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ABSTRACT 

 This research aims to analyze the effect of financial distress, profitability, 

corporate tax, percentage of public shares and firm size to earning management. 

In this research using Population data of manufactured companies listed on 

Indonesia Stock Exchange 2013-2017 periods. The statistical tools for testing the 

hypothesis was multiple linear regression analysis with SPSS. The result shows that 

financial distress, corporate tax and firm size have influence effect on earning 

management. While financial distress and percentage of public shares do not 

influence earning management significantly. 

Keywords: financial distress, profitability, corporate tax, percentage of public 

shares, firm size, earning management. 

 

ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Financial Distress, 

Profitabilitas, Pajak Badan, Persentase Saham Publik dan Ukuran Perusahaan 

terhadap Manajemen Laba. Pada penelitian ini menggunakan data populasi 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 

Alat statistic yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda 

dengan SPSS. Hasilnya menunjukkan bahwa Profitabilitas, Pajak Badan, dan 

Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba. Sedangkan 

Financial Distress dan Persentase Saham Publik tidak Berpengaruh signifikan 

terhadap Manajemen Laba. 

Kata Kunci: financial distress, profitabilitas, pajak badan, Persentase saham publik, 

ukuran perushaan, manajemen laba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 Investor lebih memperhatikan laba (earning) dalam laporan 

keuangan karena memiliki peran yang penting dalam pengambilan 

keputusan (Muid, 2005). Hal tersebut yang mendorong manajer untuk 

berusaha sebaik mungkin menyajikan laporan keuangan guna 

menyenangkan investor. Salah satu caranya adalah menaikkan laba apabila 

laba terlalu rendah. Di sisi lain, investor menyukai laba yang cenderung 

stabil dari tahun ke tahun (Astuti, 2004). Situasi tersebut mendorong 

manajemen untuk menurunkan laba agar tingkat perolehan laba perusahaan 

tidak terlalu berfluktuatif. Aktivitas yang dilakukan oleh manajemen 

tersebut sering disebut juga dengan praktik manajemen laba (earning 

management). 

 Meskipun laba tidak ditampilkan dalam keadaan yang sebenarnya, 

tindakan ini masih dapat diterima apabila kebijakan akuntansi yang diambil 

manajer masih berada dalam batas prinsip akuntansi yang berlaku (PSAK). 

Tindakan manajemen laba perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan 

keuangan agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika manajemen menerapkan 

metode akuntansi yang berbeda. Inilah alasan mengapa kebijakan 

manajemen dalam upaya menaikkan atau menurunkan laba masih 

diperbolehkan dalam pelaporan keuangan perusahaan. 
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 Beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya praktik Manajemen 

Laba di perusahaan adalah Financial Distress atau kesulitan keuangan. 

Financial Distress menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang 

sedang perlahan-lahan mengalami penurunan menuju fase kebangkrutan. 

Nilai Financial Distress yang semakin meningkat memberikan pertanda 

kepada manajemen dan investor bahwa kondisi keuangan perusahaan 

sedang membaik. Dengan situasi ini baik manajemen maupun investor 

biasanya akan lebih merasa senang dan aman.  

 Sebaliknya, investor akan merasa khawatir ketika nilai Financial 

Distress menurun karena nilai tersebut menandakan bahwa keuangan 

perusahaan sedang mengalami penurunan. Pada situasi ini investor mungkin 

akan beranggapan bahwa manajemen telah gagal menjalankan operasional 

perusahaan yang menyebabkan performa perusahaan menjadi menurun. 

Sebagai manajemen, tentu tidak ingin kehilangan kepercayaan dari 

investornya. Oleh karena itu, manajemen menentukan kebijakan yang 

membantunya menaikkan laba dalam laporan keuangan sehingga kondisi 

perusahaan dapat terlihat lebih baik. Tindakan yang diterapkan oleh 

manajemen disebut dengan manajemen laba. Dengan ini diharapkan 

investor dapat kembali percaya terhadap kinerja manajemen pada 

perusahaan tersebut. 

 Faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap manajemen laba 

adalah tingkat perolehan laba perusahaan. Tingkat perolehan laba atau 

profitabilitas merupakan salah satu komponen yang digunakan oleh investor 
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untuk melihat performa dari perusahaan. Semakin tinggi perolehan laba 

perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki performa 

yang baik pula. Pada situasi ini biasanya investor cenderung sudah merasa 

senang dan puas sehingga kemungkinan usaha manajemen untuk 

menaikkan laba juga berkurang.  

 Akan tetapi, pada saat profitabilitas perusahaan menurun cenderung 

mendorong manajemen untuk menerapkan kebijakan yang dapat menaikkan 

laba. Hal ini disebabkan karena adanya motivasi dari manajemen yang ingin 

menyenangkan investor. Jika investor senang, maka harapan dari manjemen 

adalah tidak akan terjadi pergeseran posisi atau jabatan di masa yang akan 

datang.  

 Menurut Setiawati dan Na’im (2000), terdapat faktor lain yang dapat 

mempengaruhi praktik manajemen laba yaitu perpajakan. Hal ini 

dikarenakan adanya dorongan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan 

terhadap informasi laporan keuangan tersebut, salah satunya adalah 

pemerintah. Pemerintah berwenang untuk mengatur besaran pajak yang 

harus dibayarkan oleh pemilik usaha. Apabila pendapatan perusahaan besar 

maka pajak yang harus dibayarkan juga akan semakin besar. Sedangkan 

pembayaran pajak yang besar akan menyebabkan laba bersih tahunan 

perusahaan akan mengecil. Kondisi tersebut mendorong manajemen untuk 

lebih memperhatikan kebijakan akuntansinya agar dapat mengatur besaran 

pajak yang dibayarkan dan laba yang disajikan lebih seimbang. 
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 Faktor lain yang dapat mempengaruhi manajemen laba yaitu 

besarnya persentase saham yang ditawarkan kepada publik (Azlina, 2010). 

Saham publik menggambarkan besarnya informasi yang di bagikan kepada 

masyarakat atau publik. Pada saat persentase saham publik besar cenderung 

mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba karena ingin 

mempertahankan kepercayaan investor terhadap kinerjanya. Manajer 

biasanya akan menaikkan laba agar terlihat lebih besar. Sedangkan pada saat 

persentase saham publik menurun maka manajer cenderung tidak 

melakukan manajemen laba karena sebagai bentuk pertanggung 

jawabannya kepada investor. 

 Faktor lain yang dapat mempengaruhi praktik manajemen laba 

adalah ukuran perusahaan. Halim dkk (2005) menyatakan dalam 

penelitiannya bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba. Semakin besar ukuran perusahaan biasanya memiliki lebih 

banyak kemungkinan untuk diawasi pergerakannya oleh pemangku 

kepentingan. Hal ini dikarenakan pemangku kepentingan biasanya memiliki 

ekspektasi atau harapan yang lebih besar terhadap perusahaan tersebut 

dalam menghasilkan keuntungan. Sehinga menjadi salah satu hal yang 

memotivasi manajemen untuk menampilkan informasi keuangan sebaik 

mungkin guna mempertahankan kepercayaan investor terhadap 

perusahaannya. 
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 Penelitian ini merupakan penggabungan dari penelitian-penelitian 

sebelumnya, maka judul penelitian yang digunakan adalah “Pengaruh 

Financial Distress, Profitabilitas, Pajak Badan, Persentase Saham 

Publik, dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

diambil untuk penelitian ini adalah apakah Financial Distress, 

Profitabilitas, Pajak Badan, Persentase Saham Publik, dan Ukuran 

Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Laba? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah mengetahui pengaruh dari Financial Distress, Profitabilitas, 

Pajak Badan, Persentase Saham Publik, dan Ukuran Perusahaan terhadap 

Manajemen Laba. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini 

diharapkan dapat berkontribusi kepada akademisi guna mengembangkan 

penelitian yang akan datang, serta dapat dijadikan refrensi untuk penelitian 

selanjutnya. 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan akan membahas mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitin, 

manfaat penelitian, dan sistematika penelitian 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini dijelaskan mngenai tinjuan pustaka yang 

menjadi dasar penulisan skripsi. Berisi landasan teori yang 

berhubungan dengan penelitian, perumusan hipotesis dan 

kerangka penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai penjelasan tentang populasi, sumber 

data dan teknik pengumpulan data, variabel penelitian, 

definisi operasional variabel, dan metode analisis data yang 

digunakan. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai pengujian hipotesa dan 

pembahsannya. Bagian analisis data berisikan semua temuan 

yang diperoleh peneliti dalam penelitian, sedangkan bagian 

pembahasan merupakan penjelasan teoritik. 
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BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan penutup berupa kesimpulan dari analisis 

data yang telah dilakukan penelitian dan saran untuk 

penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1 Manajemen Laba 

 Laba merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan 

yang diperhatikan oleh investor sebagai sarana pendukung pertimbangan 

pengambilan keputusan. Pentingnya informasi laba ini mendorong manajemen 

untuk melakukan praktik manajemen laba supaya dapat menyajikan informasi laba 

dengan tepat.  

 Menurut Setiawati dan Na’im (2000), manajemen laba adalah hasil campur 

tangan yang dilakukan oleh manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal 

dengan tujuan untuk menguntungkan pihak tertentu. Manajemen laba diduga 

muncul atau dilakukan oleh manajer dalam peroses pembuatan laporan keuangan 

suatu organisasi karena manajemen megharapkan suatu manfaat dari tindakan yang 

dilakukan (Gumanti, 2000). Selain itu alasan manajemen melakukan pegelolaan 

dan pengaturan laba sebagai salah satu upaya untuk mengurangi resiko yang 

mungkin dialami oleh perusahaan. 

 Melalui tindakan ini manajemen dapat membuat kebijakan (discretionary) 

yang dapat membantu untuk mempercepat atau menunda biaya-biaya pendapatan 

supaya laba yang diperoleh perusahaan dapat lebih kecil atau lebih besar sesuai 

dengan yang diharapkan (Scott, 1997). Menurut Na’im dan Setiawati (2000) 

terdapat tiga cara untuk melakukan manajemen laba, yaitu 
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1. Manajemen dapat memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi 

akuntansi sebagai cara mempengaruhi laba seperti estimasi tingkat piutang 

tidak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap, dan lain-lain 

2. Mengubah metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi, 

misalnya mengubah metode depresi garis lurus menjadi metode depresi 

angka tahun 

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan dengan cara mempercepat atau 

menunda pengeluaran sampai periode akuntansi berikutnya (Daley dan 

Vigeland, 1993) 

2.1.2 Financial Distress atau Kesulitan Keuangan 

 Financial distress atau kesulitan keuangan merupakan suatu keadaan di 

sebuah perusahaan yang sedang mengalami tahap penurunan kondisi keuangan 

sebelum memasuki tahap kebangkrutan atau likuidasi (Widarjo dan Setiawan, 

2009). Perusahaan dapat dikatakan memasuki fase financial distress ketika 

perusahaan tersebut dianggap mulai tidak mampu lagi memenuhi memenuhi 

kewajiban keuangannya (Paramita dkk, 2017).  

 Kondisi ini dapat dialami oleh hampir semua perusahaan, baik yang 

berukuran besar maupun berukuran kecil, sebab faktor-faktor yang mempengaruhi 

financial distress berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Faktor internal yang 

mempengaruhi financial distress perusahaan, antara lain ketidakmampuan 

perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya yang ada untuk kegiatan 

operasional, tidak mempunyai struktur keuangan yang baik, dan pengelolaan 

perusahaan yang buruk. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi financial 
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distress, antara lain kondisi makro ekonomi, fluktuasi dalam inflasi, suku bunga, 

produk nasional bruto, ketersediaan kredit, tingkat upah pegawai dan kebijakan 

moneter. 

 Financial distress biasanya juga digunakan oleh investor untuk menilai 

kesehatan sebuah perusahaan. Nilai financial distress yang tinggi menunjukkan 

bahwa perusahaan tersebut memiliki kondisi keuangan yang sehat, sedangkan nilai 

financial distress yang rendah menunjukkan sebaliknya. Sebagai pemegang saham 

perusahaan, investor cenderung tertarik pada perusahaan yang memiliki kondisi 

keuangan yang sehat. Hal ini dikarenakan perusahaan yang sehat memiliki 

kemungkinan keberlangsungan hidup yang lebih lama dan resiko untuk mengalami 

kebangkrutan yang lebih kecil (Khamidah dan Afandi, 2012). Selain itu, perusahaan 

yang sehat mencerminkan perusahaan tersebut memiliki kemampuan dalam 

menjalankan usahanya, distribusi aktiva, keefektifan pengguna aktiva, hasil usaha 

yang telah dicapai, kewajiban yang harus dilunasi dan potensi kebangkrutan yang 

terjadi. 

2.1.3 Profitabilitas 

 Rasio profitabilitas adalah sekelompok rasio yang menunjukkan gabungan 

efek-efek dari likuiditas, manajemen aktiva, dan hutang pada hasil-hasil operasi 

(Brigham dan Houston, 2003) dalam (Mardiyati, 2012). Adapun menurut Gunawan 

(2015), profitabilitas merupakan tingkat keuntungan bersih yang dicapai oleh suatu 

perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya. Profitabilitas juga digunakan 

sebagai indikator pengukur kinerja perusahaan. Semakin tinggi nilai profitabilitas 
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menandakan bahwa semakin tinggi kinerja dan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba (Lestari dan Wulandari, 2019).  

 Terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur 

profitabilitas suatu perusahaan, antara lain Return on Assets (ROA), Return on 

Equity (ROE), dan Return on Investment (ROI). Salah satu yang sering digunakan 

sebagai proksi pengukuran adalah Return on Assets. Rasio tersebut dapat 

menunjukkan efisiensi operasional perusahaan berdasarkan total aset yang dimiliki. 

Keunggulan menggunakan Return on Assets dibandingkan rasio profitabilitas yang 

lain adalah dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh yang 

sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keuangan (Munawir, 2007). Rasio 

tersebut juga dapat digunakan untuk membandingkan pesaing perusahaan dalam 

industri yang sejenis.  

 Hal ini berbeda apabila pengukuran profitabiltas dengan menggunakan rasio 

Return on Investment. Rasio yang pengukuran profitabilitas berdasarkan investasi 

tesebut tidak dapat digunakan untuk membandingkan antara dua atau lebih 

perusahaan karena sulitnya untuk membandingkan rate of return suatu perusahaan 

dengan perusahaan yang lain (Munawir, 2007). Sedangkan pengukuran 

menggunakan Return on Equity, tingkat keuntungan perusahaan antar periode 

dinilai tidak konsisten. Terkadang Return on Equity yang tinggi dikarenakan 

perusahaan memiliki nilai ekuitas yang kecil dibandingkan dengan perolehan laba. 

Selain itu laba yang bersifat negatif juga membuat hasil perhitungan rasio tersebut 

menajadi lebih tinggi. Hal tersebut apabila kurang diperhatikan dengan baik akan 

sangat beresiko bagi investor atau pemegang saham. 
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2.1.4 Pajak Penghasilan Badan 

 Berdasarkan PSAK 46 (Revisi 2010) mengungkapkan definisi beban pajak 

penghasilan adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang 

diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi sebuah perusahaan. Sedangkan 

menurut Pramitasari dan Christiawan (2017), beban pajak penghasilan merupakan 

pajak yang dibebankan kepada perusahaan yang dihitung berdasarkan besarnya 

penghasilan atau pendapatan perusahaan dalam satu periode tertentu yang 

kemudian akan dibayarkan kepada pemerintah. Bagi beberapa perusahaan, 

pembayaran pajak dianggap sebagai beban karena sifatnya mengurangi laba bersih 

yang diperoleh perusahaan pada periode tersebut. Hal tersebut dapat menyebabkan 

perolehan laba bersih perusahaan menjadi lebih kecil. 

2.1.5 Persentase Saham Publik 

 Persentase saham publik merupakan kepemilikan saham oleh publik atau 

masyarakat yang tidak memiliki hubungan khusus dengan perusahaan yang 

dihitung menggunakan persentase. Saham publik juga menunjukkan besarnya 

private information yang harus dibagikan oleh manajemen terhadap publik. Private 

information merupakan informasi internal yang awalnya hanya diketahui oleh 

manajemen, seperti: standar atau metode yang digunakan untuk mengukur kinerja 

perusahaan, keberadaan perencanaan bonus, dan sebagainya (Azlina, 2010). 

Dengan adanya kepemilikan oleh publik, manajemen memiliki kewajiban untuk 

membagikan informasi tersebut secara berkala sebagai bentuk pertanggung 

jawabannya (Suriyani dkk, 2015). 
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2.1.6 Ukuran perusahaan 

 Ukuran perusahaan merupakan suatu variabel yang disajikan dalam bentuk 

rasio atau skala yang dapat menggambarkan besar kecilnya perusahaan. Menurut 

Munawir (2007), perusahaan yang berukuran besar memiliki dorongan yang lebih 

kuat untuk menyajikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan perusahaan yang berukuran kecil karena perusahaan yang berukuran besar 

memiliki kemungkinan lebih besar untuk dipandang kritis oleh investor. Ukuran 

perusahaan dapat diukur menggunakan log dari total aset atau nilai pasar saham. 

Beradasarkan pegukuran tersebut. Ukuran perusahaan dapat dikategorikan menjadi 

perusahaan besar, menengah dan kecil.  

2.2 PENELITIAN TERDAHULU 

1. Paramita dkk (2017) meneliti tentang Pengaruh Financial Distress, Risiko 

Litigasi dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap 

Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa financial distress, risiko litigasi dan corporate 

social responsibility berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

2. Lo (2012) melakukan penelitian tentang Pengaruh Tingkat Kesulitan 

Keuangan terhadap Manajemen Laba : Teori Keagenan versus Teori 

Signaling. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa financial distress 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

3. Riadiani dan Wahyudin (2015) meneliti tentang Pengaruh Good Corporate 

Governance terhadap Manajemen Laba dengan Financial Distress sebagai 
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Intervening. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa 

financial distress berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

4. Purnama (2017) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Profitabilitas, 

Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Kepemlikan 

Manajerial terhadap Manajemen Laba. Penelitian tersebut menyatakan 

bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

5. Widianingrum dan Sunarto (2018) meneliti tentang Deteksi Manajemen 

Laba: Leverage, Free Cash Flow, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan 

(Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 

2013-2016). Hasil dari penelitian tersebut adalah free cash flow dan 

profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

6. Selviani (2017) meneliti tentang Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan 

Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-

2016). Hasil dari penelitian tersebut adalah profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap manajemen laba. 

7. Lubis dan Suryani (2018) melakukan penelitian tentang Pengaruh Tax 

Planning, Beban Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan terhadap 

Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Industri Barang 

Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). Hasil penelitian 

tersebut menyatakan bahwa tax planning dan ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 
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8. Kurnia (2018) meneliti Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak 

Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba (Studi 

Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-

2016). Hasil dari penelitian tersebut adalah aset pajak tangguhan dan beban 

pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

9. Amelia dan Hernawati (2016) meneliti tentang Pengaruh Komisaris 

Independen, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Manajemen 

Laba. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

10. Widyastuti (2009) melakukan penelitian tentang Pengaruh Struktur 

Kepemilikan dan Kinerja Keuangan terhadap Manajemen Laba (Studi pada 

Perusahaan Manufaktur di BEI). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

11. Susanto (2015) meneliti tentang Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, 

Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Saham Publik, dan Leverage 

terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di 

BEI Tahun 2011-2014). Penelitian tersebut menyebutkan bahwa 

kepemilikan saham publik berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

12.  Rahman dkk (2014) melakukan penelitian terkait Aktivitas Manajemen 

laba: Analisis Peran Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Persentase 

Saham Publik dan Leverage. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan 

bahwa persentase saham publik berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba. 
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2.3 HIPOTESIS PENELITIAN 

2.3.1 Financial Distress 

 Financial distress memeberikan gambaran mengenai perusahaan yang 

sedang mengalami penurunan keuangan. Perusahaan yang secara terus menerus 

mengalami financial distress atau kesulitan keuangan maka kemungkinan terburuk 

yang akan terjadi adalah perusahaan akan mengalami kebangkrutan atau kepailitan 

(Paramita dkk, 2017).  

 Situasi tersebut mendorong timbulnya kekhawatiran investor yang akhirnya 

mendorong investor untuk melakukan pergantian struktur manajerial dalam 

perusahaan. Investor menganggap bahwa kinerja manajemen tidak dapat lagi 

diandalkan karena telah membuat keuangan perusahaan memburuk. Namun, 

manajemen tidak ingin digantikan posisinya begitu saja. Salah satu cara yang 

dilakukan manajemen adalah dengan menerapkan praktik manajemen laba sebagai 

upaya untuk mempertahankan kepercayaan investor. Dengan menerapkan praktik 

ini, manajemen dapat menerapkan metode-metode akuntansi tertentu guna 

menaikkan atau menurunkan laba. Manajemen cenderung memilih untuk 

menaikkan laba pada saat kondisi keuangan perusahaan sedang mengalami 

penurunan. Hal ini dilakukan agar informasi keuangan yang dibagikan kepada 

investor dapat terlihat lebih baik dari pada sebelumnya. Dengan demikian, 

manajemen berharap dapat mempertahankan kepercayaan dan kepuasan investor 

terhadapnya.  

 Namun sebaliknya, manajemen cenderung lebih memilih untuk tidak 

menurunkan laba ketika perusahaan memiliki nilai financial distress tinggi. 
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Tingginya nilai financial distress menunjukkan bahwa kondisi keuangan 

perusahaan sedang membaik atau sedang dalam keadan sehat. Situasi tersebut 

merupakan situasi yang diinginkan oleh investor dan manajemen. Hal ini 

dikarenakan perusahaan yang sehat juga mengindikasikan bahwa perusahaan 

memiliki kemungkinan keberlangsungan hidup yang lebih lama dan tidak akan 

pailit dalam waktu dekat. Dengan demikian, manajemen cenderung untuk 

menyajikan informasi keuangan apa adanya dengan tidak melakukan manajemen 

laba. 

 Penjelasan di atas serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Lo (2012), 

serta Riadiani dan Wahyudin (2015) yang menyatakan bahwa semakin rendahnya 

nilai financial distress maka akan semakin tinggi pula tindakan manajemen laba. 

Dengan demikian hipotesis yang diajkukan dalam penelitian ini adalah 

 Ha1 : Financial Distress berpengaruh negatif terhadap Manjamen Laba 

2.3.2 Profitabilitas 

 Penelitian Purnama (2017) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba. Semakin tinggi profitabilitas 

sebuah perusahaan maka semakin tinggi pula tindakan manajemen laba.  

 Hal ini dikarenakan adanya motivasi dari manajemen yang ingin 

mempertahankan kepercayaan dan kepuasan investor. Sebagai pemegang saham, 

investor cenderung lebih tertarik pada perusahaan yang memiliki profitabilitas 

tinggi. Perusahaan dengan kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki keuangan dan efisiensi operasional yang baik pula. Situasi tersebut 

mendorong manajemen untuk menyajikan laporan keuangan dengan informasi laba 
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yang tinggi guna mendapatkan kepuasan investor. Salah satu cara yang dilakukan 

manajemen adalah dengan menaikkan laba pada laporan keuangan. Dengan 

demikian, manajemen berharap investor akan merasa puas pada kinerja manajemen 

dan mempercayakan manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan untuk 

periode berikutnya. Akan tetapi pada saat perusahaan memperoleh laba yang 

rendah, manajemen cenderung tidak melakukan manajemen laba. Informasi pada 

laporan keuangan disajikan apa adanya tanpa menerapkan manajemen laba. Hal ini 

dilakukan manajemen sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kinerjanya selama 

satu periode kepada investor. 

Penelitian lain yang memiliki hasil sama dengan Purnama (2017) adalah 

Widianingrum dan Sunarto (2018) serta Fatmasari (2016) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap manjemen laba. 

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah 

 Ha2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba. 

2.3.3 Pajak Penghasilan Badan 

 Semakin tingginya pajak yang di bayarkan akan menyebabkan laba bersih 

yang diterima oleh perusahaan menjadi semakin rendah. Pada kondisi ini biasanya 

akan lebih disukai oleh pemerintah karena akan memperoleh pendapatan dari 

pembayaran pajak perusahaan. Namun pada waktu yang sama, keadaan ini 

cenderung membuat investor kurang senang sebab perusahaan memperoleh laba 

bersih yang kecil. Dengan melihat situasi tersebut, manajemen mengambil langkah 

untuk menerapkan praktik manajemen laba. Manajemen laba dapat membantu 
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menaikkan atau menurunkan laba dalam laporan keuangan. Pada saat perusahaan 

harus membayar pajak yang tinggi namun menginginkan untuk memperoleh laba 

yang tinggi pula, manajemen akan melakukan manajemen laba dengan cara 

menaikkannya.  

 Namun sebaliknya, manajemen cenderung tidak melakukan manajemen 

laba pada saat perusahaan harus membayar pajak dengan jumlah yang kecil. Hal ini 

dikarenakan perolehan laba bersih perusahaan sudah tinggi. Dengan adanya 

tindakan ini, manajemen berharap dapat menyenangkan investor sebagai pemegang 

saham perusahaan namun tetap menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak 

kepada pemerintah.  

 Penjelasan di atas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lubis dan 

Suryani (2018) serta Kurnia (2017). Dengan demikian hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah 

 Ha3 : Pajak badan berpengaruh positif signifikan terhadap Manajemen Laba 

2.3.4 Persentase Saham Publik 

 Persentase saham publik menunjukkan besarnya informasi pribadi 

perusahaan yang harus dibagikan manajemen terhadap publik. Aktivitas ini 

dilakukan manajemen sebagai salah satu bentuk pertanggung jawabannya terhadap 

publik. Sebagai pengelola perusahaan, manajemen tentu ingin sebaik mungkin 

membagikan informasinya kepada pemegang saham. Keadaan tersebut menjadi 

salah satu pendorong manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba. 

 Berdasarkan penelitian Susanto (2015) menyatakan bahwa semakin 

rendahnya persentase saham publik maka akan menyebabkan meningkatnya 
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aktivitas manajemen laba. Hal ini disebabkan adanya motivasi manajemen yang 

ingin menarik investor-investor baru untuk bergabung dalam pendanaan 

perusahaannya. Investor baru biasanya akan lebih tertarik pada perusahaan-

perusahan yang memiliki kondisi keuangan yang baik. Namun pada kenyataannya, 

perusahaan juga mengalami keuangan yang kurang baik. Hal ini menjadi pendorong 

manajemen untuk melakukan aktivitas manajemen laba. Manajemen akan 

menerapkan metode-metode akuntansi yang dapat menaikkan laba supaya laporan 

keuangan perusahaan terlihat lebih baik. 

 Di sisi lain, manajemen cenderung tidak melakukan aktivitas manajemen 

laba pada saat persentase saham publik tinggi. Persentase saham publik yang tinggi 

menandakan bahwa semakin banyak investor publik yang akan mengawasi 

performa perusahaan. Keadaan ini mendorong manajemen untuk memilih 

menyajikan laporan keuangan tanpa adanya manajemen laba sebagai bentuk 

pertanggung jawabannya kepada pemegang saham. 

 Penelitian lain yang mendukung penjelasan di atas adalalah Rahman dkk 

(2014) dan Maulydita (2003). Dengan demikian, hipotesis yang diajukan pada 

penelitian ini adalah 

 Ha4 : Persentase Saham Publik berpengaruh negatif terhadap Manajemen 

Laba 

2.3.5 Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan memberikan gambaran besar atau kecilnya sebuah 

perusahaan (Amelia dan Hernawati, 2016). Semakin tinggi ukuran perusahaan 

maka akan semakin tinggi pula kemungkinan manajemen untuk melakukan 
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manajemen laba. Hal ini dikarenakan perusahaan yang berukuran besar cenderung 

memiliki operasional yang lebih kompleks dari pada perusahaan yang berukuran 

kecil. Operasional yang kompleks ini akan lebih mudah bagi manajemen untuk 

menerapkan metode-metode akuntansi.  

 Penelitian lain yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memilik 

pengaruh positif terhadap manajemen laba adalah Widyastuti (2009). Dalam 

penelitiannya menyataan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif 

dikarenakan perusahaan yang berukuran besar well-enstabillished lebih mudah 

memperoleh dana di pasar modak dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

 Ha5 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba 
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2.4 KERANGKA PEMIKIRAN 

Gambar 2.1 - Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 OBJEK PENELITIAN 

 Objek penelitian pada penelitian ini merupakan populasi dari perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2013-2017. Data 

penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan 

manufaktur pada masing-masing website perusahaan tersebut dan situs Bursa efek 

Indonesia yakni www.idx.co.id. Perusahaan yang digunakan adalah sebanyak 56 

perusahaan. Perusahaan manufaktur dipilih sebagai objek penelitian karena 

merupakan salah satu sektor yang banyak mendukung perekonomian negara dan 

banyak diminati investor sebagai tempat untuk berinvestasi.  

 Populasi pada penelitian ini menggunakan rentang waktu 5 tahun karena 

digunakan sebagai dasar perhitungan manajemen laba yang mana membutuhkan 

data berupa time series. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini 

kurang relevan apabila diaplikasikan pada perusahaan dengan sektor lain karena 

pengambilan objek penelitian yang berupa populasi pada perusahaan manufaktur 

saja. 

3.2 VARIABEL PENELITIAN 

3.2.1 Variabel Dependen 

 Variabel dependen atau terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011). Pada penelitian 

ini, menggunakan manajemen laba sebagai variabel dependen. Manajemen laba 

diproksikan dengan discretionary accruals (DA). Terdapat beberapa cara untuk 

http://www.idx.co.id/
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mengukur discretionary accruals, salah satunya adalah Modified Jones Model 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a.  Menghitung total akrual 

 𝑇𝐴𝑖𝑡 = 𝑁𝐼𝑖𝑡 − 𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 

b. Menghitung nilai accruals dengan persamaan regresi linear sederhana

 
𝑇𝐴𝑖𝑡

𝐴𝑖𝑡−1
=∝ 1 (

1

𝐴𝑖𝑡−1
) +∝ 2 (

∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡

𝐴𝑖𝑡−1
) +∝ 3 (

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡

𝐴𝑖𝑡−1
) 

 Keterangan : 

 TACt : Total Accrual perusahaan i pada periode t 

 At-1 : Total asset untuk sampel perusahaan i pada tahun t-1 

 REV : Perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t 

 PPEt : Aktiva tetap (gross property plant and equipment) perusahaan t 

c. Menghitung nilai nondiscretionary accrual (NDA) 

 
𝑇𝐴𝑖𝑡

𝐴𝑖𝑡−1
=∝ 1 (

1

𝐴𝑖𝑡−1
) +∝ 2 (

∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡−∆𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡

𝐴𝑖𝑡−1
) +∝ 3 (

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡

𝐴𝑖𝑡−1
) 

 Keterangan : 

 NDAt : nondiscretionary accruals pada tahun t 

 REV : Perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahunt 

 REC : Perubahan piutang perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t 

 Alfa : diperoleh dari hasil regresi pada perhitungan total accruals 

d. Menghitung nilai discretionary accruals: 

 𝐷𝐴𝑖𝑡 =
𝑇𝐴𝑖𝑡

𝐴𝑖𝑡−1
− 𝑁𝐷𝐴𝑖𝑡 

 Keterangan: 

 𝐷𝐴𝑖𝑡 : Discretionary accruals pada perusahaan i pada tahun t 
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3.2.2 Variabel Independen 

 Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau sebagai sebab timbul atau perubahan dari variabel dependen 

(Sugiyono, 2011). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

3.2.2.1 Financial Distress 

 Variabel ini diukur menggunakan metode altman (Z-Score) untuk 

mengetahui keadaan keuangan perusahaan. 

𝑍 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 1,2𝑇1 + 1,4𝑇2 + 3,3𝑇3 + 0,64𝑇4 + 0,999𝑇5 

T1 =
Modal Kerja

Total Aset
 

T2 =
Laba ditahan

Total Aset
 

T3 =
Laba sebelum bunga dan pajak (𝐸𝐵𝐼𝑇)

Total aset
 

T4 =
Nila pasar ekuitas (𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦)

Total Hutang
 

T5 =
Penjualan

Total aset
 

3.2.2.2 Profitabilitas 

 Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya 

untuk menghasilkan laba. Pada penelitian ini proksi pengukuran profitabilitas 

menggunakan Return on Assets (ROA). 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
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3.2.2.3 Pajak Badan 

 Pengukuran pajak badan menggunakan besarnya pajak penghasilan badan 

yang akan dikeluarkan pada tahun atau periode tersebut. 

3.2.2.4 Persentase Saham Publik 

 Persentase saham publik menunjukkan besaran saham yang dimiliki oleh 

publik. Kepemilikan saham publik ini dapat disajikan dalam bentuk persentase 

(Santoso, 2015). 

3.2.2.5 Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perushaan merupakan skala besar kecilnya perusahaan yang diukur 

menggunakan total aset. Pada penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan 

logartma dari total aset 

𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 = 𝐿𝑂𝐺(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡) 

3.3 METODE ANALISIS 

 Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk 

mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. 

Berikut ini adalah model persamaan regresi : 

3.4 TEKNIK PENGUJIAN DATA DAN HIPOTESIS 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif merupakan uji yang digunakan untuk 

mengetahui secara umum gambaran variabel-variabel yang akan diolah dalam 

sebuah penelitian. Pada analisis ini dapat diketahui nilai maksimum, minmum, 

mean, dan standar deviasi. 
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3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

 Uji Asumsi klasik merupakan prasyarat sebelum dilakukannya uji regresi 

linier berganda. Pada penelitian ini akan dilakukan uji normalitas, heteroskedasitas, 

dan multikoliniearitas. 

3.4.2.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah 

data penelitian telah berdistribusi normal atau tidak. Terdapat berbagai metode 

untuk melakukan uji ini, namun pada penelitian ini akan menggunakan 

Kolmogorov-smirnov 

3.4.2.2 Uji Heteroskedasitas 

 Uji Heteroskedasitas merupakan uji yang digunkaan untuk mengetahui 

apakah suatu data penelitian berifat heterogen atau homogen. Sedangkan penelitian 

yang baik adalah data yang terbebas dari gejala heteroskedasitas atau yang bersifat 

homoskedasita. Pada penelitian ini akan digunakan Uji Glejser untuk menguji 

heteroskedasitas. 

3.4.2.3 Uji Multikolinieritas 

 Uji Multkolinieritas merupakan uji yang digunakan untuk menegtahui 

apakah variabel-variabel yang akan diteliti memiliki hubungan atau kolinieritas. 

Sebaiknya data yang digunakan tidak mengalami gejala multikolinieritas. Jika 

mengalami maka sebaiknya variabel tersebut dibuang atau dikeluarkan dari model 

regresi. 
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3.4.3 Uji Model 

3.4.3.1 Adjusted R Square 

 Adjusted R Square merupakan kemampuan dari variabel-variabel 

independen  dalam menjelaskan variabel dependen (Hadi, 2017). Dalam uji ini juga 

dapat diketahui seberapa besarkan kkontribusi variabel independen dalam 

mempengaruhi variabel dependen. 

3.4.3.2 Signifikansi F 

 Uji Signifikansi F digunakan untuk mengetahui tingkat kesalahan model 

yang digunakan. Semakin kecil nilai signifikansi F maka semakin kecil pula tingkat 

kesalahan model yang harus ditanggung oleh peneliti (Hadi, 2017) 

3.4.3.3 Missing Variable 

 Missing Variable dapat diketahui dengan cara melihat nilai signifikansi 

pada intercept uji-t atau konstanta dari uji t. Pada dasarnya nilai ini tidak boleh 

bernilai signifikan atau kurang dari 0,05 karena nilai ini digunakan untuk melihat 

seberapa besarkan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. 

Apabila nilai tersebut signifikan maka dapat disimpulkan bahwa adanya variabel-

variabel penting dan berpengaruh namun tidak dimasukkan dalam model regresi. 

3.4.3.4 Uji-t 

 Uji-t merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel-

variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. penelitian ini 

menggunakan pedoman p-value yang dikutip dalam (Hadi, 2019), dengan kriteria 

sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 Kriteria Probability Value 

P-Value Arti 

> 10% Tidak signifikan 

5% - 10% Signifikan Lemah 

1% - 4,99% Signifikan Moderat 

< 1 % Signifikan Kuat 

  Sumber : (Hadi, 2019) 
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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. 



 

36 
 

 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 
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LAMPIRAN 1 

DAFTAR NAMA PERUSAHAAN 

 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN 

1 ADES PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL 

2 AISA PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD 

3 AKPI PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY 

4 ALKA PT ALAKASA INDUSTRINDO 

5 ALMI PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY 

6 APLI PT ASIAPLAST INDUSTRIES 

7 ARNA PT ARWANA CITRAMULIA 

8 BAJA PT SARANACENTRAL BAJATAMA 

9 BATA PT SEPATU BATA 

10 BIMA PT PRIMARINDO ASIA INFRASTUCTURE 

11 BRNA PT BERLINA 

12 BTON PT BETON JAYA MANUNGGAL 

13 CEKA PT WILMAR CAHAYA INDONESIA 

14 CPIN PT CHRAROEN POKPHAND INDONESIA 

15 DPNS PT DUTA PERTIWI NUSANTARA 

16 DVLA PT DARYA-VARIA LABORATORIA 

17 EKAD PT EKADHARMA INTERNATIONAL 

18 FASW PT FAJAR SURYA WISESA 

19 GDST PT GUNAWAN DIANJAYA STEEL 

20 GGRM PT GUDANG GARAM 

21 HDTX PT PANASIA INDO RESOURCES 

22 HMSP PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA 

23 ICBP PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 

24 IGAR PT CHAMPION PASIFIC INDONESIA 

25 INCI PT INTANWIJAYA INTERNATIONAL 

26 INDF PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR 

27 INTP PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 

28 KAEF PT KIMIA FARMA 

29 KBRI PT KERTAS BASUKI RACHMAT INDONEISA 

30 KDSI PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL 

31 KICI PT KEDAUNG INDAH CAN 

32 KLBF PT KALBE FARMA 

33 LION PT LION METAL WORKS 

34 LMPI PT LANGGENG MAKMUR INDUSTRI 
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LAMPIRAN 1 

(lanjutan) 

35 LMSH PT LIONMESH PRIMA 

36 MAIN PT MALINDO FEEDMILL 

37 MBTO PT MARTINA BERTO 

38 MERK PT MERCK 

39 MLBI PT MULTI BINTANG INDONESIA 

40 MLIA PT MULIA INDUSTRINDO 

41 MYOR PT MAYORA INDAH 

42 PICO PT PELANGI INDAH CANINDO 

43 PSDN PT PRASHIDA ANEKA NIAGA 

44 RMBA PT BENTOEL GROUP 

45 ROTI PT NIPPON INDOSARI CORPINDO 

46 SIPD PT SIERAD PRODUCE 

47 SKBM PT SEKAR BUMI 

48 SMBR PT SEMEN BATURAJA 

49 SQBB PT TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA 

50 SRSN PT INDO ACIDATAMA 

51 TCID PT MANDOM INDONESIA 

52 TOTO PT SURYA TOTO INDONESIA 

53 TSPC PT TEMPO SCAN PASIFIC 

54 ULTJ PT ULTRAJAYA MILK 

55 UNVR PT UNILEVER INDONEISA 

56 WIIM PT WISMILAK GROUP 
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LAMPIRAN 2 

HASIL UJI SPSS 

 

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     

 

 

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. 
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Tabel 4.5 – 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. 

 

 

Tabel 4.6 – 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 
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Tabel 4.7 – Hasil Uji Multikolinieritas 

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). 

 

 

Tabel 4.4 – 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     
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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 

 

 

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 

 

 

Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linear 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 
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LAMPIRAN 3 

PERHITUNGAN ALFA PADA MANAJEMEN LABA 

 

NO NAMA ALFA 1 ALFA 2 ALFA 3 

1 ADES 18169.6 -0.1625 -0.0926 

2 AISA -46626.8 0.4012 -0.0797 

3 AKPI 1080370.2 -1.8556 -0.6009 

4 ALKA 24023.0 -0.0011 -0.4253 

5 ALMI -1083275.2 0.2810 1.7053 

6 APLI -21569.3 0.2350 -0.0191 

7 ARNA 171282.4 -0.0565 -0.2404 

8 BAJA -146040.6 0.0654 0.3634 

9 BATA 4895.9 -1.5796 -2.5377 

10 BIMA 6340.2 0.0477 -1.2752 

11 BRNA -282836.2 0.1131 0.2339 

12 BTON 116341.5 -0.2706 -2.4078 

13 CEKA 85806.5 0.0975 -0.4470 

14 CPIN 1185167.5 -0.0870 -0.0300 

15 DPNS 67757.2 -1.8525 -0.5692 

16 DVLA 3439.2 -0.5180 0.0020 

17 EKAD -17114.9 0.5949 0.0032 

18 FASW -500690.4 -0.9031 0.1000 

19 GDST -77793.5 0.1518 -0.0187 

20 GGRM 2701706.1 0.4233 -0.1952 

21 HDTX -1076656.6 0.8175 0.1685 

22 HMSP -41933045.8 2.8433 3.0926 

23 ICBP -81588.5 0.0606 -0.0745 

24 IGAR -694.1 0.2376 -0.1305 

25 INCI -24647.8 0.8356 0.1530 

26 INDF -417686.3 -0.3622 0.0025 

27 INTP 525253.3 -0.0497 -0.0668 

28 KAEF 435538.3 0.6532 -1.3089 

29 KBRI 21004.1 -0.5758 -0.0691 

30 KDSI -300168.5 0.1876 0.7472 

31 KICI -37229.2 0.5717 1.2394 

32 KLBF -2293203.1 0.9264 0.2586 

33 LION -2817.4 0.1854 -0.0199 

34 LMPI -703.4 -0.0101 0.0018 
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LAMPIRAN 3 

(lanjutan) 

35 LMSH 362.6 -0.0016 -0.0312 

36 MAIN 923008.3 -0.5123 -0.3747 

37 MBTO -1893.5 -0.1185 0.0293 

38 MERK -80228.6 0.2295 0.4765 

39 MLBI -1869107.8 0.2511 1.2581 

40 MLIA -43624.8 -0.0708 -0.0175 

41 MYOR -3053897.6 0.6652 0.4513 

42 PICO 38460.3 0.0018 -0.1955 

43 PSDN -160268.4 0.4082 0.2488 

44 RMBA -3444084.5 -0.3626 0.8953 

45 ROTI -188656.0 0.1146 -0.0302 

46 SIPD -401165.2 0.0042 0.1976 

47 SKBM -54959.3 0.1295 0.1714 

48 SMBR 44856.8 -0.7768 0.0213 

49 SQBB -223084.5 0.1441 2.2794 

50 SRSN 57571.2 0.7498 -0.5806 

51 TCID -46084.5 -1.4589 0.3507 

52 TOTO -115121.6 0.3471 0.0106 

53 TSPC 653294.6 -0.0292 -0.3169 

54 ULTJ 1504773.2 0.0129 -1.1136 

55 UNVR -605909.0 -0.2325 0.0763 

56 WIIM -179918.6 0.5407 0.6041 

 

 

 

 

 

 


