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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 OBJEK PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan 

tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2013 sampai dengan 2017. Laporan keuangan yang digunakan sebagai data adalah 

laporan yang diterbitkan dalam satuan rupiah dan tidak menerima pendapatan 

pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data populasi. Berikut ini 

adalah penjelasan pengambilan data populasi penelitian : 

Tabel 4.1 - Kriteria Populasi 

No Keterangan Jumlah 

1 
Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-

2017 
101 

2 
Perusahaan Manufaktur yang tidak secara lengkap 

menampilkan laporan keuangan pada tahun 2013-2017 
(12) 

3 
Perusahaan Manufaktur yang tidak menerbitkan laporan 

keuangan dalam bentuk rupiah tahun 2013-2017 
(33) 

 Jumlah perusahaan 56 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 

 Setelah melalui proses penyeleksian maka diperoleh 183 data yang lolos 

untuk masuk ke tahap pengujian selanjutnya. Selain itu, terdapat enam variabel 

yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu Financial Distress, Profitabilitas, 

Pajak Badan, Persentase Saham Publik, dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel 

independen, serta Manajemen Laba sebagai variabel dependen. 
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4.2 ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF 

 Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan secara 

umum mengenai variabel-variabel yang akan diolah dalam sebuah penelitian. 

Melalui analisis ini dapat diketahui nilai rata-rata (mean), maksimum, minimum, 

standar deviasi dan lain sebagainya. Sedangkan variabel-variabel yang akan diteliti 

adalah Financial Distress, Profitabilitas, Pajak Badan, Persentase Saham Publik 

dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel independen serta Manajemen Laba 

sebagai variabel dependen. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 – Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std, Deviation 

FD 183 ,29 9,88 4,4610 2,03432 

PROF 183 ,00 ,66 ,1138 ,10906 

PB 183 2,52 6,63 4,6163 1,01390 

PSP 183 1,82 66,93 22,5415 16,21375 

UP 183 3,81 7,93 6,2414 ,82492 

ML 183 -,12 ,13 ,0055 ,04202 

Valid N (listwise) 183     

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 

Keterangan : 

 FD  : Financial distress 

 PROF  : Profitabilitas 

 PB  : Pajak Badan 

 PSP  : Persentase Saham Publik 

 UP  : Ukuran Perusahaan 

 ML  : Manajemen Laba  
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 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat satu variabel memiliki nilai 

standar deviasi lebih besar dari pada rata-ratanya yakni variabel Manajemen Laba 

(ML) yang artinya persebaran data pada variabel tersebut bervariasi atau heterogen. 

Sedangkan keempat variabel lainnya memiliki nilai standar deviasi dibawah rata-

rata yang artinya persebaran data bersifat homogen. 

4.3 UJI ASUMSI KLASIK 

4.3.1 Normalitas 

 Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan dalam 

penelitian apakah berdistribusi normal atau tidak. Karena data penelitian ini 

berbentuk rasio dan merupakan data tunggal maka uji yang akan digunakan adalah 

uji Kolmogorov-smirnov. 

Tabel 4.3 – Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 183 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std, Deviation ,03989859 

Most Extreme Differences Absolute ,066 

Positive ,066 

Negative -,049 

Test Statistic ,066 

Asymp, Sig, (2-tailed) ,048c 

a, Test distribution is Normal, 

b, Calculated from data, 

c, Lilliefors Significance Correction, 

  Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 

 Dari hasil Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) bernilai 

0,048 yang artinya data pada penelitian ini berdistribusi tidak normal. Sedangkan 
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data penelitian yang baik adalah data yang berdistribusi normal dengan nilai 

signifikansi lebih dari 0,05. Oleh karena itu perlu dilakukan transformasi data untuk 

memperoleh data yang normal. 

4.4 TRANSFORMASI DATA 

 Tujuan dilakukannya transformasi data adalah untuk mengubah skala 

pengukuran data ke dalam bentuk lain supaya memenuhi asumsi analisis. Terdapat 

berbagai macam jenis transformasi data dalam spss. Salah satu jenis transformasi 

yang digunakan pada penelitian ini adalah logaritma yang akan diterapkan pada 

variabel Pajak Badan.  

 Logaritma dipilih sebagai alat perhitungan transformasi data karena rata-

rata sebaran data pada variabel tersebut berada di bawah 10 sehingga cocok apabila 

menggunakan jenis transformasi tersebut. Sedangkan dari gambaran grafik, 

variabel tersebut menunjukkan grafik yang moderate positive skewness sehingga 

mendukung penggunakan logaritma sebagai alat transformasi data. Untuk keempat 

variabel lainnya tidak dilakukan transformasi karena data sudah normal sehingga 

tidak diperlukan tindakan perbaikan data. 

 Setelah proses transformasi data, keseluruhan data pada penelitian ini sudah 

berdistribusi menjadi normal. Selanjutnya akan dilakukan pengujian kembali 

terhadap uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik untuk memenuhi prasyarat 

model regresi yang baik. 
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4.5 UJI ASUMSI KLASIK SETELAH TRANSFORMASI DATA 

 Uji asumsi klasik menjadi syarat yang perlu dipenuhi sebelum melakukan 

uji regresi linier berganda dengan tujuan untuk memperoleh model regresi yang 

baik. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah dengan memiliki data yang 

berdistribusi normal.  

 Pada pengujian asumsi klasik sebelumnya dapat dilihat bahwa data 

penelitian tidak memenuhi syarat uji normalitas, sehingga tidak dapat digunakan 

untuk melakukan uji regresi. Untuk itu perlu dilakukan transformasi data untuk 

memperoleh data yang berdistribusi normal. Jenis transformasi yang akan 

digunakan adalah logaritma (log). Uji asumsi klasik yang akan dilakukan 

selanjutnya setelah proses transformasi data adalah uji normalitas, 

heteroskedastitas, dan multikolinearitas. 

4.5.1 Uji Normalitas setelah Transformasi Data 

 Pada pengujian sebelumnya ditemukan bahwa data pada penelitian ini tidak 

berdistribusi secara normal sehingga membuat data menjadi kurang baik untuk 

diterapkan dalam model regresi. Oleh karena itu dilakukan pengujian ulang 

menggunakan data yang telah ditransformasi untuk memperoleh data yang baik. 

Berikut ini adalah hasil uji Kolmogorov-smirnov setelah melalui proses 

transformasi data: 
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Tabel 4.4 – Hasil Uji Normalitas setelah Transformasi Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 183 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std, Deviation ,04051421 

Most Extreme Differences Absolute ,061 

Positive ,061 

Negative -,049 

Test Statistic ,061 

Asymp, Sig, (2-tailed) ,090c 

a, Test distribution is Normal, 

b, Calculated from data, 

c, Lilliefors Significance Correction, 

  Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 

 Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi 

normal setelah mealui proses transformasi data sehingga nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

bernilai lebih dari 0,05. Data hasil transformasi ini yang akan digunakan untuk 

melakukan uji statistik selanjutnya. 

4.5.2 Uji Heteroskedasitas setelah Transformasi Data 

 Uji heteroskedasitas dilakukan untuk mengetahui apakah melalui model 

regresi ini terjadi ketidaksamaan variance residual satu pengamatan ke pengamatan 

lainnya. Dalam penelitian ini, uji heteroskedasitas harus dilakukan karena sebagai 

indikator variabilitas data. Ketika variabilitas data bernilai terlalu besar akan 

menyebabkan heteroskedasitas sehingga dapat menyebabkan kurang validnya 

penggunaan model regresi. Uji yang akan digunakan adalah uji gejser yang mana 

data dapat dikatakan bebas dari heteroskedasitas apabila besaran angka signifikansi 

lebih dari 0,05. 
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 Tabel 4.5 – Hasil Uji Heteroskedasitas setelah Transformasi Data 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig, B Std, Error Beta 

1 (Constant) ,054 ,015  3,551 ,000 

FD -,001 ,001 -,090 -1,098 ,274 

PROF -,012 ,024 -,052 -,511 ,610 

PB ,006 ,055 ,022 ,106 ,916 

PSP ,000 ,000 -,108 -1,364 ,174 

UP -,003 ,006 -,082 -,426 ,670 

a, Dependent Variable: abs_res 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 

 Berdasarkan tabel diperoleh variabel Financial Distress, Profitabilitas, 

Pajak Badan, Persentase Saham Publik, dan Ukuran Perusahaan memperoleh nilai 

signifikansi lebih dari 0,05 yang artinya semua variabel bebas dari gejala 

heteroskedasitas. Sehingga model regresi ini dapat digunakan untuk untuk analisis 

selanjutnya. 

4.5.3 Multikolinieritas setelah Transformasi Data 

 Uji multikolinieritas diguanakan untuk menguji apakah dalam model regresi 

penelitian ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2005). 

Menurut Hadi (2019) uji multikolinieritas ini bersifat wajib untuk memperoleh 

model regresi yang baik dan valid. Berikut ini adalah hasil uji menggunakan matriks 

korelasi menggunakan SPSS: 
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Tabel 4.6 – Hasil Uji Multikolinieritas setelah Transformasi Data 

Correlations 

 FD PROF PB PSP UP ML 

FD Pearson Correlation 1 ,335** ,261** -,025 ,063 ,028 

Sig, (2-tailed)  ,000 ,000 ,740 ,396 ,705 

N 183 183 183 183 183 183 

PROF Pearson Correlation ,335** 1 ,459** -,162* ,157* ,020 

Sig, (2-tailed) ,000  ,000 ,028 ,034 ,789 

N 183 183 183 183 183 183 

PB Pearson Correlation ,261** ,459** 1 ,193** ,873** -,101 

Sig, (2-tailed) ,000 ,000  ,009 ,000 ,175 

N 183 183 183 183 183 183 

PSP Pearson Correlation -,025 -,162* ,193** 1 ,299** ,014 

Sig, (2-tailed) ,740 ,028 ,009  ,000 ,855 

N 183 183 183 183 183 183 

UP Pearson Correlation ,063 ,157* ,873** ,299** 1 -,023 

Sig, (2-tailed) ,396 ,034 ,000 ,000  ,756 

N 183 183 183 183 183 183 

ML Pearson Correlation ,028 ,020 -,101 ,014 -,023 1 

Sig, (2-tailed) ,705 ,789 ,175 ,855 ,756  

N 183 183 183 183 183 183 

**, Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed), 

*, Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed), 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 

 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat variabel yang 

menujukkan nilai lebih besar dari 0,8 yakni antara variabel Pajak Badan (PB) dan 

Ukuran Perusahaan (UP) yang artinya data pada penelitian ini terdapat gejala 

multikolinieritas. Kriteria ini sesuai dengan pendapat Gujarati (2003) yang 

menyatakan bahwa gejala multikolinieritas terjadi jika antar variabel memiliki nilai 

korelasi lebih dari 0,08 
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 Apabila dilihat secara teoritik kedua variabel tersebut tidak memiliki 

hubungan atau korelasi satu sama lain. Yang pertama, variabel pajak badan 

merupakan salah satu fungsi dari laba karena perhitungannya berdasarkan dari 

penghasilan atau pendapatan perusahaan dalam satu periode yang kemudian akan 

mempengaruhi besar dan kecilnya laba yang diperoleh perusahaan pada satu 

periode tertentu. Sedangkan yang kedua, ukuran perusahaan bukanlah fungsi dari 

laba karena perhitungannya berdasarkan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. 

 Namun, pada penelitian ini ternyata ditemukan adanya korelasi yang tinggi 

antara variabel Pajak Badan dan Ukuran Perusahaan. Hal ini terjadi karena adanya 

kebetulan perhitungan statistik yang disebabkan oleh pemilihan perusahaan pada 

penelitian ini hanya menggunakan perusahaan yang memiliki nilai altman 

(Financial Distress) positif, sehingga adanya kecenderungan perusahaan yang 

dipilih merupakan perusahaan dengan kondisi keuangan yang bagus. Perusahaan-

perusahaan dengan kondisi tersebut biasanya memiliki kecenderungan 

menghasilkan laba yang tinggi yang mana menyebabkan pajak yang harus 

dibayarkan juga tinggi. Selain itu perusahaan dengan kondisi yang baik juga 

cenderung mempunyai total aset yang besar sehingga menyebabkan ukuran 

perusahaan menjadi besar pula. Kondisi ini menjadikan nilai dari Pajak Badan dan 

Ukuran Perusahaan menjadi tinggi yang mana menyebabkan adanya kemiripan dan 

gejala multikolinieritas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua 

variabel ini tetap dipertahankan dalam penelitian karena korelasi yang terjadi hanya 

kebetulan dari perhitungan statistik dan secara teoritik variabel Pajak Badan serta 
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Ukuran Perusahaan tidak berhubungan satu dengan lainnya sehingga tidak perlu 

dilakukan penghapusan variabel. 

4.6 STATISTIK DESKRIPTIF SETELAH TRANFORMASI 

 Statistik deskriptif memberikan gambaran secara umum mengenai variabel-

variabel yang akan digunakan dalam sebuah penelitian, berikut ini adalah gambaran 

satatistik deskriptif setelah melalui adanya proses transformasi data : 

Tabel 4.7 – Hasil Analisis Statistik Deskriptif setelah Transformasi 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std, Deviation 

FD 183 ,29 9,88 4,4610 2,03432 

PROF 183 ,00 ,66 ,1138 ,10906 

LOG,PB 183 ,40 ,82 ,6534 ,09921 

PSP 183 1,82 66,93 22,5415 16,21375 

UP 183 3,81 7,93 6,2414 ,82492 

ML 183 -,12 ,13 ,0055 ,04202 

Valid N (listwise) 183     

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 

a. Financial Distress menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI adalah sebesar 4,4610 atau 446,1%. 

Nilai tersebut memiliki arti bahwa rata-rata perusahaan memiliki 

kondisi keuangan yang sehat karena memiliki nilai Altman lebih dari 3. 

Nilai maksimum adalah sebesar 9,88 yang mnunjukkan bahwa 

perusahaan ini memiliki kondisi keuangan yang sehat. Sedangkan nilai 

terendah atau minimum adalah sebesar 0,29 yang mana nilai perolehan 

altman ini kurang dari 1,80 memiliki arti bahwa perusahaan memasuki 

fase kebangkrutan. Nilai standar deviasi sebesar 2,03432 yang berarti 

terdapat penyimpangan sebesar 79,79%, nilai tersebut masih lebih kecil 
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daripada nilai rata-ratanya yang menunjukkan bahwa sebaran variabel 

Financial Distress adalah homogen. 

b. Variabel Profitabilitas yang dihitung menggunakan ROA menunjukkan 

bahwa nilai  rata-ratanya yaitu 0,1138, yang artinya kemampuan rata-

rata perusahaan manufaktur untuk memperoleh laba bersih adalah 

sebesar 11,38%  dari keseluruhan total asset. Nilai minimum variabel 

ini adalah sebesar 0,00 yang artinya persahaan ini sedang tidak 

mememperoleh laba. Sedangkan nilai maksimumnya adalah 0,66 yang 

artinya perusahaan ini dapat menghasilkan laba sebesar 66% dari 

keseluruhan total asset. Nilai standar deviasi sebesar 0,10906 yang 

berarti terdapat penyimpangan sebesar 10,9%, nilai tersebut masih lebih 

kecil daripada nilai rata-ratanya yang menunjukkan bahwa sebaran 

variabel Profitabilitas adalah homogen. 

c. Variabel Pajak Badan penghasilan pada perusahaan manufaktur 

menunjukkan bahwa memiliki rata-rata sebesar 0, 6534 yang artinya 

bahwa rata-rata pajak yang dibayarkan oleh perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di bursa efek Indonesia adalah sebesar 65,34%. Nilai 

terendah pada variabel ini yaitu sebesar 0,40 yang menunjukkan bahwa 

kemampuan minimal dalam mengeluarkan pajak adalah sebesar 40% 

dan nilai tertinggi yaitu 0,82 yang menunjukkan bahwa kemampuan 

maksimal dalam mengeluarkan pajak adalah sebesar 82%. Berdasarkan 

hasil statistik ini dapat dilihat bahwa sebagian besar perusahaan 

manufaktur memiliki kemampuan untuk membayar pajak penghasilan 
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dengan nilai yang besar pula. Nilai standar deviasi sebesar 0,09921 

yang berarti terdapat penyimpangan sebesar 9,92%, nilai tersebut masih 

lebih kecil daripada nilai rata-ratanya yang menunjukkan bahwa 

sebaran variabel Pajak Badan penghasilan adalah homogen. 

d. Variabel Persentase Saham Publik memiliki niali rata-rata sebesar 

22,5415 yang artinya kepemilikan saham oleh publik atau masyarakat 

umum pada perusahaan manufaktur adalah sebesar 2254%. Untuk nilai 

standar deviasi yaitu sebesar 16,21375 yang berarti terdapat 

penyimpangan sebesar 1621%, nilai tersebut masih lebih kecil daripada 

nilai rata-ratanya yang menunjukkan bahwa sebaran variabel 

Persentase Saham Publik adalah homogen. 

e. Variabel Ukuran Perusahaan pada perusahaan manufaktur memiliki 

rata-rata sebesar 6,2414 yang artinya ukuran rata-rata perusahaan 

manufaktur adalah 624,14% apabila dilihat dari total asset perusahaan. 

Nilai minimum sebesar 3,81 dan nilai maksimum sebesar 7,93 

berdasarkan total asetnya. Sedangkan nilai standar deviasi yaitu sebesar 

0,82492 yang berarti terdapat penyimpangan sebesar 82,49%, nilai 

tersebut masih lebih kecil daripada nilai rata-ratanya yang 

menunjukkan bahwa sebaran variabel Ukuran Perusahaan adalah 

homogen. 

f. Manajemen Laba (earning management) yang diukur menggunakan 

metode modified jones pada perusahaan manufaktur memiliki nilai 

rata-rata sebesar 0,0055 artinya perusahaan manufaktur yang terdaftar 
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di bursa efek Indonesia melakukan tindakan Manajemen Laba kurang 

lebih sebesar 0,5%. Nilai terendah -0,12  yang artinya perusahaan 

melakukan Manajemen Laba dengan cara menurunkan laba. Untuk nilai 

tertinggi sebesar 0,13 yang artinya perusahaan melakukan Manajemen 

Laba sebesar 13% dengan cara menaikkan labanya. Standar deviasi 

sebesar 0,04202 atau terjadi penyimpangan sebesar 4,2% di mana nilai 

tersebut lebih besar daripada nilai rata-ratanya yang menunjukkan 

bahwa sebaran variabel Ukuran Perusahaan adalah heterogen atau data 

pada variabel ini memiliki variasi yang tinggi. 

4.7 KUALITAS MODEL 

 Kualitas model digunakan untuk melihat seberapa baik model yang akan 

digunakan. Untuk menguji kualitas model maka digunakan koefisien determinasi, 

Uji F, dan Uji t atas Intercept.  

4.7.1 Koefisien Determinasi  

 Dilakukannya uji koefisien determinasi atau Adjusted R Square guna 

mengetahui dan mengukur sejauh apakah kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Berikut ini adalah hasil pengujian koefisien seterminasi 

dengan spss: 

Tabel 4.8 – Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std, Error of the 

Estimate 

1 ,265a ,070 ,044 ,04108 

a, Predictors: (Constant), LOG,PB, PSP, FD, PROF, UP 

b, Dependent Variable: Y 

  Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 
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 Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nlai Adjusted R Square adalah 

sebesar 0,044. Nilai tersebut memiliki arti bahwa variabel dependen pada penelitian 

ini dapat dijelaskan oleh Financial Distress, Profitabilitas, Pajak Badan, persentase 

saham publik, dan Ukuran Perusahaan sebesar 4% yang setiap variabel 

independennya memiliki kontribusi masing-masing sebesar 0,8%. 

 Meskipun kontribusi dari masing-masing variabel kecil, pada model regresi 

ini tidak terdapat adanya missing variable karena sebagian besar variabel penting 

sudah dimasukkan ke dalam penelitian. Kontribusi tiap variabel pada penelitian ini 

dibawah 10% karena variabel yang digunakan banyak. Semakin banyaknya 

variabel yang digunakan maka nilai Adjusted R Square juga akan ikut rendah. 

Selain itu kesalahan yang ditanggung dalam model regresi ini juga rendah karena 

nilai dari hasil dari uji F menunjukkan signifikansi berada di antara 1-5%. Dengan 

demikian, rendahnya nilai Adjusted R Square dapat diabaikan dan model ini dapat 

digunakan dalam penelitian. 

4.7.2 Uji F 

 Uji F digunakan untuk menjelaskan seberapa besar tingkat kesalahan pada 

model yang diajukan melalui penelitian. Menurut (Hadi, 2019) terdapat kriteria 

umum untuk menentukan kualitas model apabila melihat dari besarnya nilai 

signifikansi uji F. Ketika nilai signifikansi uji F semakin kecil atau semakin 

mendekati 0% maka dapat dikatakan kualitas model yang digunakan pada 

penelitian ini semakin baik karena tingkat kesalahan yang ditanggung juga semakin 

kecil. 
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Tabel 4.9 – Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig, 

1 Regression ,023 5 ,005 2,674 ,023b 

Residual ,299 177 ,002   

Total ,321 182    

a, Dependent Variable: Y 

b, Predictors: (Constant), LOG,PB, PSP, FD, PROF, UP 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 

 Dengan melihat hasil uji di atas, maka nilai signifikansi uji F sebesar 0,023 

menunjukkan kualitas model penelitian ini bersignifikansi moderat dikarenakan 

nilainya berada pada kisaran 1-5%. Hasil ini menandakan bahwa model regresi ini 

dapat digunakan untuk analisis selanjutnya karena kesalahan yang ditanggung tidak 

terlalu besar. 

4.7.3 Uji t atas Intercept 

 Besaran nilai intercept atau constant yang baik adalah yang nilai 

signifikansinya lebih dari 10%. Apabila nilai signifikansi kurang dari 10% maka 

artinya terdapat variabel-variabel penting lain yang belum dimasukkan ke dalam 

penelitian (Hadi, 2019). 
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Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig, B Std, Error Beta 

1 (Constant) ,007 ,024  ,289 ,773 

FD ,002 ,002 ,107 1,333 ,184 

PROF ,093 ,039 ,242 2,408 ,017 

PB -,317 ,088 -,749 -3,594 ,000 

PSP 7,193E-5 ,000 ,028 ,356 ,722 

UP ,029 ,010 ,578 3,076 ,002 

a, Dependent Variable: ML 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 

 Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari 

constanta adalah sebesar 0,773 yang mana nilai ini lebih besar dari pada 10%. Hal 

ini menunjukkan bahwa pada model regresi ini tidak terdapat adanya missing 

variable. Missing variable terjadi karena terlewatnya variabel-variabel penting 

yang seharusnya di masukkan ke dalam model regresi namun tidak di masukkan ke 

dalam penelitian (Hadi, 2017). Dengan demikian dapat diketahui bahwa variabel-

variabel yang digunakan dalam model ini sudah termasuk variabel yang penting 

dalam penelitian. 

4.8 INTERPRETASI HASIL 

 Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari 

variabel Financial Distress, Pajak Badan, Persentase Saham Publik, dan Ukuran 

Perusahaan terhadap Manajemen Laba 
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4.8.1 Financial Distress 

 Ho1: Financial Distress tidak berpengaruh negatif terhadap Manajemen 

Laba 

 Berdasarkan Tabel 4.10 Dapat dilihat bahwa Financial Distress memiliki 

nilai signifikansi sebesar 0,184 dan nilai koefisiensi regresi sebesar 0,002. Nilai 

tersebut menjelaskan bahwa Financial Distress tidak memiliki pengaruh terhadap 

Manajemen Laba. Sedangkan nilai koefisien yang positif menjelaskan bahwa 

apabila nilai Z (Altman) pada Financial Distress meningkat maka nilai Manajemen 

Laba juga akan meningkat dan begitu juga sebaliknya. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa Ho tidak ditolak dan Ha tidak diterima. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Financial Distress 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini karena 

adanya kemungkinan muncul rasa khawatir dari publik kepada manajemen dalam 

membagikan informasi kondisi keuangan perusahaan. Publik beropini bahwa pada 

saat kondisi keuangan tidak sehat kemudian manajemen memutuskan mengambil 

kebijakan manajemen laba supaya kondisi keuangan yang akan dibagikan dapat 

terlihat lebih baik, sehingga menimbulkan anggapan informasi yang dibagikan 

kepada masyarakat menjadi terkesan bohong serta dapat memberikan konotasi 

negatif terhadap citra perusahaan. Berdasarkan keadaan ini akan lebih baik jika 

perusahaan pada saat mengalami Financial Distress tidak perlu melakukan dengan 

praktik manajemen laba karena dapat memberikan kesan membohongi publik. 

Dengan pertimbangan ini, manajemen memilih untuk tidak memperhitungkan 
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kondisi Financial Distress dalam mengambil kebijakan manajemen laba atau 

kebijakan akuntansi lainnya yang berdampak pada naik turunnya laba. 

 Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian Nurjanah (2018). Perbedaan 

dengan penelitian Nurjanah adalah proksi pengukuran yang digunakan adalah 

menggunakan pengklasifikasian berdasarkan Gunawan, Rudiawarni, dan Sutanto 

tahun 2014 sedangkan penelitian ini menggunakan Altman sebagai proksi 

pengukuran Financial Distress. Walaupun terdapat perbedaan pengukuran, hasil 

dari penelitiannya adalah sama. 

 Hasil dari penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Mohammadi dan Amini (2016). Hal ini dikarenakan Mohammadi dan Amini 

menggunakan objek penelitian berupa seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Tehran kecuali perusahaan yang bergerang pada bidang keuangan dan 

holding. Dengan ini dapat diketahui bahwa perbedaan objek penelitian dapat 

menyebabkan perbedaan hasil akhir. 

 Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel ini kembali 

karena masih belum banyak yang membuktikkan pengaruh dari Financial Distress 

terhadap manajemen laba. 

4.8.2 Profitabilitas 

 Ho2: Profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba 

 Melalui hasil uji regresi linier berganda dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi Profitabilitas adalah sebesar 0,017 dan nilai koefisiensi sebesar 0,093. 

Nilai tersebut menjelaskan Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan moderat 

terhadap Manjemen Laba. Sedangkan nilai koefisien yang positif menjelaskan 
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bahwa semakin meningkatnya nilai profitabilitas yang diukur menggunakan Return 

on Assets maka nilai Manajemen Laba juga ikut meningkat. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. 

 Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan perhitungan 

tertentu. Penggukuran profitabilitas pada penelitian ini menggunakan proksi Return 

on Assets (ROA), yakni menentukan tingkat kemampuan menghasilkan laba 

berdasarkan total aset yang dimiliki. Dengan proksi ini dapat dilihat apabila total 

aset yang dimiliki perusahaan besar maka akan semakin besar pula rasio 

profitabilitas yang dihasilkan. 

 Ketika profitabilitas perusahaan meningkat cenderung akan mendorong 

manajer untuk melakukan manajemen laba karena adanya motivasi dari manajer 

sebagai agent yang ingin memberikan kepercayaan dan kepuasan kepada investor 

sebagai pemegang saham (principal). Dengan ini manajer berharap akan mendapat 

kemudahan dalam menerapkan kebijakan-kebijakan selama menjalankan 

operasional perusahaan. Selain itu manajer juga berharap tidak akan terjadinya 

pergeseran posisi atau jabatan oleh pemegang saham. Sedangkan pada saat 

profitabilitas menurun, manajer cenderung untuk tidak melakukan manajemen laba 

karena lebih memilih untuk menyajikan laba apa adanya sebagai bentuk 

pertanggung jawabannya kepada pemegang saham atas kinerjanya selama ini. 

 Penelitian ini mendukung Widianingrum dan Sunarto (2018). Perbedaan 

dengan penelitian tersebut adalah adanya perbedaan proksi pengukuran Manajemen 
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Laba. Meskipun adanya perbedaan proksi pengukuran Manajemen Laba, hasil dari 

kedua penelitian ini adalah sama. 

 Penelitian ini tidak mendukung Wiyadi dkk (2010) yang menyatakan bahwa 

Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba. Perbedaan 

dengan peneli Wiyadi dkk adalah objek penelitian yakni perusahaan manufaktur 

yang terdaftar dalam LQ-45 selama periode 2004-2013. Perbedaan objek penelitian 

ini memberikan hasil penelitian yang berbeda pula. 

 Untuk penelitian yang akan datang sebaiknya menggunakan proksi lain 

untuk megukur rasio profitabilitas. Pada penelitian ini menggunakan ROA yang 

mana pembaginya menggunakan total aset perusahaan. Untuk selanjutnya dapat 

digunakan ROA yang lebih berfokus pada current operating asset karena 

perputaran aset lebih nyata daripada non current operating asset. 

4.8.3 Pajak Badan 

 Ho3: Pajak Badan tidak berpengaruh positif terhadap manajemen Laba 

 Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi Pajak 

Badan adalah sebesar 0,000 yang memiliki arti variabel ini berpengaruh signifikan 

moderat terhadap Manajemen laba. Sedangkan nilai koefisien sebesar -3,17 

menjelaskan bahwa semakin kecilnya nilai Pajak Badan maka nilai Manjemen Laba 

akan semakin meningkat. Sehingga dapat disimpulkan Ho tidak ditolak dan Ha 

tidak diterima. 

 Pajak badan merupakan pajak yang harus dikeluarkan perusahaan untuk 

disetorkan atau dibayarkan kepada pihak yang berwenang. Pajak badan dihitung 

berdasarkan perolehan pendapatan perusahaan pada setiap tahunnya. Semakin 
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tinggi penghasilan perusahaan maka akan semakin tinggi pajak yang harus 

dikeluarkan oleh perusahaan. 

 Namun demikian, perusahaan cenderung akan lebih merasa aman jika 

membayar pajak dalam jumlah yang besar daripada jumlah yang kecil. Hal ini 

dikarenakan semakin tingginya pajak akan mengurangi kemungkinan pihak yang 

berwenang melakukan pemeriksaan pajak terhadap perusahaan. Dampak dari 

pemeriksaan pajak yaitu dapat membuat perusahaan membayar pajak lebih besar 

lagi apabila ditemukan kesalahan dalam perhitungannya. Sehingga kondisi ini 

menjadi motivasi manajer untuk membayar pajak dalam jumlah yang besar. Dengan 

demikian menyebabkan kemungkinan perusahaan untuk melakukan manajemen 

laba juga ikut menurun. 

 Sedangkan semakin kecilnya jumlah pajak yang dibayarkan maka akan 

semakin besar besar pula perusahaan melakukan manajemen laba karena manajer 

menginginkan supaya informasi laba dalam laporan keuangan dapat tersajikan 

dengan tepat. Sehingga kemungkinan pemeriksaan akan pajak juga akan berkurang 

karena kecurigaan petugas atas kurang relevannya pajak dengan laba pada laporan 

keuangan juga berkurang. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan Pramitasari (2017) dan Sumomba 

(2012). Perbedaan dengan Sumomba adalah periode penelitian yang berlangsung 

antara 2000-2009. Sedangkan penelitian Penelitian ini menggunakan menggunakan 

periode 2013-2017. Meskipun berbeda periode penelitian mehasilkan hasil yang 

sama. 
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 Hasil ini tidak mendukung penelitian dari Fitriany (2015). Pada penelitian 

Fitriany, pengukuran variabel pajak badan menggunakan perbandingan antara 

beban pajak tangguhan dengan total asset tahun sebelumnya. Dengan ini dapat 

diketahui bahwa perbedaan proksi pengukuran variabel pajak badan dapat 

mempengaruhi hasil akhir penelitian. 

 Kekurangan dari penelitian ini adalah menggunakan besaran pajak 

penghasilan dan hanya menggunakan beban pajak tanpa mencantumkan 

pendapatan pajak sebagai variabel independen. Untuk penelitian selanjutnya 

sebaiknya menggunakan prakiraan pajak sebagai variabel independen. 

4.8.4 Persentase Saham Publik 

 Ho4: Persentase Saham Publik tidak berpengaruh negatif terhadap 

Manajemen Laba 

 Berdasarkan Tabel uji regresi dapat diketahui bahwa Persentase Saham 

Publik nilai signifikansi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0722 dan nilai 

koefisiensi sebesar 7,193. Nilai ini memiliki arti Persentase Saham Publik tidak 

memiliki pengaruh terhadap Manajemen Laba. Sedangkan nilai koefisien yang 

positif ini menjelaskan bahwa semakin kecilnya nilai Persentase Saham Publik 

maka nilai Manajemen laba akan semakin besar dan begitu pula sebaliknya. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho tidak ditolak dan Ha tidak diterima. 

 Persentase saham publik menggambarkan besaran saham yang dimiliki oleh 

publik atau masyarakat. Dengan kepemilikan ini, publik atau masyarakat yang 

berpatisipasi dalam investasi saham dapat ikut serta mengetahui private information 
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yang dibagikan oleh perusahaan. Informasi yang dibagikan ini sebagai salah satu 

bentuk pertanggung jawaban manajer terhadap investor. 

 Berdasarkan hasil uji regresi di atas dapat diketahui bahwa persentase 

saham publik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. 

Hal ini dikarenakan hak kepemilikan saham oleh publik hanya sebesar kurang dari 

5% dari keseluruhan yang ditawarkan oleh perusahaan. Angka yang kecil ini 

cenderung belum memiliki kekuatan untuk melakukan monitoring dan intervensi 

terhadap perilaku manajemen dalam mengambil keputusan. Hal ini didukung juga 

dengan semakin besarnya saham yang dimiliki maka akan semakin besar pula hak 

suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sehingga kemungkinan 

kepemilikan saham oleh publik untuk mempengaruhi tindakan manajemen internal 

juga semakin kecil. 

 Hasil penelitian mendukung penelitian Azlina (2010). Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah objek penelitan yang digunakan adalah seluruh perusahaan 

yang terdaftar di BEI dengan periode tahun 2007. Meskipun pengunaan objek 

penelitian yang berbeda, hasil dari kedua penelitian ini tetap sama. 

 Hasil ini tidak mendukung penelitian Suriyani (2015). Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah periode yang digunakan oleh Suriyani yakni perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI antara tahun 2008-2013. Hasil ini menunjukkan 

bahwa perbedaan periode penelitian dapat menyebabkan perbedaan hasil penelitian 

juga. 
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 Sebaiknya variabel ini digunakan kembali untuk penelitian selanjutnya 

untuk melihat secara konsisten pengaruh persentase saham publik terhadap 

manajemen laba. 

4.8.5 Ukuran Perusahaan 

 Ho5: Ukuran Perusahaan tidak Berpengaruh Positif terhadap Manajemen 

Laba 

 Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa Ukuran Perusahaan yang 

diukur menggunakan log dari total asset, memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 

dan nilai koefisiensi sebesar 0,029. Nilai signifikansi tersebut menjelaskan bahwa 

Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh signifikan moderat terhadap Manajemen 

Laba. Sedangkan nilai koefisien yang positif memiliki arti semakin besarnya nilai 

Ukuran Perusahaan maka menyebabkan meningkatnya nilai Manajemen Laba dan 

begitu pula sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

 Size digunakan untuk melihat ukuran suatu perusahaan. Variabel ukuran 

perusahaan digunkaan untuk melihat apakah perusahaan tersebut masuk dalam 

kategori ukuran kecil, menengah, atau besar. Menurut hasil penelitian ini, ukuran 

perusahaan mampu mempengaruhi pengelolaan laba. Semakin besarnya ukuran 

suatu perusahaan maka akan semakin besar juga manajer melakukan manajemen 

laba. Hal ini terjadi karena perusahaan yang berukuran besar memiliki aktivitas 

operasional yang kompleks sebab memiliki lebih banyak aset untuk dikelola. 

Dengan ini manajer akan lebih banyak mengeluarkan usaha utuk menentukan 

prinsip atau metode yang tepat agar aset yang dikelola dapat menghasilkan manfaat 
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bagi perusahaannya. Sehingga akan semakin besar pula kemungkinan manajer 

untuk melakukan praktik manajemen laba. Sedangkan pada perusahaan kecil akan 

menurun pula kemungkinananya untuk melakukan manajemen laba sebab jumlah 

asetnya yang lebih sedikit dan kegiatan operasionalnya juga lebih sederhana. 

 Hasil ini sejalan dengan penelitian Ningsaptiti (2010). Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah proksi pengukuran size yang digunakan Ningsaptiti yakni log 

dari total penjualan sedangkan pada penelitian ini menggunakan log total asset. 

Walapun proksi pengukuran size berbeda, hasil dari penelitian ini tetap sama. 

 Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan Gunawan (2015) dan 

Pramitasari. Penelitian Pramitasari menggunakan perusahaan manufaktur, jasa, dan 

investasi sebagai objek penelitian yang mana objek ini berbeda dengan penelitian 

ini yang hanya meggunakan perusahaan manufaktur saja. Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa perbedaan objek penelitian akan menyebabkan kemungkinan 

perbedaan hasil penelitian pula. 

 Pada penelitian ini menggunakan total asset sebagai proksi Ukuran 

Perusahan. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan proksi lain untuk 

mengukur perusahaan karena total asset pada perusahaan manufaktur cenderung 

besar sehingga rata-rata perusahaan manufaktur dikategorikan berukuran besar 

pula. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil dari analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan, 

maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah profitabilitas 

memiliki pengaruh signifikan moderat terhadap manajemen laba, pajak badan 

berpengaruh signifikan kuat terhadap manajemen laba dan ukuran perushaan 

berpengaruh signifikan kuat terhadap manajemen laba. Sementara itu, hasil regresi 

untuk variabel Financial Distress dan Persentase Saham Publik tidak berpengaruh 

signifikan terhadap terhadap Manajemen Laba. 

5.2 IMPLIKASI 

 Hasil penelitian ini memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan pada beberapa faktor yang mempengaruhi Manajemen Laba seperti 

perusahaan dan investor guna menganalisis praktik manajemen laba yang dikelola 

dengan baik. 

5.3 SARAN 

 Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, maka saran untuk penelitian 

selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan untuk menggunakan kembali variabel-variabel pada penelitian 

ini sebagai variabel independen karena masih ditemukan hasil yang belum 

konsisten. 
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2. Menggunakan proksi atau pengukuran lain pada variabel profitabilitas, 

pajak badan dan ukuran perusahaan untuk memperoleh hasil yang lebih 

bagus dari pada penelitian-penelitian sebelumnya. 

3. Diharapkan menggunakan lebih banyak variabel pendukung yang diduga 

merupakan faktor yang mempengaruhi manajemen laba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


