
39 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek/Subjek Penelitian 

Pada bab ini menjelaskan gambaran secara umum mengenai objek 

penelitian, sistematika pengujian kualitas data, dan pemaparan hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Alat bantu yang digunakan untuk mengolah 

data dalam penelitian ini yaitu dengan SPSS versi 16. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu perusahaan 

manufaktur tahun 2014-2016 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun 

pemilihan sampel dilakukan dengan purposive sampling yang memenuhi 

kriteria sebagai berikut :   

Tabel 4.1 

Proses Pemilihan Sampel 

No Keterangan 
Tahun 

Jumlah 
2014 2015 2016 

1 
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2014-2016 
141 143 144 428 

2 

Perusahaan manufaktur yang tidak 

menyajikan laporan keuangan dengan 

rupiah 

(28) (28) (28) (84) 

3 
Perusahaan yang tidak menyajikan 

informasi mengani variable terkait 
(30) (31) (31) (92) 

Total Sampel 83 84 85 252 

Sumber: data oleh peneliti 
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Berdasarkan Tabel 4.1 diatas diperoleh sampel 84 perusahaan 

manufaktur pertahunnya, maka total perusahaan manufaktur yang dijadikan 

sampel pada tahun 2014-2016 adalah sebanyak 252 perusahaan yang telah 

memenuhi kriteria penelitian. 

 

B. Uji Kualitas Data 

1. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk melihat jumlah data 

penelitian, nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi yang didapat 

dari perhitungan variable independen yaitu jumlah kepemilikan instusional, 

jumlah kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, 

jumlah komite audit, kualitas audit, leverage, ukuran perusahan dan financial 

distress terhadap variable dependen yaitu manajemen laba. Hasil output dari 

statistik deskriptif disajikan dalam Tabel 4.2 sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Hasil Statistik deskriptif 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

JKI 252 .000 1.518 .703 .234 

JKM 252 .000 4.518 .065 .308 

PDKI 252 .000 .800 .403 .105 

JKO 252 3.000 5.000 3.027 .187 

KA 252 .000 1.000 .361 .481 

LEV 252 .041 2.660 .480 .328 

UP 252 3.309 34.243 27.991 3.567 

FD 252 -.046 3.228 .064 .212 

DAC 252 -.372 .331 -.028 .074 

Valid N 

(listwise) 

252     
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Dari hasil output descriptive statistic Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa 

jumlah data yang menjadi sampel (N) sebanyak 252 perusahaan. Dengan 

variabel dependen yaitu manajemen laba dan delapan variable independen 

yaitu JKI, JKM, PDKI, JKO, KA, LEV, UP dan FD. 

Variabel jumlah kepemilikan institusional (JKI) mempunyai nilai rata-

rata sebesar 0,7037, nilai minimum sebesar 0,000, nilai maksimum 1,518 dan 

nilai standar deviasi sebesar 0,234. 

Variabel jumlah kepemilikan manajerial (JKM) mempunyai nilai rata-

rata sebesar 0,065, nilai minimum sebesar 0,000, nilai maksimum 4,518 dan 

nilai standar deviasi sebesar 0,308. 

Variabel proporsi dewan komisaris independen (PDKI) mempunyai 

nilai rata-rata sebesar 0,403, nilai minimum sebesar 0,000, nilai maksimum 

0,800 dan nilai standar deviasi sebesar 0,105. 

Variabel jumlah komite audit (JKO) mempunyai nilai rata-rata sebesar 

3,027, nilai minimum sebesar 3,000, nilai maksimum 5,000 dan nilai standar 

deviasi sebesar 0,187. 

Variabel kualitas audit (KA) mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,361, 

nilai minimum sebesar 0,000, nilai maksimum 1,000 dan nilai standar deviasi 

sebesar 0,481. 

Variabel leverage (LEV) mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,480, 

nilai minimum sebesar 0,413 nilai maksimum 2,660 dan nilai standar deviasi 

sebesar 0,328. 
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Variabel ukuran perusahaan (UP) mempunyai nilai rata-rata sebesar 

27,991, nilai minimum sebesar 3,309 nilai maksimum 34,243 dan nilai 

standar deviasi sebesar 3,567. 

Variabel financial distress (FD) mempunyai nilai rata-rata sebesar 

0,064, nilai minimum sebesar -0,046 nilai maksimum 3,228 dan nilai standar 

deviasi sebesar 0,212. 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah residu berdistribusi 

secara normal atau tidak. Uji Kolmogorov smirnov digunakan sebagai alat 

ukur dalam uji normalitas, yaitu dengan kriteria nilai sig > 0,05 maka residu 

dikatakan normal. Adapun hasil uji normalitas dalam penelitian ditunjukan 

dalam Tabel berikut ini : 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

 Standardized 

Residual 

N 252 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation .98393470 

Most Extreme Differences 

Absolute .065 

Positive .065 

Negative -.062 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.025 

Asymp. Sig. (2-tailed) .244 
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Dari tabel 4.3 diatas menunjukan nilai  asymp.sig. (2-tailed) yang 

diperoleh dari 252 data penelitian yaitu sebesar 0,244. Hal ini menunjukan 

bahwa nilai sig 0,244 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residu dalam 

penelitian ini berdistribusi secara normal. 

 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menentukan adakah korelasi antara 

variable yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. 

Autokorelasi dapat diketahui melalui uji durbin Watson. Jika d terletak 

diantara du dan 4-du, maka tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji ini dapat 

dilihat pada Tabel dibawah ini : 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Autokorelasi 

Durbin Watson 

 

Model 
R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 
Durbin-Watson 

1 .380
a
 .145 .117 .07008142 2.011 

 

Pada Tabel diatas menunjukan bahwa nilai Durbin-Watson pada 

penelitian sebesar 2,011. Sedangkan dari tabel DW untuk   = 5%, jumlah 

sampel sebesar 252, dan  k = 8 nilai DL yang diperoleh sebesar 1,7395 dan 

DU sebesar 1,85221. Nilai DW (2,011) berada diantara nilai DL dan 4-DU 

(2,1477) atau 1,7395 < 2,011 < 2,1477. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat gejala autokorelasi. 
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c. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui adanya korelasi 

antar variable independen. Apabilai nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 

0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil pengujian uji 

multikolinearitas dapat dillihat pada Tabel 4.5  

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa data penelitian 

terbebas dari multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai VIF seluruh 

variable independen < 10 dan nilai tolerance > 0,1. Adapun rincian hasil 

penelitian yaitu :  

a. JKI (jumlah kepemilikan institusional) nilai VIF 1,080 < 10 dan nilai 

tolerance 0,926 > 0,1  

b. JKM (jumlah kepemilikan manajerial) nilai VIF 1,055 dan nilai 

tolerance 0,948 > 0,1 

Variabel Nilai Tolerance Nilai VIF Kesimpulan 

JKI 0,926 1,080 Non Multikolinearitas 

JKM 0,948 1,055 Non Multikolinearitas 

PDKI 0,975 1,026 Non Multikolinearitas 

KOA 0,958 1,044 Non Multikolinearitas 

KA 0,868 1,152 Non Multikolinearitas 

LEV 0,961 1,041 Non Multikolinearitas 

UP 0,909 1,100 Non Multikolinearitas 

FD 0,974 1,027 Non Multikolinearitas 
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c. PDKI (proporsi dewan komisaris independen) nilai VIF 1,026 < 10 

dan nilai tolerance 0,975 > 0,1 

d. KOA (komite audit) nilai VIF 1,044 < 10 dan nilai tolerance 0,958 > 

0,1 

e. KA (kualitas audit) nilai VIF 1,152 < 10 dan nilai tolerance 0,868 > 

0,1   

f. LEV (leverage) nilai VIF 1,041 < 10 dan nilai tolerance 0,961 > 0,1  

g. UP (ukuran perusahaan) nilai VIF 1,100 < 10 dan nilai tolerance 0,909 

> 0,1  

h. FD (financial distress) nilai VIF 1,027 < 10 dan nilai tolerance 0,974 

> 0,1 

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang digunakan untuk 

mengetahui apakah terdapat ketidaksesuaian varians dari residu satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Syarat data terbebas dari 

heteroskedastisitas, yaitu nilai probabilitas > 0,05. Adapun hasil uji 

heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 (Constant) .359 .821  .438 .662 

JKI -.201 .184 -.071 -1.092 .276 

JKM .021 .138 .010 .150 .881 

PDKI .231 .399 .037 .579 .563 

JKO .119 .227 .034 .523 .602 

KA .180 .093 .131 1.941 .053 

LEV .041 .129 .020 .319 .750 

UP -.002 .012 -.010 -.156 .876 

FD .382 .198 .123 1.924 .056 

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan nilai signifikansi dari 

variable jumlah kepemilikan institusional sebesar 0,276 > 0,05 ; jumlah 

kepemilikan manajerial sebesar 0,881 > 0,05 ; proporsi dewan komisaris 

independen sebesar 0,563 > 0,05 ; jumlah komite audit sebesar 0,602 > 

0,05 ; kualitas audit sebesar 0,53 > 0,05 ; leverage sebesar 0,750 > 0,05 ; 

ukuran perusahaan sebesar 0,876 > 0,05 dan financial distress sebesar 

0,056 > 0,05. Dari seluruh variable independen terhadap variable dependen 

semuanya memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat 

dikatakan bahwa data tidak terkena heteroskedastisitas. 

 

C. Hasil Pengujian (Uji Hipotesis) 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji seberapa jauh seluruh 

variable independen dalam penelitian mampu mempengaruhi variable 

dependen. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linear berganda, untuk menguji pengaruh variable independen yaitu 
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jumlah kepemilikan institusional (JKI), jumlah kepemilikan manajerial 

(JKM), proporsi dewan komisaris independen (PDKI), jumlah komite audit 

(JKO), kualitas audit (KA), leverage (LEV), ukuran perusahaan (UP) dan 

financial distress (FD) terhadap variable dependen yaitu manajemen laba 

(DA). Adapun hasil regresi dapat dilihat pada Tabel 4.7 dibawah ini : 

Tabel 4.7 

Ringkasan Hasil Perhitungan Regresi 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -.034 .087  -.389 .698   

JKI -.045 .020 -.143 -2.317 .021 .926 1.080 

JKM -.048 .015 -.197 -3.229 .001 .948 1.055 

PDKI -.067 .042 -.095 -1.584 .114 .975 1.026 

JKO -.004 .024 -.011 -.183 .855 .958 1.044 

KA -.003 .010 -.022 -.343 .732 .868 1.152 

LEV .059 .014 .259 4.282 .000 .961 1.041 

UP .002 .001 .085 1.362 .175 .909 1.100 

FD .062 .021 .176 2.931 .004 .974 1.027 

a. Dependent Variable: DAC 

 

Tabel 4.7 diatas memberikan informasi mengenai nilai konstan serta 

nilai-nilai koefisien regresi linier berganda untuk masing-masing variable 

bebas. Dari informasi nilai tersebut, maka dapat ditentukan model regresi 

linier berganda yang dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut : 

y = -0,034 – 0,045 JKI – 0,048 JKM – 0,067 PDKI – 0,004 JKO – 0,003 KA 

+ 0,059 LEV + 0,002 UP + 0,062 FD + e 
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1. Uji Nilai Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk menguji seberapa jauh 

kemampuan model dalam  menjelaskan variable independen. Apabila nilai 

koefisiensinya semakin besar maka semakin besar pula kemampuan 

variable independen dalam menjelaskan variable dependennya. Namun 

sebaliknya, apabila semakin kecil nilai koefisiensinya maka semakin kecil 

pula kemampuan variable independen dalam menjelaskan variable 

dependen. Nilai Adjusted R Square dapat dilihat pada Tabel 4.8 dibawah 

ini : 

Tabel 4.8 

Hasil Analisis Nilai Koefisien Determinasi 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 
Durbin-Watson 

1 .380
a
 .145 .117 .07008142 2.011 

a. Predictors: (Constant), FD, JKM, JKO, UP, PDKI, LEV, JKI, KA 

b. Dependent Variable: DAC 

Tabel 4.8 menunjukan bahwa nilai adjusted R Square sebesar 0,117 

yang artinya variable dependen yaitu manajemen laba dapat dijelaskan 

oleh variable-variabel jumlah kepemilikan institusional, jumlah 

kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, komite 

audit, kualiatas audit, leverage, ukuran perusahaan dan financial distress 

sebesar 11,7% dan sisanya  88,3%  dijelaskan oleh variable lain diluar 

model penelitian ini. 
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Nilai R Square (R
2
) pada tabel diatas sebesar 0,145 atau 14,5%, 

maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara variable independen dengan 

variable dependen adalah kuat, karena memiliki nilai koefisien korelasi  

lebih besar dari  0,05. 

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Nilai F) 

Uji statistic F digunakan untuk melihat apakah variable independen 

yaitu jumlah kepemilikan institusional, jumlah kepemilikan manajerial, 

proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, 

leverage, ukuran perusahaan dan financial distress secara bersamaan 

berpengaruh terhadap varibel dependen yaitu manajemen laba. Hasil uji F 

dapat dilihat pada Tabel 4.9 dibawah ini : 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Nilai F 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .202 8 .025 5.141 .000
b
 

Residual 1.193 243 .005   

Total 1.395 251    

a. Dependent Variable: DAC 

b. Predictors: (Constant), FD, JKM, JKO, UP, PDKI, LEV, JKI, KA 

Berdasarkan tabel hasil diatas, nilai sig yang diperoleh dari 

penelitian sebesar 0,000<0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh 

variable independen yaitu jumlah kepemilikan institusional, jumlah 

kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, komite 

audit, kualitas audit, leverage, ukuran perusahaan dan financial distress 

secara bersamaan berpengaruh terhadap varibel dependen yaitu 

manajemen laba.  
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3. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t) 

Pada dasarnya uji statistic t digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana pengaruh masing-masing variable independen dalam penelitian 

menerangkan variasi variable dependennya (Ghozali, 2011). Uji ini 

dilakukan dengan melihat nilai signifikan 0,05 atau   = 5%.  

Apabila nilai sig tabel > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien 

regresi tidak signifikan) , hal ini menunjukan bahwa secara parsial variable 

independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variable dependen. 

Sedangkan apabila nilai sig tabel < 0,05, maka hipotesis terdukung 

(koefisien regresi signifikan), hal ini menunjukan bahwa secara parsial 

variable independen berpengaruh signifikan terhadap variable 

dependennya. Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 4.10 dibawah ini : 

Tabel 4.10 

Hasil Uji t 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -.034 .087  -.389 .698   

JKI -.045 .020 -.143 -2.317 .021 .926 1.080 

JKM -.048 .015 -.197 -3.229 .001 .948 1.055 

PDKI -.067 .042 -.095 -1.584 .114 .975 1.026 

JKO -.004 .024 -.011 -.183 .855 .958 1.044 

KA -.003 .010 -.022 -.343 .732 .868 1.152 

LEV .059 .014 .259 4.282 .000 .961 1.041 

UP .002 .001 .085 1.362 .175 .909 1.100 

FD .062 .021 .176 2.931 .004 .974 1.027 

b. Dependent Variable: DAC 
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Berdasarkan  Tabel 4.10 koefisien regresi variable kepemilikan 

institusional memiliki nilai signifikansi sebesar 0,021 < 0,05 dan nilai 

koefisiensi sebesar -0,045 yang berarti terdapat pengaruh negatif yang 

signifikan antara  kepemilikan institusional terhadap manajemen laba, 

sehingga hipotesis pertama (H1) terdukung. 

Berdasarkan  Tabel 4.10 koefisien regresi variable kepemilikan 

manajerial memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 dan nilai 

koefisiensi sebesar -0,048 yang berarti bahwa terdapat pengaruh negatif 

yang signifikan antara kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba, 

sehingga hipotesis kedua (H2) terdukung 

Berdasarkan  Tabel 4.10 koefisien regresi variable proporsi dewan 

komisaris independen memiliki nilai signifikansi sebesar 0,114 > 0,05 dan 

nilai koefisiensi sebesar -0,067 yang berarti bahwa tidak ada  pengaruh 

yang signifikan antara proporsi dewan komisaris independen terhadap 

manajemen laba, sehingga hipotesis kedua (H3) tidak terdukung. 

Berdasarkan  Tabel 4.10 koefisien regresi variabel komite audit 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,855 > 0,05 dan nilai koefisiensi 

sebesar -0,004 yang berarti bahwa tidak ada  pengaruh yang signifikan 

antara komite audit terhadap manajemen laba, sehingga hipotesis kedua 

(H4) tidak terdukung. 

Berdasarkan  Tabel 4.10 koefisien regresi variabel kualitas audit 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,732 > 0,05 dan nilai koefisiensi 
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sebesar -0,003 yang berarti bahwa tidak ada  pengaruh yang signifikan 

antara kualitas audit terhadap manajemen laba, sehingga hipotesis kedua 

(H5) tidak terdukung. 

Berdasarkan  Tabel 4.10 koefisien regresi variabel leverage 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai koefisiensi 

sebesar 0,059 yang berarti bahwa terdapat  pengaruh yang signifikan 

antara leverage terhadap manajemen laba, sehingga hipotesis kedua (H6) 

terdukung. 

Berdasarkan  Tabel 4.10 koefisien regresi variabel ukuran 

perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,175 > 0,05 dan nilai 

koefisiensi sebesar 0,002 yang berarti bahwa tidak ada pengaruh antara 

ukuran perusahaan terhadap manajemen laba, sehingga hipotesis kedua 

(H7) tidak terdukung. 

Berdasarkan Tabel 4.10 koefisien regresi variabel financial distress 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,004 < 0,05 dan nilai koefisiensi 

sebesar 0,062 yang berarti bahwa terdapat  pengaruh antara financial 

distress terhadap manajemen laba, sehingga hipotesis kedua (H8) 

terdukung 
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D. Pembahasan 

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama menunjukan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hasil pengujian 

ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Tarjo (2008), Midiastuty dan 

Machfoedz (2003), Rajgopal et al (1999) dan Bushee (1998) yang 

mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional mampu menjadi 

mekanisme corporate governance yang efektif dalam mengawasi tindakan 

manajemen laba. 

Kepemilikan institusional atau investor institusional mampu mengurangi 

tindakan manajemen laba, hal ini disebabkan karna adanya control yang baik 

sehingga keberadaan investor institusional dapat menjadi kendala bagi  

manajemen yang dapat memanfaatkan management discretion untuk 

kepentingan pribadinya.  

2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua, mununjukan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh negative terhadap manajemen laba. Hasil pengujian 

ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Midiastuty dan 

Machfoedz (2003), Ujiyantho dan Pramuka (2007) dan Oktovianti dan 

Agustia (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial merupakan 

salah satu mekanisme corporate governance  yang mampu menekan 

terjadinya manajemen laba yang mungkin dilakukan oleh pihak manajemen. 

Hal ini dikarenakan ketika manajer memiliki porsi saham  diperusahaan maka 
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manajer akan bertindak sama dengan pemegang saham lainnya dan 

memastikan laporan keuangan disajikan dengan wajar.  

Adanya persamaan kepentingan tersebut akan mengurangi masalah 

keagenan, sehingga dapat memotivasi manajer untuk memperbaiki kinerja 

perusahaan serta bertindak lebih hati-hati, karena manajer akan merasakan 

konsekuensi atas tindakannya tersebut. Maka dari itu diharapkan semakin 

besarnya kepemilikan manajerial dapat membantu mencegah terjadinya 

manajemen laba. 

3. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen 

Laba 

Berdasarkan uji hipotesis ketiga menunjukan hasil yang menyatakan 

bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Oktovianti dan Agustia (2012) dan Agustia (2013)  yang 

mengatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen memiliki 

kemampuan untuk mengendalikan manajemen sehingga tidak dapat 

mengurangi terjadinya manajemen laba.  

Menurut Agustia (2013) komisaris independen tidak benar-benar 

independen dalam melakukan tugas serta pengawasan karena terbatas oleh 

peraturan dan kebijakan dari pihak perusahaan maupun dari pihak pemegang 

saham mayoritas, sehingga dewan komisari independen tidak bias mendorong 
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pelaksanaan corporate governance secara optimal untuk membatasi praktik 

manajemen laba. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, alasan yang 

menjadikan proporsi dewan komisaris independen tidak dapat menekan 

terjadinya manajemen laba karena masalah independensi. Masalah tersebut 

timbul saat banyaknya tekanan dari pihak ekstrernal yang menuntut untuk 

selalu menunjukan laba yang tinggi namun cenderung mengabaikan kondisi 

perusahaan yang sebenarnya. Sehingga berdampak pada lemahnya 

pengawasan oleh pihak komisaris independen pada kinerja manajer karena 

kurangnya kepercayaan dari pihak eksternal/investor institusional. 

4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan uji hipotesis keempat menunjukan hasil yang menyatakan 

bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan Sefiana (2009), Veronica dan Utama (2005) dan 

Effendi (2009). Keberadaan komite audit di perusahaan publik sampai saat ini 

hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan pihak regulator (pemerintah) saja 

(Effendi,2009). Sehingga, adanya komite audit pada suatu perusahaan sebagai 

salah satu mekanisme corporate governance tidak mampu mengurangi tindak 

manipulasi laba oleh manajemen.  

Ada atau tidaknya komite audit dalam suatu perusahaan tidak dapat 

mengurangi kemungkinan terjadinya manajemen laba, hal ini disebabkan 

karena pada saat proses penunjukan atau pengangkatan masih belum jelas dan 
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terbuka sehingga independensinya masih diragukan. Pengangkatan atas dasar 

kekerabatan masih marak terjadi maka integritasnya pun masih harus 

dipertanyakan. Tentu saja hal ini dapat memberikan dampak negatif dalam 

penerapan corporate governance serta rendahnya kualitas informasi karena 

banyaknya kesempatan untuk melakukan manipulasi laba. 

5. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan uji hipotesis ke-lima menunjukan hasil yang menyatakan 

bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan Christiani dan Nugrahanti (2014), Luhgiatno 

(2010) dan Pambudi dan Sumantri (2014). Menurut Yunianto (2016) hal 

tersebut disebabkan karena tingkat pengawasan oleh KAP masih lemah 

sebagai akibat dari hubungan yang unik antara KAP dan perusahaan dan 

rendahnya risiko litigasi yang  dihadapi KAP. 

Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan auditor Big-4 maupun non 

Big-4 tidak dapat memperkecil kesempatan pihak manajemen untuk 

melakukan tindakan manajemen laba, akan tetapi hanya untuk meningkatkan 

kredibilitas laporan keuangan sehingga dapat disajikan dengan lebih handal. 

6. Pengaruh Leverage Terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ke-enam menunjukan hasil yang 

menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Utari dan Sari (2016) dan Agustia (2013) 

yang menyatakan bahwa leverage dapat menjadi tolok ukur dalam melihat 
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perilaku manajer dalam hal manajemen laba. Perusahaan dengan leverage 

yang tinggi berarti proporsi hutang lebih besar dibanding dengan aktiva yang 

dimiliki, diduga melakukan manajemen laba. Hal ini disebabkan perusahaan 

terancam default, yaitu tidak bisa membayar hutang jangka pendek pada 

waktunya.   

Maka dari itu ketika rasio leverage tinggi tingkat pengawasan harus lebih 

optimal karena adanya kemungkinan manajer akan melakukan manajemen 

laba. Praktik manajemen laba yang dimaksud yaitu dengan memilih prosedur 

akuntansi dengan memindahkan laba yang dilaporkan dari periode masa 

datang ke periode saat ini atau dengan memberikan laporan yang wajar 

dimata calon investor. 

7. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan hasil uji hipotesis ke-tujuh menunjukan hasil yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Gunawan, Darmawan dan Purnamawati (2015) serta Nasution 

dan Setiawan (2007)  yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan belum 

tentu dapat memperkecil kemungkinan terjadinya manajemen laba. Yunianto 

(2016)  hal ini menandakan bahwa dalam suatu kondisi yang mana dengan 

adanya manajemen laba justru dapat menguntungkan pihak-pihak yang 

memiliki hubungan dengan perusahaan besar tersebut. 
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Dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan besar tidak dapat 

mendorong manajemen untuk melakukan manajemen laba. Hal ini 

disebabkan karena perusahaan besar akan diawasi secara ketat oleh para 

pemegang saham, serta dituntut untuk menyajikan laporan yang akuntabel 

karna menyangkut nama baik yang dimiliki perusahaan tersebut. Perusahaan 

berskala kecil pun tidak dapat mendorong manajemen untuk melakukan 

manajemen laba. Hal ini disebabkan perusahaan kecil akan menumbuhkan 

citra yang baik di masyarakat sehingga perusahaan akan lebih memperbaiki 

kinerjanya dibandingkan melakukan manajemen laba, yang justru akan 

menghambat pertumbuhan perusahaan itu sendiri karna hilangnya 

kepercayaan dari masyarakat.  

8. Pengaruh Financial Distress Terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedelapan menunjukan hasil yang 

menyatakan bahwa financial distress berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan Ariesanti (2014) dan 

Ariati dan Suranta (2012) yang menyatakan bahwa ketika perusahaan 

mengalami masalah pendanaan atau financial distress ada kemungkinan 

manajemen untuk melakukan manajemen laba. Hal ini dilakukan untuk 

memberikan signal yang baik dengan menampilkan kinerja laba jangka 

pendek yang selalu meningkat namun pada kenyataannya kondisi keuangan 

perusahaan sedang dalam masalah. 
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Pada saat perusahaan berada pada kondisi tersebut manajemen akan 

melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan agar terlihat wajar, 

alasanya yaitu untuk menarik calon investor dan supaya perusahaan di 

pandang baik oleh para  pemegang saham sehingga tetap menanamkan 

sahammnya. Maka dapat dikatakan bahwa perilaku manajemen laba akan 

meningkat seiring dengan meningkatnya financial distress  perusahaan. 

 


