen laba sebagai varibel 

dependen, dan profitabilitas, risiko keuangan, ukuran perusahaan, growth, 

struktur kepemilikan manajerial dan dividend payout ratio sebagai variabel 

independen. Alat analisis yang digunakan adalah regresi liner berganda.  

Hasil penelitiannya profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba, leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba, ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, growth 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, struktur kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dan dividend payout 

ratio tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Mahawyahrti dan Budiasih yang dilakukan 

pada tahun 2016 dengan judul “Asimetri Informasi, Leverage, dan Ukuran 

Perusahaan pada Manajemen Laba”, penelitian ini dilakukan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada periode 

2009-2013. Proses penentuan sampel dari penelitiannya menggunakan 

teknik purposive sampling, sehingga didapatkan sampel penelitian 39 

sampel. Variabel yang diteliti adalah manajemen laba sebagai varibel 

dependen, dan asimetri informasi, leverage, dan ukuran perusahaan sebagai 

variabel independen. Alat analisis yang digunakan adalah regresi liner 

berganda.  

Hasil penelitiannya asimetri informasi berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba, leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba 

dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Purnama yang dilakukan pada Tahun 2017 

dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, 

Kepemilikan Intitusional, dan Kepemilikan Manejerial Terhadap 

Manajemen Laba”, penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2015. Penentuan 

sampel dari penelitiannya menggunakan teknik purposive sampling, 

sehingga didapatkan sampel penelitian 47 sampel. Variabel yang diteliti 

adalah manajemen laba sebagai varibel dependen, dan profitabilitas, 

leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan kepemilikan 
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manajerial sebagai variabel independen. Alat analisis yang digunakan 

adalah regresi liner berganda.  

Hasil penelitiannya profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen 

laba, leverage berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dan kepemilikan 

manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Roskha yang dilakukan pada Tahun 2017 

dengan judul “Pengaruh Leverage, Good Corporate Governance dan 

Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba”, penelitian ini dilakukan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada 

periode 2012-2014. Penentuan sampel dari penelitiannya menggunakan 

teknik purposive sampling, sehingga didapatkan sampel penelitian 21 

sampel. Variabel yang diteliti adalah manajemen laba sebagai varibel 

dependen, dan leverage, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 

komisaris independen, komite audit, dan komisaris dan ukuran perusahaan 

sebagai variabel independen. Alat analisis yang digunakan adalah regresi 

liner berganda.  

Hasil penelitiannya leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba, 

kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, 

kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba, 

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, komite 

audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, dewan komisaris tidak 
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berpengaruh terhadap manajemen laba dan ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap manajemen laba. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Astari dan Suryanawa yang dilakukan pada 

Tahun 2017 dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen 

Laba”, penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di bursa efek Indonesia pada periode 2012-2015. penentuan sampel dari 

penelitiannya menggunakan teknik purposive sampling, sehingga 

didapatkan sampel penelitian 51 sampel. Variabel yang diteliti adalah 

manajemen laba sebagai varibel dependen, dan kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan 

pertumbuhan penjualan sebagai variabel independen. Alat analisis yang 

digunakan adalah regresi liner berganda.  

Hasil penelitiannya kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba, leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba, 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan 

pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Mabrurah et all. yang dilakukan pada Tahun 

2017 dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Asimetri Informasi, 

Komposisi Dewan Komisaris, dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap  

Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia”, penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang 
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terdaftar di bursa efek Indonesia pada periode 2011-2014. penentuan sampel 

dari penelitiannya menggunakan metode sensus, sehingga didapatkan 

sampel penelitian 222 sampel. Variabel yang diteliti adalah manajemen laba 

sebagai varibel dependen, dan profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, 

kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial sebagai variabel 

independen. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda.  

Hasil penelitiannya ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba, asimetri informasi berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba, komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Agustia dan Suryani yang dilakukan pada 

Tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur 

Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba”, 

penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

bursa efek Indonesia pada periode 2014-2016. penentuan sampel dari 

penelitiannya menggunakan teknik purposive sampling, sehingga 

didapatkan sampel penelitian 17 sampel. Variabel yang diteliti adalah 

manajemen laba sebagai varibel dependen, dan ukuran perusahaan, umur 

perusahaan, leverage, dan profitabilitas sebagai variabel independen. Alat 

analisis yang digunakan adalah regresi liner berganda. 

Hasil penelitiannya ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba, umur perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen 
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laba, leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Devianti dan Sudana yang dilakukan pada 

Tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Bonus, Ukuran Perusahaan, dan 

Leverage pada Manajemen Laba”, penelitian ini dilakukan pada perusahaan 

food and beverage yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada periode 

2014-2016”. penentuan sampel dari penelitiannya menggunakan teknik 

purposive sampling, sehingga didapatkan sampel penelitian 15 sampel. 

Variabel yang diteliti adalah manajemen laba sebagai varibel dependen, dan 

bonus, ukuran perusahaan, dan leverage sebagai variabel independen. Alat 

analisis yang digunakan adalah regresi liner berganda. 

Hasil penelitiannya bonus tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, 

ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dan 

leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Arthawan dan Wiraseda yang dilakukan 

pada Tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, 

Kebijakan Utang dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba”, 

penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa non keuangan yang terdaftar 

di bursa efek Indonesia pada periode 2012-2015. penentuan sampel dari 

penelitiannya menggunakan teknik purposive sampling, sehingga 

didapatkan sampel penelitian 15 sampel. Variabel yang diteliti adalah 

manajemen laba sebagai varibel dependen, dan kepemilikan manajerial, 
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kebijakan hutang dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Alat 

analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. 

Hasil penelitiannya kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba, kebijakan utang berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

10. Penelitian yang dilakukan oleh Astari dan Suputra yang dilakukan pada 

Tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan 

Manajerial, dan Kinerja Keuangan Pada Manajemen Laba”, penelitian ini 

dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia pada periode 2013-2017. penentuan sampel dari penelitiannya 

menggunakan teknik purposive sampling, sehingga didapatkan sampel 

penelitian 20 sampel. Variabel yang diteliti adalah manajemen laba sebagai 

varibel dependen, dan ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan 

kinerja keuangan sebagai variabel independen. Alat analisis yang digunakan 

adalah regresi linear berganda. 

Hasil penelitiannya ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba dan kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba. 

2.3. Hipotesis 

2.3.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Laba 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Investor 
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berkepentingan dengan analisis profitabilitas misalnya bagi pemegang saham akan 

melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen (Sartono 

2001). Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan rasio ROA (return on 

assets). Salah satu tujuan perusahaan beroperasi adalah untuk memperoleh laba. 

Jika profitabilitas yang dihasilkan perusahaan rendah maka bonus yang akan 

diterima oleh manajemen pun akan menjadi rendah. Begitu juga sebaliknya 

semakin besar ROA sebagai rasio profitabilitas yang dimiliki maka semakin efisien 

penggunaan aktiva sehingga akan memperbesar pendapatan laba. Oleh karena itu 

pihak manajemen akan melakukan tindakan manajemen laba agar pihak manajemen 

bisa tetap mendapatkan bonus atau kompensasi. Apabila profitabilitas tinggi maka 

prinsipal akan percaya bahwa kinerja manajemen baik dan juga akan menarik 

prinsipal karena dengan laba yang tinggi maka perusahaan akan memiliki tingkat 

pengembalian yang tinggi.  

Berdasarkan teori akuntansi positif yaitu Bonus Plan Hypotesys, para manajer 

perusahaan akan memilih prosedur akuntansi yang dapat menggantikan laporan 

laba periode mendatang ke periode yang sekarang, untuk mendapatkan bonus. 

Apabila bonus mempengaruhi system penggajian manajer, maka manajer akan 

memilih metode akuntansi yang dapat memaksimalkan gajinya. Bonus plan 

memberikan insentif kepada manajer untuk meningkatkan laba. Manajer akan 

berusaha meningkatkan laba dengan tujuan agar manajer memperoleh bonus secara 

maksimal, karena keberhasilan manajer diukur dengan laba yang diperoleh 

perusahaan. Maka dari itu, semakin besar tingkat profitabilitas maka semakin besar 

terjadinya manajemen laba. 
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Purnama (2017) menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba yang artinya semakin besar tingkat profitabilitas maka semakin 

besar terjadinya manajemen laba. Pendapat Purnama (2017) juga didukung oleh 

hasil penelitian dari Astari dan Suryanawa (2017) yang menunjukannya 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba yang artinya semakin 

besar tingkat profitabilitas maka semakin besar terjadinya manajemen laba. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba 

2.3.2. Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Laba 

Leverage adalah rasio yang menunjukan proporsi atas penggunaan hutang 

untuk membiayai investasinya. Rasio leverage menunjukan kapasitas perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban baik jangka pendek maupun jangka Panjang (Sartono, 

2001). 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 

melakukan manajemen laba dengan tujuan untuk menghindari pelanggaran 

perjanjian utang. Leverage yang tinggi juga akan meningkatkan perilaku oportunis 

manajemen untuk melakukan manajemen laba untuk mempertahankan kinerjanya 

dimata pemegan saham dan publik.  

Teori agensi, yang mengatakan tentang kesalarasan tujuan antara prinsipal 

dan manajemen yang mengakibatkan semakin besar rasio leverage maka semakin 

tinggi nilai utang perusahaan. Perusahaan yang mempunyai rasio leverage yang 
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tinggi, berarti utangnya lebih tinggi dibandingkan dengan aktivanya maka 

manajemen akan cenderung tidak melakukan manajemen laba karena takut terjadi 

pelanggaran perjanjian utang. Semakin tinggi leverage maka semakin dekat 

perusahaan tersebut dengan kendala-kendala pada perjanjian hutang dan semakin 

besar kemungkinan pelanggaran perjanjian, jadi semakin kecil juga keinginan 

manajer untuk melakukan manajemen laba. Jika manajer melakukan manajemen 

laba maka manajer melanggar perjanjian hutang. 

Arthawan dan Wirasedana (2018) menyatakan bahwa leverage berpengaruh 

negatif signifikan terhadap manajemen laba yang berarti semakin tinggi nilai 

leverage maka semakin manajemen tidak ingin melakukan manajemen laba. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H2 : Leverage berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

2.3.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

Ukuran perusahaan adalah tingkat identifikasi kecil atau besarnya 

perusahaan. Menurut Hilmi dan Ali (2008) dalam Arthawan dan Wirasedana (2018) 

ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan jumlah tenaga kerja, kapitalisasi 

pasar, total penjualan, total nilai aktiva, dan sebagainya. Ukuran perusahaan 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat manajemen laba di 

perusahaan. Perusahaan besar cenderung memerlukan dana yang lebih besar. 

Tambahan dana tersebut bisa diperoleh dari penerbitan saham ataupun penambahan 

utang. Motivasi untuk mendapatkan dana tersebut akan mendorong pihak 

manajemen untuk  melakukan  praktik  manajemen  laba,  berupa tindakan 
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menaikan laba perusahaan, sehingga dengan pelaporan  laba  yang  tinggi  maka  

calon  investor  maupun  kreditur akan tertarik untuk menanamkan dananya 

(Agustia, 2013 dalam Roskha, 2017). 

Berdasarkan teori akuntansi positif menyatakan bahwa, perusahaan 

cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat 

memperkecil atau memperbesar laba yang dilaporkannya. Perusahaan dengan 

ukuran yang relatif besar akan dilihat kinerjanya oleh publik, maka dari itu mereka 

cenderung akan melakukan manajemen laba agar kinerjanya dinilai sudah baik. 

Maka dari itu, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar terjadinya 

dorongan untuk melakukan manajemen laba. 

Roskha (2017) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba yang artinya semakin besar ukuran perusahaan maka semakin 

besar terjadinya dorongan untuk melakukan manajemen laba. Pendapat Roskha 

(2017) juga didukung oleh hasil penelitian dari Astari dan Suryanawa (2017) yang 

menunjukannya ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba 

yang artinya semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar terjadinya 

dorongan untuk melakukan manajemen laba.  

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba 
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2.3.4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh 

intitusi yang terdiri dari perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan maupun 

jasa lainnya seperti asuransi, dana pensiun, koperasi, dan badan hukum lainnya. 

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 

Berdasarkan teori agensi, seorang manajer mengelola laba untuk menciptakan 

kesejahteraan bagi pemilik atau pemegang saham perusahaan yang dikelolanya. 

Manajer memiliki kewajiban untuk meningkatkan nilai perusahaan dan 

kesejahteraan pemilik, serta manajer memiliki hak untuk menerima penghargaan 

atas apa yang telah dilakukannya. Semakin tinggi kepemilikan saham oleh pihak 

institusional maka semakin besar pula penawasan yang dilakukan oleh pihak 

institusional. Maka dari itu, semakin besar kepemilikan institusional maka semakin 

kecil terjadinya dorongan untuk melakukan manajemen laba. 

Roskha (2017) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba yang artinya semakin besar kepemilikan institusional 

maka semakin kecil terjadinya dorongan untuk melakukan manajemen laba. 

Pendapat Roskha (2017) juga didukung oleh hasil penelitian dari Astari dan 

Suryanawa (2017) yang menunjukannya kepemilikan institusional berpengaruh 
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negatif terhadap manajemen laba yang artinya semakin besar kepemilikan 

institusional maka semakin kecil terjadinya dorongan untuk melakukan manajemen 

laba. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H4 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

2.3.5. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba 

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

pihak-pihak manajemen perusahaan, seperti dewan direksi maupun manajer. 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 (Kouki et 

al., 2011 dalam Purnama, 2017) 

Beradasarkan teori agensi, seorang manajer mengelola laba untuk 

menciptakan kesejahteraan bagi pemilik atau pemegang saham perusahaan yang 

dikelolanya. Manajer memiliki kewajiban untuk meningkatkan nilai perusahaan 

dan kesejahteraan pemilik, serta manajer memiliki hak untuk menerima 

penghargaan atas apa yang telah dilakukannya. Hal ini berbeda apabila manajer 

memiliki saham atau kepemilikan di perusahaan tersebut. Manajer akan berhati-hati 

dalam mengambil keputusan karena akan berimbas pada manajer itu sendiri.  Maka 

dari itu, semakin besar kepemilikan manajerial maka semakin kecil terjadinya 

dorongan untuk melakukan manajemen laba. 
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Purnama (2017) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba yang artinya semakin besar kepemilikan manajerial maka 

semakin kecil terjadinya dorongan untuk melakukan manajemen laba. Pendapat 

Purnama (2017) juga didukung oleh hasil penelitian dari Astari dan Suryanawa 

(2017), Astari dan Suputra (2019) dan Arthawan dan Wirasedana (2018) 

menunjukan bahwa Kepemilikan Manejerial berpengaruh signifikan negatif 

terhadap manajemen laba yang artinya semakin besar kepemilikan manajerial maka 

semakin kecil terjadinya dorongan untuk melakukan manajemen laba. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H5: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 
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2.4. Kerangka Penelitian 

 

Gambar 2.1 Kerangka Model Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sampel 

Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan perbankan 

yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2018 dan listing 

selama periode penelitian. 

Teknik pengambilan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode purposive sampling yang berarti sampel akan dipilih sesuai 

dengan kriteria yang ditentukan, kriteria pemilihan sampel sebagai berikut: 

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI yang menerbitkan laporan 

tahunan dan laporan keuangan selama tahun 2014-2018. 

2. Perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang disajikan dalam mata 

uang Rupiah pada tahun 2014-2018. 

3. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2014-2018. 

4. Perusahaan yang memiliki data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder. Data sekunder murupakan data yang didapatkan 

secara tidak langsung, data dari laporan keuangan tahunan perusahaan didapat dari 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dapat di unduh melalui website Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id dan juga dari website masing-masing 

perusahaan. 

  

http://www.idx.co.id/
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3.3. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.3.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah manajemen 

laba. Manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu 

dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan 

keuangan untuk menyesatkan stakeholder yang ingin mengetahui kinerja ekonomi 

yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang 

menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan itu (Healy dan Wahlen, 1999 

dalam Sulistyanto, 2008). Untuk mengukur manajemen laba dilakukan dengan 

menggunakan proksi discretionary accrual dengan menggunakan Modified Jones 

Model karena berdasar Dechow et al. (1995). Model ini lebih baik dibanding model 

Jones standar dalam mengukur kasus manipulasi pendapatan. Perhitungan 

manajemen laba dengan discretionary accrual sebagai berikut: 

1. Menentukan nilai total akrual dengan formulasi :   

TAit = NIit – CFOit 

2. Menentukan nilai parameter 𝛽₁ , 𝛽₂ , dan 𝛽₃  menggunakan Jones Model  

dengan formulasi :  

TAit = 𝜷₁  + 𝜷₂   Δ REVit + 𝜷₃ PPEit + e 

3. Kemudian untuk menskalakan data, semua variabel tersebut dibagi dengan  

aset tahun sebelumnya (TAit-1)  

TAit/TAit-1 = 𝜷₁ (1/TAit-1) + 𝜷₂  ( Δ REVit/TAit-1) + 𝜷₃ (PPEit/TAit-1) + e 

4. Menghitung nilai NDA dengan formulasi :   

 



40 
 

NDAit = 𝜷₁ (
𝟏

𝑻𝑨𝒊𝒕−𝟏
) +  𝜷₂  (

𝚫𝐑𝐄𝐕𝐢𝐭−𝚫𝐑𝐄𝐂𝐢𝐭

𝐓𝐀𝐢𝐭−𝟏 
+  𝜷₃(

𝑷𝑷𝑬𝒊𝒕

𝑻𝑨𝒊𝒕−𝟏
) 

Menentukan nilai akrual diskresioner dengan menggunakan formulasi:   

DAit =  
𝑻𝑨𝒊𝒕

𝑻𝑨𝒊𝒕−𝟏
− 𝑵𝑫𝑨𝒊𝒕 

Keterengan: 

DAit  : Discretionary accrual perusahaan i pada periode t  

NDAit   : Non Discretionary accrual perusahaan i pada periode t  

NIit   : Net income perusahaan i pada periode t  

TAit  : Total accrual perusahaan i pada periode t  

CFOit  : Aliran arus kas operasi perusahaan i pada periode t  

TAit-1  : Total aktiva perusahaan i pada periode t  

∆REVit : Perubahan penjualan perusahaan i pada periode t  

PPEit  : Aktiva tetap perusahaan i pada periode t  

∆RECit : Perubahan piutang perusahaan i pada periode t 

 

 Nilai DAit bernilai positif berarti terdapat indikasi bahwa perusahaan 

tersebut melakukan manajem laba dengan peningkatan laba atau income increasing, 

dan bila DAit bernilai negatif maka perusahaan tersebut terindikasi melakukan 

manajemen laba dengan menurunkan laba atau income decreasing. 

3.3.2. Variabel Independen 

Variabel independen dari penelitian ini ada 5 macam variabel yaitu sebagai berikut: 

3.3.2.1. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dalam 

penelitian ini profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan rasio ROA (return 

on assets). ROA diukur dengan rumus sebagai berikut: 

ROA = 
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐛𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡 𝐬𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐩𝐚𝐣𝐚𝐤

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐚𝐬𝐞𝐭
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3.3.2.2. Leverage 

Leverage adalah rasio yang menunjukan proporsi atas penggunaan hutang 

untuk membiayai investasinya. . Dalam penelitian ini leverage dapat diukur dengan 

menggunakan rasio DER (debt to equity ratio). DER diukur dengan rumus sebagai 

berikut: 

DER = 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐥𝐢𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐤𝐮𝐢𝐭𝐚𝐬
 

3.3.2.3. Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah tingkat identifikasi kecil atau besarnya 

perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan dapat diukur dengan 

menggunakan logaritma natural dari total aktiva. Ukuran perusahaan diukur dengan 

rumus sebagai berikut: 

Size = Ln (Asset) 

Keterangan: 

Size  : Ukuran perusahaan  

Ln : Logaritna natural  

Asset  : Total aset perusahaan 

 

3.3.2.4. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh intitusi 

yang terdiri dari  perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan maupun jasa 

lainnya seperti asuransi, dana pensiun, koperasi, dan badan hukum lainnya. Dalam 

penelitian ini kepemilikan institusional dapat diukur dengan rumus sebagai berikut: 

KI = 
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐦𝐢𝐥𝐢𝐤𝐢 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐬𝐢

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐬𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐫𝐞𝐝𝐚𝐫
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3.3.2.5. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

pihak-pihak manajemen perusahaan, seperti dewan direksi maupun manajer. Dalam 

penelitian ini kepemilikan manajerial dapat diukur dengan rumus sebagai berikut: 

KM = 
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐦𝐢𝐥𝐢𝐤𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐚𝐣𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐬𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐫𝐞𝐝𝐚𝐫
 

3.4. Metode Analisis Data 

Data penelitian diolah dengan program Software Statistical Product and 

Servuce Solution (SPSS) versi 25. Dalam penelitian ini metode analisis yang 

digunakan meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi 

linear berganda, dan uji hipotesis. 

3.4.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 

sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2018). 

3.4.2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Menurut  Ghozali  (2018) mengemukakan  bahwa Uji  normalitas bertujuan  

untuk  menguji suatu model  regresi,  variabel  pengganggu  atau residual  

memiliki  distribusi  normal.  Untuk  menguji normalitas  data dilakukan   

dengan   uji kolmogorov-smirnov : 

 Jika signifikansi ≥ 0,05 maka data berdistribusi normal. 

 Jika signifikansi ≤ 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 
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b. Uji Multikolinearitas 

Ghozali  (2018) mengemukakan   bahwa uji   multikolinearitas bertujuan   

untuk   menguji   apakah   model   regresi   ditemukan   adanya korelasi  antar  

variabel  bebas  (independen).  Model  regresi  yang  baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi di antara variabel independen. Cara yang  dapat  digunakan 

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. 

c. Uji Autokorelasi 

Menurut   Ghozali (2011), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi linear 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. Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari 

autokorelasi. Dalam penelitian ini autokorelasi diuji dengan menggunakan uji 

Durbin Watson (DW Test).  
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Tabel 3.1  Kriteria Uji Autokorelasi (Uji Durbin Watson) 

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2018) mengemukakan bahwa uji heteroskedastisitas   

bertujuan untuk menguji   apakah   dalam   model regresi  terjadi  ketidaksamaan  

varians  dari  residual  satu  pengamatan  ke pengamatan lain. Jika variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut   

homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut  heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Metode untuk mendeteksi hoteroskedastisitas melalui 

pengujian dengan Scatter Plot, yaitu: 

 Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar, lalu menyempit) maka mengindikasikan 

telah terjadi heteroskedastisitas. 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4 - dl < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negatif No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 - dl 

Tidak ada autokorelasi, positif 

atau negatif 

Tidak ditolak du < d < 4 - du 
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 Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.4.3. Analisis Regresi Berganda 

Menurut Ghozali (2018), analisis regresi linear berganda digunakan 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 kepemilikan terhadap manajeman laba sebagai 

variabel dependen. Persamaan regresi linear berganda dinyatakan dalam bentuk: 

Y= α + 𝜷₁ X₁  + 𝜷₂ X₂  + 𝜷₃ X₃  - 𝜷₄ X₄  - 𝜷₅ X₅  + є 

Keterangan: 

Y  : Manajemen Laba  

X₁  : Profitabilitas  

X₂  : Leverage 

X₃  : Ukuran Perusahaan  

X₄   : Kepemilikan Institusional 

X₅  : Kepemilikan Manajerial 

α : Konstanta  

𝜷₁ -₅ : Koefisien Regresi 

є : Kesalahan (error) 

 

3.4.4. Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Menurut Ghozali (2018) 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. Lebih lanjut Ghozali 
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(2018) menjelaskan kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi   

adalah   bias   terhadap jumlah variabel independen  yang dimasukkan kedalam    

model. Setiap tambahan satu variable independen, maka R² pasti meningkat tidak 

peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai 

Adjusted R² pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik.  Tidak seperti R², 

nilai Adjusted R² dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 

ditambahakan kedalam model. 

3.4.5. Uji Hipotesis  

 

Uji Signifikan 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 seusai dengan yang diprediksi 

makan Ho diterima. Berarti variabel independent tidak berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba. 

3.4.6. Hipotesis Operasional 

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Laba 

Ho₁  ; ß₁  ≤ 0 : Profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap manajemen 

laba. 
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Ha₁  ; ß₁  > 0 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

2. Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Laba 

Ho₂  ; ß₂  ≤ 0 : Leverage tidak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

Ha₂  ; ß ₂ > 0 : Leverage berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

Ho₃  ; ß₃  ≤ 0 : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba. 

Ha₃  ; ß₃  > 0 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen 

laba. 

4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba 

Ho₄  ; ß₄  ≥ 0 : Kepemilikan institusional tidak berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. 

Ha₄  ; ß₄  < 0 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. 

5. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba 

Ho₅  ; ß₅  ≥ 0 : Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. 

Ha₅  ; ß₅  < 0 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. 
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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 



63 
 

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 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, setelah melalui tahap 

pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan interpretasi hasil analisis 

mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan 

institusional dan kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba, maka simpulan 

yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah: 

 Variabel yang berpengaruh negatif terhadap manajemen laba adalah leverage. 

 Variabel yang tidak berpengaruh terhadap manajemen laba adalah 

profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan kepemilikan 

manajerial. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel independen yaitu variabel 

profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan 

kepemilikan manajerial. Sehingga menghasilkan koefisien determinasi yang 

sangat rendah yaitu hanya sebesar 3,4% menunjukkan bahwa kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat 

terbatas.  

2. Periode pada peneilitian ini hanya mengambil data 5 tahun, yaitu dari tahun 

2014 sampai 2015. 
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5.2. Saran Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran yang diharapkan 

akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah atau mengganti variabel 

independen dengan variabel selain profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, 

kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial sehingga hasil dapat 

dilihat dari sudut pandang yang lebih luas contoh variabel yang bias 

ditambahkan ada asimetri informasi, Good Corporate Government (GCG) dan 

manajemen motivasi. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan periode pengamatan yang 

lebih Panjang, sehingga bisa mendapat hasil yang lebih baik. 

5.4. Implikasi Hasil Penelitian 

Hasil peneilitian ini dapat digunakan untuk menambah informasi sebagai bahan 

untuk mengambil keputusan. Sehingga terdapat implikasi atas hasil penelitian ini, 

yaitu: 

Bagi investor, diharapkan untuk dapat menetapkan kebijakan-kebijakan dalam 

melakukan investasi, serta selalu memperhatikan kendala-kendala yang terdapat 

dalam lingkungan investasi. Hal ini perlu dilakukan agar tujuan investor dalam 

melakukan investasi di perusahaan dapat tercapai dan juga diharapkan  dapat  

menganalisis  faktor-faktor  yang dapat mempengaruhi  manajemen  laba,  sehingga  

keputusan  yang  di  ambil tidak salah.  

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan mengenai pengaruh profitabilitas, leverage¸ ukuran perusahaan, 



73 
 

kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. 

hasil  penelitian  ini  juga diharapkan  dapat menjadi   bahan   pertimbangan   dan   

tambahan   informasi   untuk   peneliti selanjutnya sehingga dapat memperbaiki 

kesalahan dalam penelitian ini. 
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LAMPIRAN  

Lampiran 1 Daftar Sampel Perusahaan 

NO KODE NAMA EMITEN 

1 AGRO PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk 

2 BACA PT Bank Capital Indonesia Tbk 

3 BBCA PT Bank Central Asia Tbk 

4 BBKP PT Bank Bukopin Tbk 

5 BBMD PT Bank Mestika Dharma Tbk 

6 BBNI PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

7 BBRI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

8 BBTN PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

9 BDMN PT Bank Danamon Indonesia Tbk 

10 BGTG PT Bank Ganesha Tbk 

11 BINA PT Bank Ina Perdana Tbk. 

12 BJBR PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 

13 BJTM PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 

14 BMAS PT Bank Maspion Indonesia Tbk 

15 BMRI PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

16 BNBA PT Bank Bumi Arta Tbk 

17 BNGA PT Bank CIMB Niaga Tbk 

18 BNII PT Bank Maybank Indonesia Tbk 

19 BRIS PT Bank BRIsyariah Tbk 

20 BSIM PT Bank Sinarmas Tbk 

21 BTPN PT Bank BTPN Tbk 

22 BVIC PT Bank Victoria International Tbk 

23 INPC PT Bank Artha Graha Internasional  Tbk 

24 MAYA PT Bank Mayapada Internasional Tbk 

25 MCOR PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk 

26 MEGA PT Bank Mega Tbk 

27 NISP PT Bank OCBC NISP Tbk 

28 NOBU PT Bank Nationalnobu Tbk 

29 PNBN PT Bank Pan Indonesia Tbk 

30 SDRA PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk 
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Lampiran 2 Hasil Manajemen Laba 

NO KODE TAHUN TACit/TAit-1 1/TAit-1 

(∆REVit - 

∆RECit) / TAit1 

1 AGRO 2014 -0,0283    0,0000  -0,1535 

    2015 -0,0078    0,0000  -0,1596 

    2016 -0,0443    0,0000  -0,1848 

    2017 0,0568    0,0000  -0,1684 

    2018 -0,1068    0,0000  -0,1964 

2 BACA 2014 -0,0682    0,0000  -0,1069 

    2015 -0,0621    0,0000  -0,1063 

    2016 0,0188    0,0000  -0,0410 

    2017 -0,0596    0,0000  -0,0299 

    2018 -0,0853    0,0000  -0,0457 

3 BBCA 2014 -0,0337    0,0000  -0,0472 

    2015 -0,0192    0,0000  -0,0446 

    2016 -0,0370    0,0000  -0,0389 

    2017 0,0182    0,0000  -0,0639 

    2018 0,0254    0,0000  -0,0929 

4 BBKP 2014 -0,0343    0,0000  -0,0874 

    2015 0,0052    0,0000  -0,1090 

    2016 -0,0247    0,0000  -0,0406 

    2017 0,0161    0,0000  -0,0234 

    2018 0,0665    0,0000  0,0642 

5 BBMD 2014 -0,0037    0,0000  -0,0727 

    2015 0,0232    0,0000  -0,0566 

    2016 0,0014    0,0000  0,0697 

    2017 -0,0153    0,0000  -0,0306 

    2018 0,0386    0,0000  -0,0383 

6 BBNI 2014 0,0275    0,0000  -0,0595 

    2015 -0,0299    0,0000  -0,0892 

    2016 0,0199    0,0000  -0,0990 

    2017 -0,0281    0,0000  -0,0665 

    2018 0,0240    0,0000  -0,0850 

7 BBRI 2014 -0,0757    0,0000  -0,0722 

    2015 -0,0229    0,0000  -0,0734 

    2016 0,0044    0,0000  -0,0717 

    2017 -0,0089    0,0000  -0,0580 

    2018 -0,0192    0,0000  -0,0698 

8 BBTN 2014 0,0219    0,0000  -0,0931 

    2015 -0,0215    0,0000  -0,0811 

    2016 -0,0088    0,0000  -0,0495 



78 
 

NO KODE TAHUN TACit/TAit-1 1/TAit-1 

(∆REVit - 

∆RECit) / TAit1 

    2017 0,0104    0,0000  -0,5054 

    2018 0,0170    0,0000  -0,1244 

9 BDMN 2014 -0,0144    0,0000  -0,0248 

    2015 -0,0347    0,0000  0,0509 

    2016 0,0186    0,0000  0,0433 

    2017 0,0004    0,0000  -0,0168 

    2018 -0,0018    0,0000  -0,0541 

10 BGTG 2014 -0,0821    0,0000  0,0162 

    2015 0,0940    0,0000  -0,0108 

    2016 0,0958    0,0000  -0,2669 

    2017 -0,0088    0,0000  -0,0998 

    2018 0,0088    0,0000  0,0030 

11 BINA 2014 -0,0555    0,0000  -0,1010 

    2015 0,0555    0,0000  -0,0934 

    2016 -0,1012    0,0000  0,0420 

    2017 0,0711    0,0000  -0,0228 

    2018 -0,1283    0,0000  -0,0786 

12 BJBR 2014 -0,0203    0,0000  -0,0608 

    2015 -0,0473    0,0000  -0,0630 

    2016 -0,0386    0,0000  -0,0796 

    2017 -0,0119    0,0000  -0,0647 

    2018 0,0634    0,0000  -0,0329 

13 BJTM 2014 -0,0148    0,0000  -0,0990 

    2015 0,0130    0,0000  -0,0032 

    2016 0,0265    0,0000  -0,0016 

    2017 0,0096    0,0000  -0,0062 

    2018 0,0051    0,0000  -0,0033 

14 BMAS 2014 -0,0850    0,0000  -0,0393 

    2015 0,0181    0,0000  -0,0166 

    2016 0,0159    0,0000  -0,0020 

    2017 0,0120    0,0000  -0,0056 

    2018 0,0052    0,0000  -0,0071 

15 BMRI 2014 -0,0005    0,0000  -0,0612 

    2015 0,0221    0,0000  -0,0064 

    2016 0,0101    0,0000  -0,0058 

    2017 0,0186    0,0000  -0,0047 

    2018 0,0242    0,0000  -0,0069 

16 BNBA 2014 -0,0750    0,0000  0,1359 

    2015 -0,0020    0,0000  -0,1148 



79 
 

NO KODE TAHUN TACit/TAit-1 1/TAit-1 

(∆REVit - 

∆RECit) / TAit1 

    2016 -0,0463    0,0000  -0,0232 

    2017 0,0294    0,0000  0,0056 

    2018 0,0140    0,0000  -0,0353 

17 BNGA 2014 0,0182    0,0000  -0,0969 

    2015 -0,0265    0,0000  -0,0152 

    2016 -0,0050    0,0000  -0,0033 

    2017 -0,0644    0,0000  -0,0243 

    2018 0,0159    0,0000  -0,0156 

18 BNII 2014 0,0182    0,0000  -0,0248 

    2015 -0,0466    0,0000  -0,0318 

    2016 0,0402    0,0000  -0,0279 

    2017 0,0338    0,0000  -0,0224 

    2018 0,0542    0,0000  -0,0426 

19 BRIS 2014 -0,0616    0,0000  -0,0578 

    2015 -0,0980    0,0000  0,0095 

    2016 -0,0174    0,0000  -0,0231 

    2017 -0,1234    0,0000  -0,0017 

    2018 -0,0142    0,0000  -0,0236 

20 BSIM 2014 -0,0080    0,0000  -0,1492 

    2015 -0,0656    0,0000  -0,0918 

    2016 -0,0122    0,0000  -0,0368 

    2017 0,0371    0,0000  0,0258 

    2018 0,0325    0,0000  -0,0157 

21 BTPN 2014 -0,0069    0,0000  -0,0828 

    2015 -0,0215    0,0000  -0,0828 

    2016 -0,0088    0,0000  -0,0480 

    2017 0,0031    0,0000  -0,0282 

    2018 -0,0255    0,0000  -0,0118 

22 BVIC 2014 -0,0402    0,0000  -0,5327 

    2015 -0,0192    0,0000  -0,0174 

    2016 -0,0268    0,0000  -0,0555 

    2017 -0,1555    0,0000  -0,1833 

    2018 0,0471    0,0000  -0,0200 

23 INPC 2014 -0,0108    0,0000  0,5771 

    2015 -0,0545    0,0000  -0,0077 

    2016 0,0655    0,0000  -0,0238 

    2017 -0,0327    0,0000  -0,0116 

    2018 -0,0429    0,0000  0,1143 

24 MAYA 2014 0,0120    0,0000  -0,2298 



80 
 

NO KODE TAHUN TACit/TAit-1 1/TAit-1 

(∆REVit - 

∆RECit) / TAit1 

    2015 0,0138    0,0000  -0,1659 

    2016 0,0135    0,0000  -0,2040 

    2017 -0,0224    0,0000  -0,1179 

    2018 0,0208    0,0000  -0,0982 

25 MCOR 2014 -0,0596    0,0000  -0,1507 

    2015 0,0335    0,0000  -0,0322 

    2016 0,0452    0,0000  -0,0804 

    2017 -0,0910    0,0000  -0,1120 

    2018 0,1424    0,0000  -0,0836 

26 MEGA 2014 0,0096    0,0000  -0,4520 

    2015 0,0858    0,0000  0,0282 

    2016 -0,0233    0,0000  0,0604 

    2017 -0,0493    0,0000  -0,0890 

    2018 0,0573    0,0000  -0,0797 

27 NISP 2014 0,0017    0,0000  -0,0387 

    2015 0,0231    0,0000  -0,1401 

    2016 -0,0658    0,0000  -0,0424 

    2017 0,0167    0,0000  -0,0742 

    2018 -0,0327    0,0000  -0,0616 

28 NOBU 2014 -0,1043    0,0000  -0,2015 

    2015 -0,0216    0,0000  -0,1592 

    2016 -0,0541    0,0000  -0,0549 

    2017 -0,0848    0,0000  -0,0799 

    2018 -0,0141    0,0000  -0,1375 

29 PNBN 2014 0,0630    0,0000  -0,0495 

    2015 -0,0222    0,0000  -0,0377 

    2016 0,0100    0,0000  -0,0328 

    2017 0,0458    0,0000  -0,0183 

    2018 0,0692    0,0000  -0,0350 

30 SDRA 2014 0,0181    0,0000  0,2052 

    2015 -0,0269    0,0000  -0,1147 

    2016 0,0522    0,0000  -0,1074 

    2017 -0,0042    0,0000  -0,0820 

    2018 0,1536    0,0000  -0,1182 

 

 

  



81 
 

NO KODE TAHUN PPE/TAit-1 NDAit Dait 

1 AGRO 2014 0,0078 0,0097 -0,0045 

    2015 0,0283 -0,0259 0,0289 

    2016 0,0213 0,0352 -0,0372 

    2017 0,0162 -0,0007 0,0042 

    2018 0,0111 0,0010 -0,0007 

2 BACA 2014 0,0194 0,0129 -0,0089 

    2015 0,0191 -0,0173 0,0191 

    2016 0,0225 -0,0068 0,0065 

    2017 0,0201 0,0131 -0,0152 

    2018 0,0307 -0,0097 0,0170 

3 BBCA 2014 0,0160 0,0090 0,0233 

    2015 0,0163 0,0020 -0,0077 

    2016 0,0251 -0,0071 -0,0056 

    2017 0,0225 0,0215 -0,0024 

    2018 0,0234 -0,0208 0,0281 

4 BBKP 2014 0,0119 0,0088 -0,0041 

    2015 0,0128 -0,0170 0,0176 

    2016 0,0259 -0,0073 0,0082 

    2017 0,0259 0,0135 -0,0190 

    2018 0,0322 0,0159 -0,0084 

5 BBMD 2014 0,0130 0,0087 0,0068 

    2015 0,0146 -0,0097 0,0083 

    2016 0,0390 -0,0024 0,0009 

    2017 0,0392 0,0194 -0,0187 

    2018 0,0389 -0,0077 0,0176 

6 BBNI 2014 0,0081 0,0060 0,0078 

    2015 0,0408 -0,0170 0,0207 

    2016 0,0364 -0,0131 0,0113 

    2017 0,0321 0,0252 -0,0247 

    2018 0,0323 -0,0187 0,0270 

7 BBRI 2014 0,0074 0,0062 0,0090 

    2015 0,0092 -0,0116 0,0092 

    2016 0,0244 -0,0091 0,0046 

    2017 0,0220 0,0200 -0,0146 

    2018 0,0208 -0,0155 0,0214 

8 BBTN 2014 0,0103 0,0083 -0,0010 

    2015 0,0108 -0,0128 0,0112 

    2016 0,0179 -0,0065 0,0025 

    2017 0,0185 0,1196 -0,1190 

    2018 0,0164 -0,0284 0,0325 



82 
 

NO KODE TAHUN PPE/TAit-1 NDAit Dait 

9 BDMN 2014 0,0127 0,0066 0,0020 

    2015 0,0136 0,0060 -0,0061 

    2016 0,0144 0,0003 -0,0044 

    2017 0,0128 0,0079 -0,0016 

    2018 0,0102 -0,0122 0,0155 

10 BGTG 2014 0,0093 0,0034 -0,0029 

    2015 0,0092 -0,0025 0,0035 

    2016 0,0140 -0,0201 0,0188 

    2017 0,0135 0,0268 -0,0250 

    2018 0,0131 0,0011 0,0020 

11 BINA 2014 0,0005 0,0044 -0,0019 

    2015 0,0015 -0,0144 0,0136 

    2016 0,0015 0,0025 -0,0041 

    2017 0,0045 0,0066 -0,0051 

    2018 0,0049 -0,0181 0,0193 

12 BJBR 2014 0,0138 0,0086 -0,0007 

    2015 0,0115 -0,0103 0,0099 

    2016 0,0268 -0,0101 0,0092 

    2017 0,0254 0,0226 -0,0237 

    2018 0,0272 -0,0068 0,0136 

13 BJTM 2014 0,0085 0,0078 0,0078 

    2015 0,0008 -0,0005 0,0004 

    2016 0,0020 -0,0005 0,0000 

    2017 0,0018 0,0020 -0,0014 

    2018 0,0016 -0,0007 0,0012 

14 BMAS 2014 0,0186 0,0098 -0,0076 

    2015 0,0052 -0,0029 0,0036 

    2016 0,0050 -0,0010 0,0011 

    2017 0,0073 0,0036 -0,0048 

    2018 0,0016 0,0030 0,0009 

15 BMRI 2014 0,0104 0,0071 0,0058 

    2015 0,0011 -0,0010 0,0009 

    2016 0,0034 -0,0010 0,0009 

    2017 0,0033 0,0021 -0,0021 

    2018 0,0032 -0,0015 0,0023 

16 BNBA 2014 0,0259 0,0058 -0,0009 

    2015 0,1122 -0,0279 0,0429 

    2016 0,1030 -0,0201 0,0242 

    2017 0,1046 0,0320 -0,0501 

    2018 0,1080 -0,0049 0,0304 



83 
 

NO KODE TAHUN PPE/TAit-1 NDAit Dait 

17 BNGA 2014 0,0107 0,0087 -0,0035 

    2015 0,0085 -0,0030 0,0040 

    2016 0,0218 -0,0041 0,0035 

    2017 0,0192 0,0116 -0,0110 

    2018 0,0204 -0,0030 0,0083 

18 BNII 2014 0,0082 0,0046 -0,0019 

    2015 0,0073 -0,0053 0,0054 

    2016 0,0153 -0,0046 0,0028 

    2017 0,0152 0,0099 -0,0087 

    2018 0,0165 -0,0094 0,0137 

19 BRIS 2014 0,0075 0,0057 -0,0057 

    2015 0,0064 0,0008 -0,0005 

    2016 0,0051 -0,0024 0,0012 

    2017 0,0056 0,0022 -0,0020 

    2018 0,0058 -0,0053 0,0068 

20 BSIM 2014 0,0275 0,0182 0,0064 

    2015 0,0372 -0,0170 0,0160 

    2016 0,0334 -0,0084 -0,0033 

    2017 0,0374 0,0061 0,0113 

    2018 0,0394 -0,0024 0,0144 

21 BTPN 2014 0,0097 0,0077 0,0069 

    2015 0,0108 -0,0131 0,0116 

    2016 0,0179 -0,0064 0,0024 

    2017 0,0174 0,0119 -0,0092 

    2018 0,0175 -0,0022 0,0072 

22 BVIC 2014 0,0107 0,0265 -0,0248 

    2015 0,0250 -0,0050 0,0083 

    2016 0,0222 -0,0077 0,0085 

    2017 0,0613 0,0607 -0,0732 

    2018 0,0195 -0,0040 0,0086 

23 INPC 2014 0,0299 -0,0105 0,0129 

    2015 0,0282 -0,0040 0,0077 

    2016 0,0801 -0,0160 0,0206 

    2017 0,0745 0,0263 -0,0419 

    2018 0,0789 0,0290 -0,0106 

24 MAYA 2014 0,0160 0,0164 -0,0102 

    2015 0,0159 -0,0256 0,0261 

    2016 0,0210 -0,0172 0,0156 

    2017 0,0174 0,0321 -0,0322 

    2018 0,0170 -0,0223 0,0264 



84 
 

NO KODE TAHUN PPE/TAit-1 NDAit Dait 

25 MCOR 2014 0,0314 0,0200 -0,0184 

    2015 0,0295 -0,0076 0,0110 

    2016 0,0411 -0,0127 0,0143 

    2017 0,0495 0,0409 -0,0506 

    2018 0,0428 -0,0181 0,0282 

26 MEGA 2014 0,0275 0,0306 -0,0275 

    2015 0,0846 -0,0043 0,0148 

    2016 0,0801 -0,0104 0,0120 

    2017 0,0668 0,0413 -0,0501 

    2018 0,0722 -0,0163 0,0337 

27 NISP 2014 0,0096 0,0058 0,0014 

    2015 0,0089 -0,0212 0,0208 

    2016 0,0175 -0,0059 0,0040 

    2017 0,0159 0,0217 -0,0194 

    2018 0,0161 -0,0138 0,0182 

28 NOBU 2014 0,0051 0,0105 -0,0095 

    2015 0,0079 -0,0239 0,0247 

    2016 0,0072 -0,0049 0,0046 

    2017 0,0056 0,0198 -0,0197 

    2018 0,0054 -0,0317 0,0331 

29 PNBN 2014 0,0145 0,0084 0,0000 

    2015 0,0499 -0,0105 0,0164 

    2016 0,0495 -0,0111 0,0114 

    2017 0,0454 0,0185 -0,0244 

    2018 0,0495 -0,0066 0,0187 

30 SDRA 2014 0,0249 0,0026 0,0016 

    2015 0,0163 -0,0183 0,0188 

    2016 0,0157 -0,0099 0,0076 

    2017 0,0135 0,0227 -0,0189 

    2018 0,0120 -0,0271 0,0306 

 

  



85 
 

Lampiran 3 Hasil Karakteristik Perusahaan (Profitabilitas, Leverage, 

Ukuran Perusahaan) 

NO KODE TAHUN ROA DER LnTA 

1 AGRO 2014 0,00971 6,06309 29,48500 

    2015 0,00962 5,18487 29,75502 

    2016 0,00905 4,87628 30,06270 

    2017 0,00860 4,24625 30,42357 

    2018 0,00875 4,26947 30,78006 

2 BACA 2014 0,00805 8,49686 29,85584 

    2015 0,00746 10,5426 30,12911 

    2016 0,00657 9,80378 30,28479 

    2017 0,00526 10,6086 30,42522 

    2018 0,00591 11,1347 30,52248 

3 BBCA 2014 0,02988 6,06451 33,94534 

    2015 0,03034 5,60051 34,01853 

    2016 0,03048 4,97321 34,14831 

    2017 0,03108 4,67985 34,25152 

    2018 0,03134 4,40476 34,34615 

4 BBKP 2014 0,00919 10,5885 32,00112 

    2015 0,01021 11,5234 32,17821 

    2016 0,00171 13,8738 32,26359 

    2017 0,00127 14,7484 32,29863 

    2018 0,00198 10,1285 32,19165 

5 BBMD 2014 0,02733 3,06983 29,79113 

    2015 0,02558 3,15648 29,87275 

    2016 0,01693 2,94811 29,99074 

    2017 0,02235 2,83367 30,10063 

    2018 0,02198 2,91613 30,12365 

6 BBNI 2014 0,02599 5,59064 33,66308 

    2015 0,01797 5,26181 33,86267 

    2016 0,01892 5,52021 34,03299 

    2017 0,01941 5,78858 34,19534 

    2018 0,01866 6,08149 34,32629 

7 BBRI 2014 0,03024 7,20519 34,31807 

    2015 0,02892 6,76494 34,40915 

    2016 0,02613 5,83622 34,54241 

    2017 0,02576 5,71068 34,65873 

    2018 0,02499 5,99984 34,79875 

8 BBTN 2014 0,00771 10,8442 32,60483 

    2015 0,02162 4,60025 32,02596 

    2016 0,02053 4,33117 32,14595 



86 
 

NO KODE TAHUN ROA DER LnTA 

    2017 0,01158 10,3371 33,19694 

    2018 0,00916 11,0645 33,35603 

9 BDMN 2014 0,01370 4,92741 32,90765 

    2015 0,01313 4,49636 32,86777 

    2016 0,01604 3,78549 32,79057 

    2017 0,02147 3,55060 32,81425 

    2018 0,02199 3,45309 32,86086 

10 BGTG 2014 0,00139 9,18322 28,38984 

    2015 0,00276 8,38134 28,31129 

    2016 0,00925 2,96675 29,07462 

    2017 0,01116 3,09701 29,15314 

    2018 0,00124 2,99318 29,13446 

11 BINA 2014 0,00786 5,44447 28,29966 

    2015 0,00810 5,51632 28,36412 

    2016 0,00773 3,88722 28,48930 

    2017 0,00587 1,59374 28,76993 

    2018 0,00295 2,19040 28,98018 

12 BJBR 2014 0,01476 9,01867 31,95960 

    2015 0,01556 9,80615 32,11625 

    2016 0,01127 8,99501 32,25911 

    2017 0,01053 9,77939 32,37578 

    2018 0,01291 9,21869 32,42011 

13 BJTM 2014 0,02471 5,28728 31,26856 

    2015 0,02019 5,79912 33,71332 

    2016 0,02389 4,96886 33,69557 

    2017 0,02250 5,59137 33,87555 

    2018 0,02010 6,39962 34,07179 

14 BMAS 2014 0,00513 6,47311 29,20557 

    2015 0,00752 5,30176 31,60957 

    2016 0,01243 3,93114 31,63499 

    2017 0,01147 4,21000 31,73447 

    2018 0,01060 4,57491 31,83482 

15 BMRI 2014 0,02415 6,64812 34,38217 

    2015 0,02324 6,16107 36,74712 

    2016 0,01410 5,37628 36,87934 

    2017 0,01906 5,22349 36,95888 

    2018 0,02150 5,09273 37,02556 

16 BNBA 2014 0,01005 7,56183 29,27107 

    2015 0,00867 4,32250 29,51312 

    2016 0,01106 4,49190 29,59409 



87 
 

NO KODE TAHUN ROA DER LnTA 

    2017 0,01276 4,14714 29,57903 

    2018 0,01273 3,88192 29,61852 

17 BNGA 2014 0,01005 7,19618 33,08276 

    2015 0,00179 7,32825 33,10685 

    2016 0,00861 6,06192 33,11819 

    2017 0,01118 6,20699 33,21567 

    2018 0,01305 5,74021 33,21745 

18 BNII 2014 0,00497 8,78279 32,59609 

    2015 0,00725 9,01183 32,69120 

    2016 0,01180 7,64848 32,74709 

    2017 0,01074 7,33950 32,78578 

    2018 0,01274 6,07564 32,81018 

19 BRIS 2014 0,00032 3,28402 30,64377 

    2015 0,00506 2,74446 30,81862 

    2016 0,00614 3,37226 30,95199 

    2017 0,00320 3,49635 31,08238 

    2018 0,00281 2,36637 31,26637 

20 BSIM 2014 0,00728 5,72667 30,68783 

    2015 0,00664 6,59445 30,95852 

    2016 0,01188 5,96990 31,07120 

    2017 0,01048 4,71134 31,04560 

    2018 0,00164 4,84571 31,05687 

21 BTPN 2014 0,02491 5,03708 31,94871 

    2015 0,02162 4,60025 32,02596 

    2016 0,02053 4,33117 32,14595 

    2017 0,01489 4,24557 32,19004 

    2018 0,02215 3,95287 32,25592 

22 BVIC 2014 0,00494 10,4752 30,69277 

    2015 0,00404 9,47707 30,77736 

    2016 0,00386 8,44349 30,88912 

    2017 0,00408 1,57534 29,80868 

    2018 0,00262 2,07003 31,03795 

23 INPC 2014 0,00471 7,62485 30,78603 

    2015 0,00283 8,08219 30,85466 

    2016 0,00277 4,92622 30,89754 

    2017 0,00245 5,15074 30,95343 

    2018 0,00206 4,67354 30,89009 

24 MAYA 2014 0,01204 11,6825 31,21935 

    2015 0,01378 9,31288 31,48766 

    2016 0,01348 7,62541 31,73925 



88 
 

NO KODE TAHUN ROA DER LnTA 

    2017 0,00903 7,74895 31,94511 

    2018 0,00502 7,06148 32,09661 

25 MCOR 2014 0,00541 7,00694 29,91030 

    2015 0,00667 6,13651 29,94248 

    2016 0,00180 4,11538 30,13715 

    2017 0,00316 5,46074 30,39032 

    2018 0,00561 5,35591 30,40314 

26 MEGA 2014 0,00899 8,58042 31,83044 

    2015 0,01543 4,92376 31,85383 

    2016 0,01641 4,75032 31,88708 

    2017 0,01579 5,29922 32,04136 

    2018 0,01909 5,07733 32,05900 

27 NISP 2014 0,01291 5,91768 32,26695 

    2015 0,01245 6,34128 32,42251 

    2016 0,01295 6,08460 32,55970 

    2017 0,01414 6,05891 32,66650 

    2018 0,01519 6,10582 32,78768 

28 NOBU 2014 0,00269 3,93199 29,38328 

    2015 0,00271 4,63470 29,53363 

    2016 0,00337 5,75216 29,82738 

    2017 0,00317 6,91588 30,03060 

    2018 0,00379 7,33864 30,09861 

29 PNBN 2014 0,01496 6,42967 32,78189 

    2015 0,00856 4,94427 32,84117 

    2016 0,01264 4,82369 32,92521 

    2017 0,00940 4,88452 32,99485 

    2018 0,01538 4,08513 32,96473 

30 SDRA 2014 0,00840 2,97674 30,43030 

    2015 0,01324 3,84039 30,62773 

    2016 0,01369 4,12946 30,75033 

    2017 0,01619 3,43532 30,93006 

    2018 0,01815 3,52359 31,01987 

 

  



89 
 

 

Lampiran 4 Hasil Struktur Kepemilikan (Kepemilikan Institusional dan 

Kepemilikan Manajerial) 

NO KODE TAHUN KI KM 

1 AGRO 2014 0,94449 0,01686 

    2015 0,96330 0,00141 

    2016 0,94310 0,00045 

    2017 0,92801 0,00059 

    2018 0,93425   0,00005  

2 BACA 2014 0,54145 0,28234 

    2015 0,45516 0,07962 

    2016 0,33383 0,12546 

    2017 0,33375 0,12543 

    2018 0,13977 0,00000 

3 BBCA 2014 0,47160 0,00240 

    2015 0,47150 0,00250 

    2016 0,47150 0,00200 

    2017 0,54950 0,00190 

    2018 0,54950 0,00190 

4 BBKP 2014 0,54950 0,00021 

    2015 0,59520 0,00021 

    2016 0,59520 0,00021 

    2017 0,90420 0,00021 

    2018 0,71651  0,00003  

5 BBMD 2014 0,89436 0,00016 

    2015 0,89440 0,00017 

    2016 0,89440 0,00017 

    2017 0,89440 0,00017 

    2018 0,89440 0,00017 

6 BBNI 2014 0,98431 0,00199 

    2015 0,98442 0,00022 

    2016 0,98229   0,00002  

    2017 0,68259  0,00002  

    2018 0,98832  0,00002  

7 BBRI 2014 0,94722   0,00005  

    2015 0,82983   0,00005  

    2016 0,96939   0,00005  

    2017 0,99046   0,00003  

    2018 0,98797   0,00005  

8 BBTN 2014 0,95000 0,00051 
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NO KODE TAHUN KI KM 

    2015 0,69379 0,00643 

    2016 0,69379   0,00639  

    2017 0,99669   0,00001  

    2018 0,60000 0,00013 

9 BDMN 2014 0,74158 0,00179 

    2015 0,74184 0,00173 

    2016 0,73949 0,00160 

    2017 0,98698 0,00041 

    2018 0,98214 0,00038 

10 BGTG 2014 0,84073 0,00000 

    2015 0,84073 0,00000 

    2016 0,77690 0,00000 

    2017 0,77690 0,00000 

    2018 0,85248 0,00000 

11 BINA 2014 0,95998 0,00000 

    2015 0,57619 0,00000 

    2016 0,95030 0,00000 

    2017 0,94780 0,00000 

    2018 0,89888 0,00000 

12 BJBR 2014 0,91160 0,00024 

    2015 0,91160 0,00024 

    2016 0,75000 0,00024 

    2017 0,75000 0,00000 

    2018 0,75362 0,00000 

13 BJTM 2014 0,95253 0,00059 

    2015 0,95012 0,00059 

    2016 0,90811 0,00065 

    2017 0,94681 0,00066 

    2018 0,95065 0,00095 

14 BMAS 2014 0,88756 0,00000 

    2015 0,88765 0,00000 

    2016 0,90299 0,00000 

    2017 0,90323 0,00000 

    2018 0,90313 0,00000 

15 BMRI 2014 0,99036 0,00059 

    2015 0,99091 0,00046 

    2016 0,99898 0,00012 

    2017 0,99119  0,00008  

    2018 0,98913  0,00009  

16 BNBA 2014 0,90909 0,00000 
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NO KODE TAHUN KI KM 

    2015 0,90909 0,00000 

    2016 0,97975 0,00000 

    2017 0,91264 0,00000 

    2018 0,91993 0,00000 

17 BNGA 2014 0,96920 0,00000 

    2015 0,99227 0,00000 

    2016 0,97282 0,00034 

    2017 0,98941 0,00053 

    2018 0,97896 0,00032 

18 BNII 2014 0,99441 0,00000 

    2015 0,99441 0,00000 

    2016 0,99441 0,00000 

    2017 0,99358 0,00000 

    2018 0,99375 0,00000 

19 BRIS 2014 1,00000 0,00000 

    2015 1,00000 0,00000 

    2016 1,00000 0,00000 

    2017 1,00000 0,00000 

    2018 1,00000 0,00000 

20 BSIM 2014 0,55996 0,00029 

    2015 0,55553 0,00040 

    2016 0,99287 0,00034 

    2017 0,99104 0,00010 

    2018 0,63947 0,00008  

21 BTPN 2014 0,65879 0,00804 

    2015 0,69379 0,00643 

    2016 0,69379 0,00649 

    2017 0,61000 0,01169 

    2018 0,60910 0,00930 

22 BVIC 2014 0,68867 0,12354 

    2015 0,68867 0,12354 

    2016 0,62000 0,02493 

    2017 0,70585 0,02493 

    2018 0,75658 0,00000 

23 INPC 2014 0,51164 0,03441 

    2015 0,83761 0,03441 

    2016 0,89735 0,03202 

    2017 0,93983 0,02851 

    2018 0,93887 0,02856 

24 MAYA 2014 0,85829 0,00832 
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NO KODE TAHUN KI KM 

    2015 0,87566 0,00673 

    2016 0,87028 0,04590 

    2017 0,91634 0,04660 

    2018 0,91822 0,04841 

25 MCOR 2014 0,18600 0,00000 

    2015 0,16820 0,00000 

    2016 0,60860 0,00000 

    2017 0,60000 0,00000 

    2018 0,60000 0,00000 

26 MEGA 2014 0,57822 0,00000 

    2015 0,57822 0,00000 

    2016 0,57822 0,00000 

    2017 0,99236 0,00000 

    2018 0,98466 0,00000 

27 NISP 2014 0,85100 0,00000 

    2015 0,99830 0,00013 

    2016 0,99860 0,00014 

    2017 0,99860 0,00014 

    2018 0,99850 0,00016 

28 NOBU 2014 0,96161 0,00000 

    2015 0,96161 0,00000 

    2016 0,90722 0,00000 

    2017 0,90583 0,00000 

    2018 0,90615 0,00000 

29 PNBN 2014 0,84852 0,00000 

    2015 0,84852 0,00000 

    2016 0,96366 0,00000 

    2017 0,95783 0,00000 

    2018 0,95310 0,00000 

30 SDRA 2014 0,80080 0,00000 

    2015 0,80080 0,00000 

    2016 0,82772 0,00000 

    2017 0,79877 0,00000 

    2018 0,88031 0,00000 
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Lampiran 5 Hasil Analisis Data 

Hasil 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 
    

 

Hasil Uji One Sample sebelum Outlier 

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 
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Hasil Uji One Sampel Kolmogorov Smirnov setelah outlier 

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. 

 

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 

c. Dependent Variable: DA 

Sumber: data output SPSS (Data diolah 2019) 
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Hasil Uji Heteroskedastitas 

 
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 

d. Dependent Variable: DA 

Sumber: data output SPSS (Data diolah 2019) 

 

 

Hasil 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 

d. Dependent Variable: DA 

Sumber: data output SPSS (Data diolah 2019) 

 


