
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian 

Bab ini menjelaskan gambaran umum obyek penelitian, proses uji 

kualitas data, hasil peneliatian (uji hipotesis) dan pembahasan. Penelitian 

ini menggunakan alat bantu yakni perangkat lunak SPSS versi 22. 

Penelitian ini menggunakan sampel seluruh perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012 sampai dengan 

2014. Berdasarkan metode purposive sampling yang telah ditetapkan pada 

bab III, berikut merupakan prosedur pemilihan sampel adalah sebagai 

berikut: 

                                                         Tabel 4.1 

      Prosedur Pemilihan Sampel 

 Purposive Sampling 

No Kriteria sampel  Jumlah 

1 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun  

2012 sampai dengan 2014. 

482 

2 Perusahaan yang tidak  memiliki data lengkap terkait 

variabel penelitan. 

314 

 Total perusahaan sampel 56 

 Jumlah perusahaan sampel tiga tahun 168 

 Data Perusahaan Outlier  27 

 Data yang digunakan dan diolah 141 

    Sumber: Data diolah  peneliti 

 



 

Setelah melalui proses pemilihan sampel berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh sampel 56 

perusahaan manufaktur selama tiga tahun dan data outlier 27, 

sehingga penelitian ini menggunakan 141 data. 

 

B. Uji Kualitas Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini menyajikan 

jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) 

dan simpangan baku (standar deviation) dari variabel independen 

dan variabel dependen. Hasil statistik deskriptif ditunjukkan dalam 

Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif  

             Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DA 141 -126063195487196 14882245393680 425572363030,9642 10783307083994,129 

IFRS 141 0 1 .85 .363 

OWNSP 141 ,0250 ,9820 ,708935 ,1712188 

INST 141 ,0180 ,5850 ,279702 ,1611578 

Valid 

N(listwise) 
141     

 

Tabel 4.2 tampak bahwa pengamatan dalam penelitian ini 

sejumlah 141 sampel, adapun hasil statistik deskriptif sebagai 

berikut:  



 

Variabel Manajemen  Laba (DA) memiliki nilai minimum 

sebesar -126063195487196, nilai maksimum  sebesar 

14882245393680, nilai rata-rata (mean) sebesar 

425572363030,9642; dan simpangan baku (standar deviation) 

sebesar 10783307083994,129. 

Variabel Konvergensi IFRS (IFRS) memiliki nilai 

minimum sebesar 0, nilai maksimum  sebesar 1,  nilai rata-rata 

(mean) sebesar 0,85 dan simpangan baku (standar deviation) 

sebesar 0,363. Data perusahaan yang sudah menerapkan standar 

IFRS secara penuh sejumlah 38 perusahaan  di tahun 2012; 50 

perusahaan di tahun 2013, dan 55 perusahaan di tahun 2014. 

Sedangkan yang belum menerapkan standar IFRS secara penuh 

sejumlah 18 perusahaan di tahun 2012; 6 perusahaan ditahun 2013, 

dan 1 perusahaan di tahun 2014. Variabel Kepemilikan Manajerial 

(OWNSP) memiliki nilai minimum sebesar 0,0250; nilai 

maksimum  sebesar 0,9820; nilai rata-rata (mean) sebesar 0,708935 

dan simpangan baku (standar deviation) sebesar 0,1712188. 

Variabel Kepemilikan Institusional (INST) memiliki nilai 

minimum sebesar 0,0180; nilai maksimum  sebesar 0,5850; nilai 

rata-rata (mean) sebesar 0,279702 dan simpangan baku (standar 

deviation) sebesar 0,1611578. 

 



 

1. Analisis Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data 

tersebut berdistribusi normal atau tidak. Data berdistribusi normal 

adalah data yang baik. Uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan One Sample Kormogorov-Smirnov Test. Hasil uji 

normalitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

                                   Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 141 

Normal Parameters
a,b

 Mean -.0001853 

Std. Deviation 1032478905139

.79750000 

Most Extreme Differences Absolute .070 

Positive .070 

Negative -.036 

Test Statistic .070 

Asymp. Sig. (2-tailed) .087
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated  from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 
Berdasarkan hasil dari uji normalitas pada Tabel 4.3 tampak bahwa 

nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,087 > 0,05 dengan sampel 141 yang 

berarti bahwa data berdistribusi normal. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.  

 

 



 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi 

antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model 

regresi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan D-

W (Durbin Watson). Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini ditunjukkan 

pada Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4 

    Uji Autokorelasi 

       Durbin-Watson 

                                                      Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .192
a
 .037 .016 1043722201127.126 1.897 

a. Predictors: (Constant), INST, IFRS, OWNSP 

b. Dependent Variable: DA 

 

 
Tabel 4.4 tampak nilai DW sebesar 1,897. Berdasarkan tabel Durbin 

Watson diperoleh nilai dU sebesar 1,76847 dan nilai dL sebesar 1,76847. 

Tabel diatas tampak nilai d sebesar 1,897 terletak antara dU 1,78647 dan (4-

dU) sebesar 2,23153 atau 1,76847 < 1,897 < 2,23153. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa residual tidak mengandung autokorelasi. 

 

 

 



 

c. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat 

korelasi antar variabel independen dalam model regresi penelitian ini. 

Pendeteksian multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai Variance 

Inflaction Factors (VIF). Kriteria pengujiannya yaitu apabila nilai VIF < 

10 atau > 1,00 maka tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel 

independen. Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini ditunjukkan pada 

Tabel 4.5. 

          Tabel 4.5 

Uji Multikolinearitas 

                                                                         Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toler

ance VIF 

1  1090102787274.901 298623697456.213  3.650 .000   

IFRS 34815569105.808 242903708342.600 .012 .143 .886 .959 1.043 

OWNSP -62017916.702 176189078.554 -.030 -.352 .025 .937 1.067 

INST -1181009785.716 582642076.399 .179 2.027 .045 .900 1.111 

a. Dependent Variable: DA 

 

 
Berdasarkan tabel 4.5 Uji Multikolinearitas dapat dilihat bahwa 

VIF  masing-masing variabel > 1,00.  Konvergensi IFRS (IFRS) 1,043 > 

1,00; Kepemilikan Manajerial (OWNSP) 1,067 > 1,00 dan Kepemilikan 

Institusional (INST) 1,111 > 1,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model regresi ini tidak mengandung multikolinearitas. 

 



 

d. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 

yang lain dalam model regresi. Jika nilai probabilitas signifikan > 0.05, 

maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. Hasil uji 

heterokedastisitas pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.6. 

 

Tabel 4.6 

 Uji Heterokedastisitas 

          Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toler

ance VIF 

1  864030956194.214 170305267705.338  5.073 .000   

IFRS -71816116302.021 138528125625.300 -.044 -.518 .605 .959 1.043 

OWNSP -127770709.279 100480733.597 -.110 -1.272 .206 .937 1.067 

INST 474644399.823 332281113.799 .126 1.428 .155 .900 1.111 

a. Dependent Variable: ABSRES 

 

Berdasarkan tabel 4.6 Uji Heterokedastisitas masing- masing 

variabel independen tampak hasil signifikansi > 0,05. Konvergensi IFRS 

(IFRS) sebesar 0,605 > 0,05; Kepemilikan Manajerial (OWNSP) sebesar 

0,206 > 0,05 dan Kepemilikan Institusional (INST) sebesar 0,155 > 0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak 

mengandung heteroskedastisitas. 

 

 



 

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh 

variabel independen yaitu Konvergensi IFRS, Kepemilikan Manajerial, 

Kepemiilikan Insitusional terhadap variabel dependen yaitu Manajemen 

Laba. Hasil uji hipotesis pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 

Analisis Regresi Linear Berganda 

                      Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toler

ance VIF 

1  1090102787274.901 298623697456.213  3.650 .000   

IFRS 34815569105.808 242903708342.600 .012 .143 .886 .959 1.043 

OWNSP -62017916.702 176189078.554 -.030 -.352 .025 .937 1.067 

INST -1181009785.716 582642076.399 .179 2.027 .045 .900 1.111 

a. Dependent Variable: DA 

 
Berdasarkan data pada tabel 4.7 maka diperoleh rumus persamaan 

regresi linear berganda sebagai berikut: 

DAit = α0 + α1 IFRSit + α2 OWNSPit + α3 INSTit + εit 

DAit = 1090102787274,901 + 34815569105,808 IFRSit – 

62017916,702 OWNSPit -1181009785,716INSTit + εit 

Dari hasil tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel konvergensi 

IFRS tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan 

variabel kepemilikan manajerial dan variabel kepemilikan institusional 

memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. 



 

2. Uji Hipotesis 

a. Koefisien Determinan 

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk menguji kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel 

dependen. Jika koefisien determinasi dilihat dari nilai Adjusted R square, 

apabila besarnya sama dengan nol, maka variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika besarnya koefisien 

determinasi mendekati angka 1, maka variabel independen berpengaruh 

sempurna terhadap variabel dependen. 

Tabel 4.8 

Uji Koefisien Determinan 

                                                            Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .192
a
 .037 .016 1043722201127.126 1.897 

a. Predictors: (Constant), INST, IFRS, OWNSP 

b. Dependent Variable: DA 

 

Berdasarkan uji koefisen determinasi pada tabel 4.8 menunjukkan 

bahwa nilai Adjusted R square sebasar 0,016 atau 1,6%. Hasil ini 

menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri 

dari konvergensi IFRS, kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional mampu menjelaskan 1,6% variabel dependen manajemen 

laba. Sedangkan 98,4% dijelaskan oleh variabel selain dalam penelitian 

ini. 

 

 



 

b. Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel independen secara parsial, dalam penelitian ini ditunjukkan 

dalam model penelitian. Kriteria uji t ini adalah jika nilai sig. < 0,05 dan 

searah dengan hipotesis maka hipotesis diterima. Jika nilai sig. > 0,05 dan 

tidak searah dengan hipotesis maka hipotesis ditolak. Hasil uji t 

ditunjukkan dalam Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 

                    Uji Signifikasi Parsial (Uji t) 

                                                                              Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toler

ance VIF 

1  1090102787274.901 298623697456.213  3.650 .000   

IFRS 34815569105.808 242903708342.600 .012 .143 .886 .959 1.043 

OWNSP -62017916.702 176189078.554 -.030 -.352 .025 .937 1.067 

INST -1181009785.716 582642076.399 .179 2.027 .045 .900 1.111 

a. Dependent Variable: DA 

 

Hasil pengujian hipotesis satu sampai dengan tiga dijelaskan sebagai berikut: 

1) Pengujian Hipotesis Pertama (H1) 

Hasil uji t pada Tabel 4.9 tampak bahwa variabel konvergensi 

IFRS (IFRS) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,886 > 0,05 dan arah 

koefisien regresi positif yaitu sebesar 34815569105.808 yang berarti 

bahwa variabel konvergensi IFRS (IFRS) tidak berpengaruh tehadap 

manajemen laba. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang 



 

menyatakan bahwa konvergensi IFRS berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba ditolak. 

 

2) Pengujian Hipotesis Kedua (H2) 

Hasil uji t pada Tabel 4.9 tampak bahwa variabel kepemilikan 

manajerial (OWNSP) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,025 < 0,05 

dan arah koefisien regresi negatif yaitu sebesar -62017916.702 yang 

berarti bahwa variabel kepemilikan manajerial (OWNSP) berpengaruh 

negatif signifikan terhadap manajemen laba. Dengan demikian, hipotesis 

kedua (H2) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh 

negatif signifikan terhadap manajemen laba diterima. 

 

3) Pengujian Hipotesis Ketiga (H3) 

Hasil uji t pada Tabel 4.9 tampak bahwa variabel kepemilikan 

institusional (INST) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,045 < 0,05 

dan arah koefisien regresi negatif yaitu sebesar -1181009785.716 yang 

berarti bahwa variabel kepemilkan institusional berpengaruh negatif 

signifikan tehadap manajemen laba. Dengan demikian, hipotesis ketiga 

(H3) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

negatif signifikan terhadap manajemen laba diterima. 

 

 

 



 

D. Pembahasan (Interpretasi) 

1. Pengaruh Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba 

Konvergensi IFRS merupakan gabungan standar, interpretasi serta 

kerangka kerja dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan 

yang diadopsi dari IFRS kemudian digunakan dan diarahkan dalam satu 

titik tujuan. Semakin tinggi tingkat penggunaan standar pelaporan 

keuangan berbasis IFRS oleh perusahaan maka semakin kecil peluang 

pihak manajemen untuk memanipulasi laporan sehingga tindakan 

manajemen laba semakin menurun. 

Berdasarkan Tabel 4.9 pada uji t tampak bahwa konvergensi IFRS 

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dengan nilai sig. 0.886 > 0,05 

dan arah koefisien regresi positif yaitu sebesar 34815569105.808 yang 

berarti bahwa hipotesis pertama ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian 

Rudra (2011) dan Santy dkk (2012) yang menyatakan bahwa tidak ada 

pengaruh manajemen laba sebelum dan sesudah mengadopsi IFRS. 

Begitupula dengan Handayani (2014) dan Pratiwi (2016) yang menyatakan 

hal serupa. 

Tidak berpengaruhnya variabel konvergensi IFRS pada penelitian 

ini disebabkan karena perbedaan karakteristik suatu perusahaan ataupun 

negara secara umum dapat memengaruhi adopsi IFRS. Adanya perbedaan 

kondisi bentuk perusahaan, bentuk negara, sistem penegakkan hukum, 

kondisi ekonomi dan perkembangan pasar dapat menghambat proses 

implementasi sehingga penerapan adopsi IFRS belum berjalan efektif. 



 

 

2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba 

Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak 

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan 

perusahaan. Berdasarkan Tabel 4.9 pada uji t tampak bahwa kepemilikan 

manajerial pada sampel perusahaan manufaktur berpengaruh terhadap 

manajemen laba dengan nilai sig. 0,025 < 0,05 dan arah koefisien regresi 

negatif yaitu sebesar -62017916.702 yang berarti bahwa hipotesis kedua 

diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian Midiastuty dan Mahfoedz 

(2003); Ujiyantho dan Pramuka (2007); Nuryaman (2008); Susilo (2010); 

dan Mahariana (2014) yang membuktikan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial pada 

perusahaan manufaktur merupakan salah satu mekanisme untuk mencegah 

manajemen laba dikarenakan adanya kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap kebijakan-

kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan 

manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang 

saham sehingga manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari 

keputusan yang diambil serta ikut menanggung kerugian sebagai 

konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Semakin besar 

proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan maka manajemen akan 



 

berusaha lebih giat untuk kepentingannya sendiri selaku pemegang saham 

perusahaan, sehingga dapat meminimalisir tindakan manajemen laba. 

 

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba  

Kepemilikan institusional merupakan adanya kepemilikan saham 

perusahaan yang dimiliki oleh pihak pemerintah, institusi atau lembaga 

lainnya dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen 

melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi 

manajemen laba. Berdasarkan tabel 4.9 pada uji t tampak bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap 

manajemen laba dengan nilai sig. 0,045 < 0,05 dan arah koefisien regresi 

negatif yaitu sebesar -1181009785.716 yang berarti bahwa hipotesis ketiga 

diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian Midiastuty dan Mahfoedz 

(2003); Veronica Utama (2005); Boediono (2005); Ujiyantho dan Pramuka 

(2007); Tarjo (2008) serta Putri Yuyetta (2013) yang menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap 

manajemen laba. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional pada 

perusahaan manufaktur merupakan salah satu mekanisme untuk mencegah 

manajemen laba dikarenakan investor institusional sering disebut sebagai 

investor yang canggih (sophisticated) yang dapat menggunakan informasi 

periode sekarang dalam memprediksi laba masa depan dibandingkan 

dengan investor non institusional. Adanya pemegang saham institusi 



 

memiliki arti penting dalam memonitor manajemen sehingga akan 

mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Semakin besar 

kepemilikan institusional yang dimiliki oleh sebuah perusahaan maka akan 

mengahasilkan upaya yang lebih intensif dalam memonitoring kinerja 

pihak manajemen dan membatasi perilaku pihak manajemen sehingga 

dapat menekan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan 

discretionary accruals dalam laporan keuangan. Dengan demikian 

tindakan manajemen laba semakin menurun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


