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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut pada tahun

2013 dan 2014. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive

sampling. Berdasarkan teknik pengambilan sampel, diperoleh sampel

sebanyak 172 perusahaan seperti yang tercantum dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Tabel Ketentuan Pemilihan Sampel

B. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada penelitian ini menyajikan jumlah data, nilai

minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi.

Adapun deskriptif disajikan dalam Tabel 4.2.

NO POOLED SAMPLE TOTAL

1
Perusahaan manufaktur terdaftar di BEI pada tahun 2013-
2014

131

2
Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki data lengkap
terkait dengan variabel dalam penelitian ini periode 2013 -
2014

19

3
Perusahaan manufaktur yang tidak menggunakan bahasa
indonesia dalam laporan keuangan tahunan

2

4
Perusahaan manufaktur yang tidak menggunakan mata uang
rupiah dalam laporan keuangan tahunan

24

Sampel final penelitian 86
Jumlah observasi ( 54 Perusahaan X 2 tahun ) 172
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Tabel 4.2
Descriptive Statistics

Descriptive Statistics

172 -1,57496 1,26572 -,1378668 ,34282793
172 ,00014 4,94542 ,0779050 ,37878079
172 ,00018 ,62470 ,0581220 ,06561284
172 ,00000 100,00000 70,09058 21,87684125
172 ,00000 73,93000 4,4839535 11,54065428
172 24,86016 33,40089 28,02036 1,63162845
172 ,04000 2,86000 ,5054186 ,40983846
172 -,03928 ,44659 ,0026289 ,03471346
172 -,03825 ,05163 -,0003696 ,00727664
172 -14,82238 34,22397 -,1520695 5,02982836
172 -8,41930 6,91794 -,0108395 1,00198472
172

CAR
ABTD
NBTD
DINS
DMAN
Size
Lev
EABTD
ENBTD
EDINS
EDMAN
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Sumber: Output SPSS

Tebel 4.2 memberikan gambaran statistik deskriptif pada setiap

variabel penelitian. Jumlah pengamatan dalam penelitian ini adalah 172

sampel. Variabel CAR memiliki nilai minimum -1,57496; nilai maksimum

1,26572; nilai rata-rata -0,1378668; dan standar deviasi sebesar 0,34282793.

Variabel ABTD memiliki nilai minimum 0,00014; maksimum

4,94542; nilai rata-rata 0,0779050; dan standar deviasi sebesar 0,37878079.

Variabel NBTD memiliki nilai minimum 0,00018; maksimum 0,62470; nilai

rata-rata 0,0581220; dan standar deviasi sebesar 0,06551284. Variabel DINS

memiliki nilai minimum 0,00000; maksimum 100,00000; nilai rata-rata

70,09058; dan standar deviasi sebesar 21,87684125. Variabel DMAN

memiliki nilai minimum -0,00000; maksimum 73,93000; nilai rata-rata
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4,4839535; dan standar deviasi sebesar 11,54065428.

Variabel Size memiliki nilai minimum 24,86016; maksimum

33,40089; nilai rata-rata 28,02036; dan standar deviasi sebesar 1,63162845.

Variabel Lev memiliki nilai minimum 0,04000; maksimum 2,86000; nilai

rata-rata 0,5054186; dan standar deviasi sebesar 0,40983846.

Variabel EABTD memiliki nilai minimum -0,03928; maksimum

0,44659; nilai rata-rata 0,0026289; dan standar deviasi sebesar 0,03471346.

Variabel ENBTD memiliki nilai minimum -0,03825; maksimum 0,05163;

nilai rata-rata -0,0003696; dan standar deviasi sebesar 0,00727664. Variabel

EDINS memiliki nilai minimum -14,82238; nilai maksimum 34,22397; nilai

rata-rata -0,1520695; dan standar deviasi 5,02982836. Variabel EDMAN

memiliki nilai minimum -8,41930; maksimum 6,91794; nilai rata-rata -

0,0108395; dan standar deviasi sebesar 1,00198472.

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas disajikan pada Tabel 4.3. Nilai Asymp.

Sig (2-tailed) yang diperoleh melalui uji one-sample Kolmogorov-Smirnov

(KS) sebesar 0,563 menunjukkan lebih besar dari α (0,05), maka dapat

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.
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Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized

Residual

N 172
Normal Parametersa Mean .0000000

Std. Deviation .28869331
Most Extreme Differences Absolute .060

Positive .060
Negative -.052

Kolmogorov-Smirnov Z .788
Asymp. Sig. (2-tailed) .563
a. Test distribution is Normal.
Sumber: Output SPSS

2. Uji Autokorelasi

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .539a .291 .247 .29752389 2.094
a. Predictors: (Constant), EDMAN, ABTD, Size, DINS, EABTD, Lev, NBTD, EDINS,
DMAN, ENBTD
b. Dependent Variable: CAR

Sumber: Output SPSS

Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (D-

W) disajikan pada Tabel 4.4. Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa data

yang digunakan tidak terjadi autokorelasi. Model persamaan pada Tabel

4.4 menunjukkan bahwa nilai Durbin-watson sebesar 2,094 terletak pada

daerah du dan 4-du. Nilai du sebesar 1,8353 dan nilai 4-du sebesar 2,1647;

sehingga du ≤ DW ≤ 4-du (1,8353 ≤ 2,094 ≤ 2,1647), maka model regresi

tidak terjadi autokorelasi.
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3. Uji Multikolineritas

Hasil uji multikoliniearitas menggunakan metode variance inflation

factors (VIF) disajikan pada Tabel 4.5. Tabel 4.5 menunjukkan nilai VIF

(Variance Inflation Factor) untuk semua variabel kurang dari 10, maka

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam penelitian.

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardize
d

Coefficients

T Sig.

Collinearity
Statistics

B Std. Error Beta
Toleranc

e VIF

1 (Constant) -.355 .447 -.795 .428

ABTD .042 .062 .047 .689 .492 .952 1.050

NBTD -.838 .375 -.160 -2.234 .027 .855 1.169

DINS .000 .001 -.022 -.269 .788 .648 1.544

DMAN .001 .003 .024 .282 .778 .599 1.670

Size .011 .015 .054 .768 .444 .899 1.112

Lev -.052 .057 -.062 -.912 .363 .949 1.053

EABTD -.210 .677 -.021 -.310 .757 .937 1.068

ENBTD 13.663 4.238 .290 3.224 .002 .544 1.837

EDINS .014 .006 .207 2.345 .020 .564 1.772

EDMAN -.136 .023 -.397 -5.817 .000 .948 1.055
a. Dependent Variable: CAR

Sumber: Output SPSS

4. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode glejser

disajikan pada Tabel 4.6. Dari hasil uji glejser diperoleh hasil bahwa

semua variabel bebas memiliki nilai signifikansi diatas 0,05, sehingga

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
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Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardize
d

Coefficients

t Sig.

Collinearity
Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) .256 .276 .926 .356

ABTD -.039 .038 -.079 -1.018 .310 .952 1.050

NBTD -.035 .232 -.012 -.151 .880 .855 1.169

DINS .000 .001 -.081 -.865 .388 .648 1.544

DMAN .002 .002 .098 1.004 .317 .599 1.670

Size .000 .009 -.005 -.065 .948 .899 1.112

Lev .055 .035 .122 1.573 .118 .949 1.053

EABTD -.520 .418 -.097 -1.242 .216 .937 1.068

ENBTD -4.731 2.618 -.185 -1.807 .073 .544 1.837

EDINS .005 .004 .133 1.322 .188 .564 1.772

EDMAN .022 .014 .117 1.508 .134 .948 1.055
a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Output SPSS

D. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Nilai F )

Tabel 4.7
Hasil Uji Nilai F

ANOVAb

Model
Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 5.846 10 .585 6.604 .000a

Residual 14.252 161 .089

Total 20.098 171

a. Predictors: (Constant), EDMAN, ABTD, Size, DINS, EABTD, Lev, NBTD, EDINS,
DMAN, ENBTD

b. Dependent Variable: CAR

Sumber: Output SPSS
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Berdasarkan Tabel 4.7 diperoleh nilai signifikansi (0,000) < alpha

(0,05) yang berati bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama

variabel independen dalam hal ini abnormal book tax differences, normal

book tax differences, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan

institusional terhadap variabel dependen yaitu relevansi laba.

2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Nilai t)

Tabel 4.8
Hasil Uji Nilai t

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardize
d

Coefficients

t Sig.

Collinearity
Statistics

B Std. Error Beta
Toleranc

e VIF

1 (Constant) -.355 .447 -.795 .428

ABTD .042 .062 .047 .689 .492 .952 1.050

NBTD -.838 .375 -.160 -2.234 .027 .855 1.169

DINS .000 .001 -.022 -.269 .788 .648 1.544

DMAN .001 .003 .024 .282 .778 .599 1.670

Size .011 .015 .054 .768 .444 .899 1.112

Lev -.052 .057 -.062 -.912 .363 .949 1.053

EABTD -.210 .677 -.021 -.310 .757 .937 1.068

ENBTD 13.663 4.238 .290 3.224 .002 .544 1.837

EDINS .014 .006 .207 2.345 .020 .564 1.772

EDMAN -.136 .023 -.397 -5.817 .000 .948 1.055
a. Dependent Variable:
CAR

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan alat analisis

regresi linear berganda diperoleh hasil seperti yang tampak pada Tabel

4.8. Dari Tabel 4.8 dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

CAR = - 0,355 + 0,042 (ABTD) – 0,838 (NBTD) + 0,000 (DINS) +

0,001 (DMAN) + 0,011 (Sizs) – 0,052 (Lev) – 0,210 (EABTD)
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+ 13,663 (ENBTD) + 0,014 (EDINS) – 0,136 (EDMAN) + ε

Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis penelitian adalah

sebagai berikut:

a. Abnormal book tax differences terhadap relevansi laba perusahaan

Berdasarkan Tabel 4.8 variabel EABTD memiliki nilai

signifikan sebesar 0,757 > alpha (0,05) dengan nilai koefisien regresi

sebesar -0,210. Variabel EABTD merupakan variabel hasil interaksi

dari variabel ABTD dengan variabel E (earning), yang bertujuan

untuk melihat dampak ABTD terhadap relevansi laba perusahaan.

Berdasarkan hasil regresi tersebut maka diperoleh hasil yang

menyatakan bahwa abnormal book tax differences tidak berpengaruh

terhadap relevansi laba perusahaan. Maka hipotesis satu dalam

penelitian ini ditolak.

b. Normal book tax differences terhadap relevansi laba perusahaan

Berdasarkan Tabel 4.8 variabel ENBTD memiliki nilai

signifikan sebesar 0,002 < alpha (0,05) dengan nilai koefisien regresi

sebesar 13,663. Variabel ENBTD merupakan variabel hasil interaksi

dari variabel NBTD dengan variabel E (earning), yang bertujuan

untuk melihat dampak NBTD terhadap relevansi laba perusahaan.

Berdasarkan hasil regresi maka diperoleh hasil yang menyatakan

bahwa normal book tax differences berpengaruh positif terhadap

relevansi laba perusahaan. Maka hipotesis dua dalam penelitian ini

diterima.
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c. Kepemilikan institusional terhadap relevansi laba perusahaan

Berdasarkan Tabel 4.8, variabel EDINS memiliki nilai

signifikan sebesar 0,020 < alpha (0,05) dengan nilai koefisien regresi

sebesar 0,014. Variabel EDINS merupakan variabel hasil interaksi dari

variabel DINS dengan variabel E (earning), yang bertujuan untuk

melihat dampak DINS terhadap relevansi laba perusahaan.

Berdasarkan hasil regresi maka diperoleh hasil yang menyatakan

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap

relevansi laba. Maka hipotesis tiga dalam penelitian ini diterima.

d. Kepemilikan manajerial terhadap relevansi laba perusahaan

Berdasarkan Tabel 4.8 variabel EDMAN memiliki nilai

signifikan sebesar 0,000 < alpha (0,05) dengan nilai koefisien regresi

sebesar -0,136. Variabel EDMAN merupakan variabel hasil interaksi

dari variabel DMAN dengan variabel E (earning), yang bertujuan

untuk melihat dampak DMAN terhadap relevansi laba perusahaan.

Berdasarkan hasil regresi maka diperoleh hasil yang menyatakan

bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap relevansi

laba. Maka hipotesis empat dalam penelitian ini ditolak.

Secara keseluruhan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada

Tabel 4.10.

3. Uji Determinasi (Adjusted R2)

Tabel 4.9 menunjukkan nilai koefisien determinasi (Adjusted R2)

sebesar 0,247. Hal ini berarti variabel independen dalam hal ini variabel
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abnormal book tax differences, normal book tax differences, kepemilikan

institusional, dan kepemilikan manajerial mampu menjelaskan variabel

dependen dalam hal ini adalah relevansi laba sebesar 24,7%, sisanya

75,3% (100% - 24,1%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti

dalam penelitian ini.

Tabel 4.9
Hasil Uji Determinasi

Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .539a .291 .247 .29752389 2.094
a. Predictors: (Constant), EDMAN, ABTD, Size, DINS, EABTD, Lev, NBTD, EDINS,
DMAN, ENBTD
b. Dependent Variable: CAR

Sumber: Output SPSS

Tabel 4.10
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Kode Hipotesis Hasil

H1

ABTD berpengaruh negatif terhadap

relevansi laba perusahaan.
Ditolak

H2

NBTD berpengaruh positif terhadap

relevansi laba perusahaan.
Diterima

H3

Kepemilikan Institusional berpengaruh

positif terhadap relevansi laba

perusahaan.

Diterima

H4

Kepemilikan manajerial berpengaruh

positif terhadap relevansi laba

perusahaan.

Ditolak
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E. Pembahasan (Interpretasi)

Penelitian ini menguji pengaruh abnormal book tax differences,

normal book tax difference, kepemilikan institusional, dan kepemilikan

manajerial terhadap relevansi laba. Berdasarkan pengujian yang telah

dilakukan, diperoleh hasil bahwa tidak semua variabel independen dalam

penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

a. Analisis Pengaruh Abnormal Book Tax Differences terhadap Relevansi

Laba Perusahaan

Hasil pengujian hipotesis satu menunjukkan bahwa abnormal book

tax differences tidak berpengaruh signifikan terhadap relevansi laba. Hasil

hipotesis satu berbeda dengan hipotesis yang dibuat sebelumnya bahwa

ABTD berpengaruh negatif terhadap relevansi laba. Hal ini membuktikan

bahwa perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang disebabkan

oleh manajemen laba dan penghindaran pajak yang dimaksud di dalam

penelitian ini tidak akan mempengaruhi kerelevanan laba di perusahaan.

Penghindaran pajak dan manajemen laba yang terkandung di dalam

ABTD mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan perencanaan pajak

untuk memperkecil laba perusahaan. Jika laba perusahaan kecil, maka

pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan juga semakin kecil. Disini

perusahaan melakukan penghindaran pajak dan manajemen laba dengan

cara tidak mengakui pendapatan. Hal ini berbeda dengan kasus

penghindaran pajak ketika perusahaan tetap mengakui pendapatan dan

mengecilkan laba, sehingga hal tersebut akan melanggar hukum.
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b. Analisis Pengaruh Normal Book Tax Differences terhadap Relevansi

Laba Perusahaan

Hasil pengujian hipotesis dua menunjukkan bahwa normal book

tax differences berpengaruh positif terhadap relevansi laba. Hal ini

membuktikan bahwa perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal yang

disebabkan oleh perbedaan peraturan akuntansi dan peraturan perpajakkan

tetap mampu menyampaikan informasi perusahaan yang sesungguhnya

dan dapat meningkatkan relevansi laba. Hasil ini bertolak belakang dengan

penelitian yang dilakukan oleh Wardana dan Martani pada tahun 2014

yang memperoleh hasil bahwa NBTD berpengaruh negatif terhadap

relevansi laba perusahaan. Namun demikian, hasil ini konsisten dengan

hasil penelitian Tang dan Firth pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa

NBTD berpengaruh positif terhadap relevansi laba perusahaan karena

mampu mencerminkan nilai perusahaan yang sesungguhnya.

c. Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Relevansi

Laba Perusahaan

Hasil pengujian hipotesis tiga menunjukkan bahwa kepemilikan

institusional berpengaruh positif terhadap relevansi laba perusahaan. Hal

ini membuktikan bahwa dengan adanya kepemilikan institusional di dalam

perusahaan secara tidak langsung akan mampu meningkatkan kerelevanan

laba perusahaan. Investor institusional akan mengawasi manajemen

perusahaan secara lebih aktif, sehingga dapat mencegah perilaku oportunis

manajer untuk memperkaya diri. Dengan demikian perilaku oportunis
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seperti manajemen laba dan penghindaran pajak akan semakin kecil, dan

manajemen akan melaporkan informasi perusahaan sesuai dengan nilai

perusahaan yang sesungguhnya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Jung dan

Kwon (2002) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat

meningkatkan relevansi laba perusahaan. Begitu pula dengan hasil

penelitian Demiralp et al. (2011) dan Wardana dan Martani (2014) yang

menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki hubungan positif

terhadap relevansi laba perusahaan karena investor institusional

mengawasi manajemen secara lebih aktif.

d. Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Relevansi Laba

Perusahaan

Hasil pengujian hipotesis empat menunjukkan bahwa kepemilikan

manajerial berpengaruh negatif terhadap relevansi laba. Hal ini

membuktikan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial di dalam

sebuah perusahaan maka relevansi laba perusahaan akan semakin rendah.

Menurut Lamora et al. (2014) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh

signifikan terhadap mananajemen laba. Berdasarkan pernyataan Lamora et

al. (2014) dapat di artikan bahwa tinggi atau rendahnya kepemilikan

manajerial di dalam perusahan, manajemen tetap cenderung melakukan

manajemen laba dan akan berdampak negatif terhadap relevansi laba,

karena semakin tinggi manajemen laba dan penghindaran pajak di dalam

perusahaan maka relevansi laba akan semakin rendah, sehingga laba tidak
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dapat mencerminkan nilai peruahaan yang sesungguhnya.


