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ABSTRACT 

 

Faruzia Gusfina, 2016: The effect of Managerial Ownership, Debt to Equity ratio 

(DER), Return on assets (ROA), Current Ratio (CR), Debt 

to Assets (DAR) to Earnings Management of Manufacture 

Companies Sector Industry Consumption in Indonesia 

Stock Exchange Period 2011-2013. 

 

This research aims to know the effect of Managerial Ownership, DER, 

ROA, CR, DAR to Earnings Management of Manufacture Companies Sector 

Industry Consumption in Indonesia Stock exchange Period 2011-2013. 

An object of this research is Manufacture Companies Sector Industry 

Consumption in Indonesia Stock Exchange. These data using purposive sampling 

method. With the populationa were 36 companies and 33 sample. This analyze 

using software of statistical package for social science (SPSS) version 21. The 

research of this trial by using assume classic test, T test, F test, and determination 

test. 

The result of this research simultaneous testing has been showed if 

independent variables were managerial ownership, DER, ROA, CR, DAR, to 

earnings management of manufacture companies sector industry consumption in 

indonesia stock exchange period 2011-2013. The result in partial showed that 

significant correlation between managerial ownership, DER, ROA, CR, DAR 

there was significant effect simultaneous DAR to earnings management. The 

capability of independent variables to explain dependent variable was 20% and 

the rest could be 80% determined by others variables were not including this 

method. 

Keyword: Managerial Ownership, DER, ROA, CR, DAR, Earnings Management. 
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Pendahuluan  

Laba merupakan cerminan kinerja perusahaan yang dapat dikelola secara 

efisien atau oportunis. Secara efisien artinya dikelola untuk meningkatkan 

keinformatifan informasi, dan secara opurtunis artinya untuk meningkatkan laba 

sesuai yang diinginkan dan menguntungkan di pihak-pihak tertentu. Untuk tujuan 

menunjukan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba, manajemen cenderung 

mengelola laba secara oportunis dan melakukan manipulasi laporan keuangan 

agar menunjukan laba yang memuaskan meskipun hasil tersebut tidak sesuai 

dengan jumlah nilai yang sebenarnya.  

Persoalan manajemen laba sebetulnya bukan hal yang baru dalam praktik 

pelaporan keuangan (financial reporting) pada suatu entitas bisnis. Hal ini 

disebabkan oleh kejamnya pasar kepada perusahaan yang tidak mampu memenuhi 

target atau meleset dari yang diperkirakan pleh pasar. Tekanan untuk membuat 

keuntungan ini kerap tersa dampaknya pada perolehan pendapatan (income) bagi 

manajemen, sehingga manajemen melakukan manajemen laba untuk 

mempengaruhi angka laba yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas 

laporan keuangan perusahaan bersangkutan.  

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk 

mengetahui pengaruh Kepemilikan manajerial, Debt to Equity Ratio, 

Profitabilitas, Likuiditas dan Debt To Assets terhadap Manajemen Laba. 

Dikarenakan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu masih belum memiliki hasil 

yang konsisten disetiap penelitiannya.  

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Subhan (2010), Jao & 

Pagulung (2011), Kencana (2012). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada (1) objek penelitian. Perusahaan manufaktur dipilih 

untuk mencegah terjadinya bias dalam perhitungan discretionary accruals dalam 

mendeteksi manajemen laba. (2) penambahan variabel independen yaitu 

likuiditas. (3) tahun penelitian, yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini adalah “ Pengaruh 

Kepemilikan Manajerial, Debt to Equity Ratio,Profitabilitas, Likuiditas dan 

Debt To Assets Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur 

Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-

2013”. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kajian Pustaka 

 

Teori Keagenan 

Perspektif teori agensi digunakan merupakan dasar yang digunakan guna 

memahami isu Earnings Management. Adanya pemisahan kepemilikan oleh 

principal dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah organisasi cenderung 

menimbulkan konflik keagenen diantara principal dan agen. Penjelasan mengenai 

konsep manajemen laba dapat juga dengan menggunakan teori keagenan (agency 

theory) yang menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik 
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kepentingan anatara menejemen (agent) dan pemilik (principal) yang timbul 

ketika setiap pihak berusaha untuk mempertahankan tingkat kemakmuran.  

Ada beberapa asumsi dasar yang membangun teori ini menurut (Alijoyo & 

Zaini, 2004), sebagai berikut :  

 

1. Agency Conflict  

Terdapat kemungkinan konflik dalam hubungan antara prinsipal dan 

agen (Agency Conflict), konflik yang timbul sebagai akibat keinginan 

manajemen (agen) untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan 

kepentingannya yang dapat mengorbankan kepentingan pemegang saham 

(prinsipal) untuk memperoleh return dan nilai jangka panjang perusahaan. 

Agency conflict timbul karena beberapa hal seprti : 

a) Moral-Hazard 

Manajemen memilih investasi yang paling sesuai dengan kemampuan 

dirinya dan bukan yang paling menguntungkan bagi perusahaan. 

b) Earning Retention  

Manajemen cenderung mempertahankan tingkat pendapatan perusahaan 

yang stabil, sedangkan pemegang saham lebih menyukai distribusi kas 

yang lebih tinggi melalui beberapa peluang investasi interna yang positif. 

c) Risk Aversion  

Manajemen cenderung mengambil posisi aman untuk mereka sendiri 

dalam mengambil keputusan investasi. 

d) Time-horizon  

Manajemen cenderung hanya memperhatikan cash flow perusahaan 

sejalan dengan waktu penugasan mereka. 

 

2. Agency Problem  

Asumsi dasar lainnya yang membangun agency theory adalah agency problem 

yang timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara kepentingan pemegang 

saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai pengelola. 

 

Manajemen Laba 

Menurut Setiawati (2002) dalam (Guna & Herawaty, 2010) fenomena 

manajemen laba merupakan fenomena yang sukar dihindari dikarenakan dampak 

dari penggunaan dasar akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Manajemen 

laba timbul sebagai dampak dari penggunaan akuntansi sebagai salah satu alat 

komunikasi antara pihak-pihak yang berkepentingan dan kelemahan inheren yang 

ada pada akuntnasi yang menyebabkan adanya judgement.  

 

Faktor-Faktor Yang Memicu Terjadinya Mannajemen Laba 

Menurut Scoot (2006) dalam Pertiwi (2010), bahwa ada beberapa faktor 

yang dapat memotivasi manajer melakukan manajemen laba seperti :  

1. Rencana bonus (Bonus Scheme). Para manajer yang bekerja pada perusahaan 

yang menerapkan rencan bonus yang akan berusaha mengatur laba yang 

dilaporkannya dengan tujuan dapat memaksimalkan jumlah bonus yang akan 

diterimanya. 
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2. Kontrak utang jangka panjang (Debt Covenant). Ini menyatakan bahwa 

semakin dekat suatu perusahaan kepada waktu pelanggaran perjanjian utang 

maka para manajer akan cenderung untuk memilih metode akuntansi yang 

dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan dengan 

harapan dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami pelanggaran 

kontrak utang.  

3. Motivasi politik (political Motivation). Ini menyatakan perusahaan-perusahaan 

dengan skala besar dan industri strategis cenderung untuk menurunkan laba 

guna mengurangi tingkat visibilitasnya terutama saat periode kemakmuran 

yang tinggi. Upaya ini dilakukan dengan harapan memperoleh kemudahan 

serta fasilitas dari pemerintah.  

4. Motivasi perpajakan (taxation motivation). Ini menyatakan bahwa perpajakan 

merupakan salah satu motvasi mengapa perusahaan mengurangi laba yang 

dilaporkan. Tujuannya adalah dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus 

dibayar.  

5. Biasanya CEO yang akan pensiun atau masa kontraknya menjelang berakhir 

akan melakukan strategi memaksimalkan jumlah pelaporan laba guna 

meningkatkan jumlah bonus yang akan mereka terima. Hal yang sama akan 

dilakukan oleh manajer dengan kinerja yang buruk. Tujuannya dalah 

menghindarkan diri dari pemecatan sehingga mereka cenderung untuk 

meminimalkan jumlah laba yang dilaporkan. 

6. Penawaran saham perdana (Initial Public Offering). Menyatakan bahwa pada 

awal perusahaan menjual sahamnya kepda publik, informasi keuangan yang 

dipublikasikan dalam prospektus merupakan sumber informasi yang sangat 

penting. Informasi ini penting karena dapat dimanfaatkan sebagai sinyal 

kepada investor potensial terkait dengan nilai perusahaan. Guna mempengaruhi 

keputusan yang dibuat oleh para investor maka manajer akan berusaha untuk 

menaikan jumlah laba yang dilaporkan.  

Jenis Manajemen Laba 

Menurut Subramanyam & Wild (2010:131-132), menyatakan bahwa 

terdapat tiga jenis strategi dalam manajemen laba, yaitu : 

 

a) Income Maximation. Salah satu strategi dalam meningkatkan laba yang 

dilaporkan pada periode kini untuk membuat perusahaan dipandang lebih baik. 

Cara ini juga memungkinkan peningkatan laba selama beberapa periode. Pada 

skenario pertumbuhan, akrual pembalik lebih kecil dibandingkan akrual kini, 

sehingga dapat meningkatkan laba. 

b) Big Bath. Strategi yang dilakukan melalui penghapusan (write-off) sebnayak 

mungkin pada satu periode. Periode yang dipilih biasanya periode dengan 

kinerja yang buruk atau peristiwa saat terjadi satu kejadian yang tidak biasa 

seperti perubahan manajemen, merger atau retrukturisasi. Strategi ini juga 

sering kali dilakukan setelah strategi peningkatan laba pada periode 

sebelumnya.  

c) Income Smoothing. Merupakan bentuk umum dari manajemen laba. Pada 

strategi ini menajer meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan 
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untuk mengurangi fluktuasinya, dan banyak perusahaan menggunakan bentuk 

manajemen laba ini. 

Kepemilikan Manajerial 

Jensen dan Meckling (1976) dalam Herawaty (2008), menemukan bahwa 

kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah 

keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer 

dengan pemegang saham. Penelitian mereka menemukan bahwa kepentingan 

manajer dengan pemegang saham eksternal dapat disatukan jika kepemilikan 

saham oleh manajer diperbesar sehingga manajer tidak akan memanipulasi laba 

untuk kepentingannya. Investor institusional dan manajemen memiliki insentif 

yang kuat untuk mendapatkan informasi pra-pengungkapan mengenai perusahaan 

untuk memenuhi tanggung jawab fidusiarinya serta untuk meningkatkan kinerja 

portofolio mereka (I Guna dan Herawaty, 2010).   

Leverage   
Rasio-rasio leverage berusaha mengukur penjaminan hutang, baik dengan 

menggunakan total aktiva maupun modal sendiri (Moeljadi, 2006:51).  

Leverage adalah rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai 

dengan hutang (Fahmi, 2011) dalam (Jayanto dan Fachrurrozi, 2014). Semakin 

tinggi nilai leverage maka resiko yang akan dihadapi investor akan semakin tinggi 

dan para investor akan meminta keuntungan semakin besar.  

Menurut Moeljadi (2006), adapun rasio-rasio Leverage yaitu berupa : 

1. Debt Ratio  

Debt Ratio kita berusaha mengukur aktiva hutang yaitu dengan menggunakan 

perbandingan total utang dengan total aktiva. 

2. Solvabilitas  

Rasio ini yakni dengan membagi total aktiva dengan total utang maka akan 

diperoleh apa yang disebut dengan solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi semua kewajiban keuangannya jika perusahaan itu 

dilikuidasikan. Artinya, saat dilikuidasikan perusahaan tersebut harus 

membayar seluruh utang-utangnya baik jangka pendek maupun jangka 

panjang.  

 

3. Debt to Equity Ratio  

Debt to Equity Ratio ini menggambarkan kemampuan modal sendiri 

menjamin utang. Dengan kata lain, bagian dari utang yang dapat dijamin 

dengan menggunakan modal sendiri.  

4. Time Interest Earned Ratio  

Time Interest Earned Ratio merupakan rasio yang menunjukan kemampuan 

EBIT untuk membayar biaya bunga utang. 

 Rasio-rasio  leverage ini digunakan untuk mengukur kemampuan aktiva 

ataupun modal sendiri untuk menjamin utang-utang perusahaan. 
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Profitabilitas 

Menurut Herawaty dan guna (2010), profitabilitas merupakan suatu 

indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang 

ditujukan oleh laba yang dihasilkan perusahaan. Perusahaan dengan laba yang 

besar akan tetap mempertahankan labanya agar investor percaya untuk 

berinvestasi. Biasanya manajemen laba dilakukan oleh manajer untuk 

memanipulasi komponen laba rugi yang dilaporkan perusahaan. 

Rasio profitabilitas berusaha mengukur kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba, baik dengan menggunakan seluruh aktiva yang ada maupun 

dengan menggunakan modal sendiri (Moeljadi, 2006:52). Salah satu tujuan utama 

dengan menggunakan rasio ini adalah untuk memperoleh keuntungan (profit).  

 

 

Menurut Moeljadi (2006), adapun rasio-rasio Profitabilitas yaitu berupa : 

1. Gross Profit Margin 

Gross Profit Margin merupakan kemampuan penjualan dalam meningkatkan 

dan menghasilkan laba kotor. Yang artinya seiap penjualan akan 

menghasilkan laba kotor. 

2. Net Profit Margin 

Net Profit Margin menunjukan kemampuan setiap rupiah penjualan 

menghasilkan laba bersih. Yang artinya setiap penjualan mampu 

menghasilkan laba setelah pajak. 

3. Return on Assets 

Return on assets yang sering disebut sebagai earning power of total 

investment menunjukan kemampuan total aktiva menghasilkan laba sebelum 

dipotong bunga dan pajak (EBIT).  

4. Return on Investment 

Return on Investment atau yang sering disebut Net earning power ratio adalah 

kemampuan aktiva rata-rata dalam menghasilkan laba setelah pajak. 

5. Return on Equity 

Return on Equity adalah kemampuan modal sendiri dalam menghasilkan 

keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham (earning available for 

common stock holder’s). 

 Dari berbagai pembahasan mengenai rasio tersebut, jelas bahwa semuanya 

menghitung kemampuan aktiva untuk menghasilkan laba. 

Likuiditas 
Menurut Jayanto dan Fachrurrozi (2014), likuiditas adalah kemampuan 

perusahaan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek pada tepat waktu. 

Likuiditas perusahaan ditunjukan oleh besar kecilnya aktiva lancar, yaitu aktiva 

yang mudah untuk diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat beharga, piutang, 

dan persediaan (Sari, 2011).  
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Alat pemenuhan kawajiban keuangan jangka pendek ini berasal dari 

unsur-unsur aktiva yang bersifat likuid, yakni aktiva lancar dengan perputaran 

kurang dari satu tahun, karena lebih mudah dicairkan daripada aktiva tetap yang 

perputarannya lebih dari satu tahun.  

Adapun rasio-rasio Likuiditas menurut Fahmi (2012:121) : 

1. Current Ratio : 

Current Ratio merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memnuhi 

kewajiban-kewajiban keuangannyayang harus segera dibayar dengan 

menggunakan utang lancar. 

2. Quick Ratio  

Dengan menggunakan quick ratio berarti likuiditas perusahaan diukur dengan 

menggunakan unsur-unsur aktiva lancar yang likuid, dengan cara tidak 

mempertimbangkan yang kurang likuid, seperti persediaan. 

3. Cash Ratio  

Rasio likuiditas yang paling menjamin pembayaran utang jangka pendek nya 

adalah cash ratio sebab yang menjadi penjaminnya hanyalah kas dan surat 

beharga. 

 Demikianlah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas 

suatu perusahaan. 

 

Penelitian Sebelumnya 

NO NAMA JUDUL VARIABEL HASIL PENELITIAN 

1 Gideon SB 

Boediono 

(2005) 

Kualitas laba : 

studi pengaruh 

mekanisme 

corporate 

governance dan 

dampak 

manajemen laba 

dengan 

menggunakan 

analisis jalur 

Kepemilikan 

institusional, 

kepemilikan 

manajerial, 

dewan komisaris 

dan manajemen 

laba serta 

kualitas laba 

Kepemilikan 

institusional 

berpengaruh sangat 

kuat terhadap 

manajemen laba, 

kepemilikan manajerial, 

dan komposisi dewan 

komisaris berpengaruh 

sangat lemah terhadap 

manajemen laba, 

variabel corporate 

governance bersama-

sama berpengaruh 

sangat lemah terhadap 

manajemen laba. 

2 Tiur Tiarma 

Pasaribu (2007) 

Ukuran 

perusahaan, 

leverage, 

profitabilitas di 

perusahaan 

Debt to assets, 

profitabilitas 

dan ukuran 

perusahaan dan 

manajemen laba 

Leverage profitabilitas 

berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen 

laba. 
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manufaktur sektor 

industri 

3 Welvin I Guna 

dan Arleen 

Herawaty 

(2010) 

Pengaruh 

mekanisme GCG 

independensi 

auditor, kualitas 

audit dan faktor 

laain terhadap 

manajemen lab 

Ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

kepemilikan 

manajerial, 

independensi 

auditor, kualitas 

audit, dan 

manajemen laba 

Kepemilikan 

institusional dan 

kepemilikan manajerial, 

komite audit serta 

komisaris independen 

tidak berpengaruh 

terhadap manajemen 

laba. Sedangkan 

leverage, kualitas audit 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba 

4 Robert J, 

Gagaring 

Pagulung (2011) 

Corporate 

governance 

ukuran 

perusahaan dan 

leverage terhadap 

manajemen laba 

pada perusahaan 

manufaktur di 

Indonesia 

Kepemilikan 

manajerial, 

kepemulikan 

institusional, 

kuran dewan 

komisaris, 

komposisi 

dewan 

komisaris, 

independen 

dewan komite 

audit, leverage 

dan manajemen 

laba 

Kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

manajemen laba, 

kepemilian intitusional 

berpengaruh positif, 

komposisi dewan 

komisaris dan komite 

audit berpengaruh 

negatif terhadap 

manajemen laba, 

kepemilikan 

institusional dan ukuran 

dewan komisaris 

berpengaruh positif 

terhadap menajemen 

laba, ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh 

negativ, sedagkan 

leverage tidak memiliki 

pengaruh terhadap 

manajemen laba 

5 Fachrurrozie 

dan Prabowo 

Yudo Jayanto 

(2014) 

Pengaruh rasio 

keuangan 

terhadap rating 

sukuk dengan 

manajemen laba 

sebagai variabel 

intervening 

Profitabilitas, 

likuiditas, 

leverage dan 

manajemen laba  

Profitabilitas 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba, 

likuiditas dan leverage 

berpengaruh terhadap 

rating sukuk, sedangkan 

leverage dan 

manajemen laba secara 

tidak langsung tidak 

dapat 

memediasihubungan 
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antara profitabilitas dan 

rating sukuk.  

 

Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini terdiri dari manajemen laba sebagai variabel dependen dan 

variabel independen dimana terdapat indikator kepemilikan manajerial beserta 

leverage, profitabilitas, likuiditas dan debt to assets sebagai variabel independen 

lainnya. Selanjutnya merupakan gambar dari sebuah kerangka pemikiran dari 

penelitian ini. 

Berikut adalah gambar kerangka pemikiran dari penelitian ini : 

       H6 

 

 

       H1 

        

       H2 

          H3 

 

       H4 

         H5                                            

                                                                              

 

Pengembangan Hipotesis 

Kepemilikan Manajerial dengan Manajemen Laba 

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

beberapa petinggi perusahaan seperti dewan komisaris dan dewan direksi. Dari 

sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi 

Kepemilikan 

Manajerial 

Debt to Equity Ratio 

 

Profitabilitas 

 

 Likuiditas  

 

 Debt to Assets 

 

 

 

 

Manajemen Laba 
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manajer peusahaan. Dari motivasi manajer yang berbeda ini akan menghasilkan 

besaran manajemen laba yang berbeda.seperti antara manajer yang juga sekaligus 

pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham (Boediono, 

2005).  

Berdasarkan teori tersebut menunjukan semakin tinggi tingkat kepemilkan 

saham yang dimiliki oleh manajerial maka akan semakin tinggi pula tindakan 

manajemen laba yang dilakukan oleh manajerial di dalam perusahaan. Dan 

kepemilikan institusi ini yang menguasai saham mayoritas tersebut dapat 

melakukan pengawasan serta pengendalian ang lebih kuat dan efektif terhadap 

kebijakan manajemen (Wahidahwati, 2001:1085) dalam (Subhan, 2012).  

H1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba. 

Debt to Equity Ratio 

Rasio ini memiliki perbandingan antara utang jangka panjang dengan total 

modal. Kemampuan untuk membayar utang jangka panjang bergantung pada 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba karena cicilan utang pokok 

maupun bunganya menurut kelaziman dibayar dengan dana kas, dan besarnya 

dana kas sangat ditentukan oleh besarnya laba yang masuk kedalam perusahaan 

dalam bentuk uang kas (Kuswandi, 2008) dalam (Ardiyansyah, 2014).  

Hasil penelitian Jayanto dan Fachrurrozi (2014), menyatakan bahwa Debt 

to Equity Ratio berpengaruh terhadap tindakan manajemen laba. Yang artinya 

semakin besar rasio nya, berarti semakin tinggi nilai utang perusahaan. Hal 

tersebut menyebabkan perusahaan cenderung melakukan manipulasi dalam 

bentuk manajemen laba dengan tujuan untuk menghindari pelanggaran perjanjian 

utang. 

H2 : Debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba. 

 Profitabilitas 

Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) dalam I,guna dan Herawaty 

(2010), profitabilitas merupakan indikator kinerja manajemen dalam mengelola 

kekayaan perusahaan yang ditujukan oleh laba yang dihasilkan perusahaan. 

Biasanya manajer malakukan manajemen laba dengan memanipulasi komponen 

laba rugi yang dilaporkan perusahaan. 

Dari hasil penelitian I,guna dan Herawaty (2010), menyatakan bahwa 

profitabilitas dengan menggunakan proksi return on assets berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Artinya bahwa jika profitabilitas perusahaan tinggi akan 

mengakibatkan tingginya tindakan manajemen laba. 

H3 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Likuiditas 

Likuiditas perusahaan ditunjukan oleh besar kecilnya aktiva lancar, yaitu 

aktiva yang mudah untuk diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat beharga, 

piutang, persediaan (Sari, 2011).  
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Dari penelitian Jayanto dan fachrurrozi (2014), menyatakan bahwa 

likuiditas berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang intinya jika rasio likuiditas 

ini rendah maka manajer  cenderung melakukan manajemen laba agar perusahaan 

tersebut dinilai baik karena dapat mengembalikan hutangnya dengan aktiva 

lancarnya.  

H4 : likuiditas berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Debt to Assets Ratio 

Rasio ini merupakan antara total kewajiban dengan total aset. Dimana 

tingkat utang perusahaan untuk membiayai aset. Semakin tinggi utang berarti 

semakin tinggi pula tuntutan pihak kreditur terhadap perusahaan maupun 

manajemen untuk memastikan dapat mengembalikan pokok pinjaman dan bunga 

(Subhan, 2012). 

Menurut hasil penelitian Kencana (2012), rasio ini berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Yang artinya apabila suatu perusahaan memiliki leverage yang 

tinggi, maka kemungkinan untuk melakukan manajemen laba sangat besar, dan 

perusahaan pun memiliki kewajiban yang lebih besar dalam pengungkapan 

terhadap publik. Dan hasil dari penelitian ini sama hal nya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Tarjo (2008). 

H5 : Debt to assets berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Hipotesis 

1. Diduga Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Manajemen Laba pada 

perusahaan Manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. 

2. Diduga Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Manajemen Laba pada 

perusahaan Manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. 

3. Diduga Profitabilitas berpengaruh terhadap Manajemen Laba pada perusahaan 

Manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2013. 

4. Diduga Likuiditas berpengaruh terhadap Manajemen Laba pada perusahaan 

Manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2013. 

5. Diduga Debt to Assets berpengaruh terhadap Manajemen Laba pada 

perusahaan Manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. 

6. Diduga Kepemilikan Manajerial, Debt to Equity Ratio, Profitabilitas, 

Likuiditas, dan Debt to Assets secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap Kepemilikan Manajerial pada perusahaan Manufaktur sektor Industri 

Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. 

  



12 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Unit Analisis/Observasi 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda 

yang menggunakan alat bantu SPSS versi 21.0. Dalam analisis ini data terdiri dari 

uji statistikdeskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, uji 

autokorelasi, dan ujiheteroskedastisitas). Dan pengujian hipotesis (uji R2, uji F, 

uji t). 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan dengan 

kriteria perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI hingga tahun 

2013. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan per 31 desember selama 

periode penelitian. Dan perusahaan tersebut memiliki laba positif dalam periode 

2011-2013. Terdapat 36 perusahaan industri barang konsumsi tetapi yang 

memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel penelitian ini adalah 11 perusahaan 

industri barang konsumsi selama 3 tahun dan jumlah data 33. 

 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai 

variabel penelitian yang meliputi kepemilikan manajerial, debt to equity ratio, 

profitabilitas, likuiditas, dan debt to asset. Dimana statistik deskriptif menunjukan 

jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini serta dapat menunjukan nilai 

maksimum, minimum, rata-rata, serta standar deviasi dari masing-masing 

variabel.  

Berdasarkan hasil pengolahan data dari SPSS 21.0 berikut hasil output 

statistik deskriptif untuk variabel-variabel penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.1 

Deskriptif Variabel Penelitian 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

manajemen_lab

a 

33 -,1914 1,6268 ,149619 ,3315737 

kep_manaj 33 ,0002 1,4186 ,185664 ,4029249 

DER 33 ,0003 1,4154 ,556355 ,3090551 

profitabilitas 33 ,0041 1,2684 ,160393 ,2667709 

likuiditas 33 1,2338 7,7265 2,817512 1,6026086 

DAR 33 ,0977 4,2060 ,549635 ,8738105 

Valid N 

(listwise) 

33     
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Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.2.1 diketahui bahwa jumlah 

data dalam penelitian ini (N) adalah 33 dan dapat diketahui bahwa : 

1. Variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai rata-rata sebesar 0.185664, 

hal ini menunjukan bahwa sebagian besar perusahaan yang menjadi 

sampel mempunyai nilai kepemilikan yang positif, dengan standar deviasi 

0.4029249 dari 33 sampel, variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai 

minimum 0.0002 dan nilai maksimum 1.4186. 

2. Variabel DER memiliki nilai rata-rata sebesar 0.556355, hal ini 

menunjukan bahwa sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel 

mempunyai nilai DER yang positif, dengan standar deviasi 0.3090551 dari 

33 sampel, variabel DER memiliki nilai minimum 0.0003 dan nilai 

maksimum 1.4154. 

3. Variabel return on assets memiliki nilai rata-rata sebesar 0.160393, hal ini 

menunjukan bahwa sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel 

mempunyai nilai profitabilitas yang positif, dengan standar deviasi 

0.2667709 dari 33 sampel, variabel profitabilitas memiliki nilai minimum 

0.0041 dan nilai maksimum 1.2684. 

4. Variabel current ratio memiliki nilai rata-rata sebesar 2.817512, hal ini 

menunjukan bahwa sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel 

mempunyai nilai likuiditas yang positif, dengan standar deviasi 1.6026086 

dari 33 sampel, variabel likuiditas memiliki nilai minimum 1.2338 dan 

nilai maksimum 7.7265. 

5. Variabel DAR memiliki nilai rata-rata sebesar 0.549635, hal ini 

menunjukan bahwa sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel 

mempunyai nilai DAR yang positif, dengan standar deviasi 0.8738105 dari 

33 sampel, variabel DAR memiliki nilai minimum 0.0977 dan nilai 

maksimum 4.2060. 

6. Variabel manajemen laba memiliki nilai rata-rata sebesar 0.149619, hal ini 

menunjukan bahwa sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel 

mempunyai manajeman laba yang positif, dengan standar deviasi 

0.3315737 dari 33 sampel, variabel manajemen laba memiliki nilai 

minimum -0,1914 dan nilai maksimum 1,6268. 

Hasil Pengujian Asumsi Klasik  

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk melihat apakah distribusi data yang 

digunakan dalam penelitian normal dan tidak terjadi multikolonieritas, 

autokorelasi dan heteroskedastisitas. 

Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan 

memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan 

kolmogorof – smirnov (K-S).   

One Sample Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 33 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
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Hasil uji kolmogorov-smirnov menunjukan nilai kolmogorof smirnov 

sebesar 0.984 dan tidak signifikan dengan nilai 0.05 (karena p=0.288>0.05), maka 

dapat disimpulkan bahwa residual retribusi dengan normal. 

 

 

Uji Multikolonieritas 

Uji mmultikolonieritas mmemiliki tujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 

Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terjadi multikolonieritas. Untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya multikolonieritas pada model regresi dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan lawannya. Variance Inflation Factor (VIF). Nilai yang dipakai untuk 

menunjukan adanya multikolonnieritas adalah nilai tolerance <0.10 atau sama 

dengan nilai VIF >10. 

Uji Multikolonnieritas 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffici

ents 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolera

nce 

VIF 

1 

(Constant) -,073 ,252  -,288 ,775   

kep_manaj ,041 ,146 ,049 ,279 ,782 ,797 1,255 

DER ,081 ,235 ,075 ,344 ,734 ,522 1,915 

profitabilita

s 

,088 ,203 ,071 ,434 ,667 ,940 1,064 

likuiditas ,013 ,044 ,061 ,286 ,777 ,552 1,812 

DAR ,219 ,062 ,576 3,510 ,002 ,928 1,077 

a. Dependent Variable: manajemen_laba 

 

Std. Deviation ,27247750 

Most Extreme Differences 

Absolute ,171 

Positive ,168 

Negative -,171 

Kolmogorov-Smirnov Z ,984 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,288 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Hasil pengujian multikolonieritas disajikan pada tabel 4.3  menunjukan 

bahwa tidak terjadi multikolonieritas pada model ini,, hal ini dapat dilihat dari 

tolerance tidak ada yang lebih kecil dari 0.1 dan nilai VIF tidak ada yang lebih 

besar dari 10. Dari hasil yang ditampilkan maka disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolonieritas. 

Uji Autokorelasi 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Autokorelasi 
 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,570a ,325 ,200 ,2966359 2,637 

a. Predictors: (Constant), DAR, profitabilitas, DER, kep_manaj, likuiditas 

b. Dependent Variable: manajemen_laba 

 

Dari tebal diatas terlihat bahwa hasil analisis regresi diperoleh nilai Durbin 

watson (DW) sebesar 2.637. diketahui nilai dL 1.1270 dan nilai du 1.8128, 4-du = 

2.187. Dapat disimpulkan regresi ini terjadi autokorelasi. 

Tabel 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil uji analisis regresi setelah di run test pada tabel 4.5 nilai 

signifikan 0.482. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi 

dikarenakan batas nilai signifikan nya >0.05. 

 

 

4.3.4  Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah daalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan variandari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Untuk uji heteroskedastisitas dilihat dengan menggunakan uji Spearman’s 

rho, berikut hasil uji heteroskedasitisas. 

 

 

Runs Test 

 Unstandardized 

Residual 

Test Valuea -,04828 

Cases < Test Value 16 

Cases >= Test Value 17 

Total Cases 33 

Number of Runs 15 

Z -,703 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,482 

a. Median 



16 
 

Correlations 

 Unstandar

dized 

Residual 

kep_ma

naj 

DER profitabilita

s 

likuidita

s 

DAR 

S

p

e

a

r

m

a

n'

s 

r

h

o 

Unstandardized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,004 -,248 -,193 ,292 -,282 

Sig. (2-tailed) . ,982 ,165 ,281 ,099 ,112 

N 33 33 33 33 33 33 

kep_manaj 

Correlation 

Coefficient 

,004 1,000 -,389* -,105 ,133 -,255 

Sig. (2-tailed) ,982 . ,025 ,562 ,460 ,152 

N 33 33 33 33 33 33 

DER 

Correlation 

Coefficient 

-,248 -,389* 1,000 -,212 -,850** ,876** 

Sig. (2-tailed) ,165 ,025 . ,237 ,000 ,000 

N 33 33 33 33 33 33 

profitabilitas 

Correlation 

Coefficient 

-,193 -,105 -,212 1,000 ,095 -,275 

Sig. (2-tailed) ,281 ,562 ,237 . ,598 ,121 

N 33 33 33 33 33 33 

likuiditas 

Correlation 

Coefficient 

,292 ,133 -,850** ,095 1,000 -,770** 

Sig. (2-tailed) ,099 ,460 ,000 ,598 . ,000 

N 33 33 33 33 33 33 

DAR 

Correlation 

Coefficient 

-,282 -,255 ,876** -,275 -,770** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,112 ,152 ,000 ,121 ,000 . 

N 33 33 33 33 33 33 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.6 memperlihatkan bahwa nilai 

unstandarized residual dengan semua variabel independen memiliki nilai 

signifikan >0.05. Yang artinya dalam model regresi ini tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

 

Pengujian Hipotesis dengan Regresi Linear Berganda 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -,073 ,252  -,288 ,775   

kep_manaj ,041 ,146 ,049 ,279 ,782 ,797 1,255 

DER ,081 ,235 ,075 ,344 ,734 ,522 1,915 

profitabilitas ,088 ,203 ,071 ,434 ,667 ,940 1,064 

likuiditas ,013 ,044 ,061 ,286 ,777 ,552 1,812 

DAR ,219 ,062 ,576 3,510 ,002 ,928 1,077 

a. Dependent Variable: manajemen_laba 
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Berdasarkan tabel analisis diatas, persamaan model regresi linear adalah 

sebagai berikut : 

Y = -0.073 -0.041X1 + 0.081X2 + 0.088X3 + 0.013X4 + 0.219X5  

1. Konstanta (α) 

Nilai Konstanta (α) sebesar -0.073 menunjukan bahwa apabila variabel 

kepemilikan manajerial, DER, profitabilitas, likuiditas, dan DAR konstan, 

maka nilai variabel manajemen laba -0.073.. 

2. Koefisien β1 untuk variabel kepemilikan manajerial 

Besarnya nilai koefisien regresi (β1) sebesar 0.041 memiliki arti bahwa 

setiap peningkatan kepemilikan manajerial sebesar 1 satuan, maka nilai 

manajemen laba akan naik sebesar 0.041 satuan. Dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan. 

3. Koefisien β2 untuk variabel DER  

Besarnya nilai koefisien regresi (β2) sebesar 0.081 memiliki arti bahwa 

setiap peningkatan DER 1 satuan, maka nilai DER akan naik sebesar 0.081 

satuan. Dengan asumsi variabel bebas lainya konstan. 

4. Koefisien β3 untuk variabel profitabilitas 

Besarnya nilai koefisien regresi (β3) sebesar 0.088 memiliki arti bahwa 

setiap peningkatan profitabilitas 1 satuan, maka nilai profitabilitas akan 

naik sebesar 0.088 satuan. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

5. Koefesien β4 untuk variabel likuiditas  

Besarnya nilai koefesien regresi (β4) sebesar 0.013 memiliki arti bahwa 

setiap peningkatan likuiditas 1 satuan, maka nilai likuiditas akan naik 

sebesar 0.013 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

6. Koefisiean β5 untuk variabel DAR  

Besarnya nilai koefisien regresi (β5) sebesar 0.219 memiliki arti bahwa 

setiap peningkatan DAR 1 satuan, maka nilai DAR akan naik sebesar 

0.219 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

 

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji T) 

Pengujian ini menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Tingkat signifikan yang digunakan sebesar 5%. 

1. Untuk variabel kepemilikan manajerial menunjukan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 0.279 

< 2.05183 (t tabel 𝛼 =0.05, df = (33-5-1) = 27) dan signifikan (p-value = 0.782 

> 𝛼 = 0.05), maka H1 ditolak dan 𝐻0 diterima, yang berarti variabel 

kepemilikan manajerial secara parsial tidak  berpengaruh terhadap manajemen 

laba.  

2. Untuk variabel DER menunjukan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 0.344 < 2.05183 (t tabel 

𝛼 =0.05, df = (33-5-1) = 27) dan signifikan (p-value = 0.734 > 𝛼 = 0.05), maka 

𝐻2 ditolak dan 𝐻0 diterima, yang berarti variabel DER secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba.  

3. Untuk variabel ROA menunjukan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 0.434 < 2.05183 (t tabel 

𝛼 =0.05, df = (33-5-1) = 27) dan signifikan (p-value = 0.667 > 𝛼 = 0.05), maka 
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𝐻3 ditolak dan 𝐻0 diterima, yang berarti variabel ROA secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba.  

4. Untuk variabel current ratio menunjukan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 0.286 < 2.05183 

(t tabel 𝛼 =0.05, df = (33-5-1) = 27) dan signifikan (p-value = 0.777 > 𝛼 = 

0.05), maka 𝐻4 ditolak dan 𝐻0 diterima, yang berarti variabel likuiditas secara 

parsial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.  

5. Untuk variabel DAR menunjukan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 3.510 > 2.05183 (t tabel 

𝛼 =0.05, df = (33-5-1) = 27) dan signifikan (p-value = 0.002 < 𝛼 = 0.05), maka 

𝐻5 diterima dan 𝐻0 ditolak, yang berarti variabel DAR secara parsial 

berpengaruh terhadap manajemen laba.  

 

Pengujian Hipotesis Secara Simultan 

Uji ini untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Uji F 

 

Dari uji F pada tabel 4.8 diatas, dapat dilihat nilai F hitung sebesar = 2.596 

dan nilai sig sebesar 0.048 serta memiliki nilai F tabel sebesar 2.73. Nilai F hitung 

akan dibandingkan dengan nilai F tabel. Karena nilai F hitung = 2.596 < F tabel 

sebesar 2.73, dan selain itu niali sig = 0.048 < 0.05. Hal ini menunjukan bahwa 

secara bersama-sama (simultan) praktek manajemen laba dipengaruhi oleh 

kepemilikan manajerial, DER, profitabilitas, likuiditas, dan DAR. 

 

Koefesien Determinasi (𝑹𝟐) 

Koefisien determinasi (𝑅2) untuk mengukur kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel independen. Untuk regresi dengan lebih dari dua 

variabel independen digunakan adjusted 𝑅2 untuk koefisien determinasi. Adjusted 

𝑅2 adalah nilai 𝑅2 yang disesuaikan. 

 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 

 

 

 

  

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 1,142 5 ,228 2,596 ,048b 

Residual 2,376 27 ,088   

Total 3,518 32    

a. Dependent Variable: manajemen_laba 

b. Predictors: (Constant), DAR, profitabilitas, DER, kep_manaj, likuiditas 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,570a ,325 ,200 ,2966359 

a. Predictors: (Constant), DAR, profitabilitas, DER, kep_manaj, likuiditas 

b. Dependent Variable: manajemen_laba 
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Berdasarkan nilai koefisien(adjusted R square) sebesar 0.200 atau 20% 

yang berarti dari variabel manajemen labadapat dijelaskan oleh variabel 

kepemilikan manajerial, DER, profitabilitas, likuiditas, dan DAR. Sedangkan 

sisanya 80% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak 

termasuk dalam model ini. 

 

 

Pembahasan 

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba 

 Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian yang telah dilakukan 

ditemukan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak dah H0 diterima yang berarti 

variabel kepemilikan manajerial secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Welvin I Guna dan Herawaty (2010), dimana variabel kepemilikan 

manajerial menunjukan bahwa berapapun saham yang dimiliki oleh manajerial itu 

tidak mempengaruhi manajemen laba. Nilai koefisien kepemilikan manajerial 

yang menunjukan angka positif dalam persamaan regresi menunjukan adanya 

hubungan searah antara kepemilikan manajerial secara parsial terhadap 

manajemen laba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan dewan komisaris 

independen dan dewan direksi dalam suatu perusahaan dapat dinyatakan gagal 

menjadi salah satu mekanisme Good Corporate Governance dalam mendeteksi 

manajemen laba, karena manajer cenderung bertindak sesuai dengan kepentingan 

saham. Dikarenakan bahwa kepentingan manajer dengan pemegang saham 

eksternal dapat disatukan jika kepemilikan saham oleh manajer diperbesar 

sehingga manajer tidak akan memanipulasi laba untuk kepentingannya. 

 

Pengaruh DER terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian yang telah dilakukan 

ditemukan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak dah H0 diterima yang berarti 

variabel Debt toEquity Ratio secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan Jao Pagulung (2011). Nilai 

koefisien Debt to Equity Ratio yang menunjukan angka positif dalam persamaan 

regresi menunjukan adanya hubungan searah antara kepemilikan manajerial 

secara parsial terhadap manajemen laba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tinggi rendah nya nilai DER perusahaan tidak akan mempengaruhi tindakan 

manajemen laba. Dan pemenuhan kewajiban harus tetap terpenuhi dan tidak dapat 

dihindarkan dengan manajemen laba. 

 

Pengaruh ROA terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian yang telah dilakukan 

ditemukan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak dah H0 diterima yang berarti 

variabel ROA secara parsial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil 

ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Welvin dan Arleen (2010), 

yang menyatakan semakin tinggi tingkat ROA yang dimiliki perusahaan, maka 

semakin mempengaruhi tindakan manajemen laba. Nilai koefisien ROA yang 

menunjukan angka positif dalam persamaan regresi menunjukan adanya hubungan 
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searah antara return on assets secara parsial terhadap manajemen laba. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa seberapa besar kekayaan yang dihasilkan oleh laba 

maka hal tersebut akan tetap tercantum di dalam laporan keuangan. Karena rasio 

profitabilitas berusaha mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba, baik dengan menggunakan seluruh aktiva yang ada maupun dengan 

menggunakan modal sendiri. Ada suatu indikator kinerja manajemen dalam 

mengelola kekayaan perusahaan yang ditujukan oleh laba yang dihasilkan 

perusahaan. 

 

Pengaruh Current Ratio terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian yang telah dilakukan 

ditemukan bahwa hipotesis keempat (H4) ditolak dah H0 diterima yang berarti 

variabel current ratio secara parsial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian Jayanto dan Fachrurrozi (2014), dimana 

likuiditas tidak berpengaruhi terhadap manajemen laba, dikarenakan dalam 

menilai likuiditas menggunakan laporan keuangan yang terbaru yang diterbitkan 

dan memaparkan likuiditas yang sebenarnya. Nilai koefisien current ratio yang 

menunjukan angka positif dalam persamaan regresi menunjukan adanya hubungan 

searah antara current ratio secara parsial terhadap manajemen laba. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa biasanya likuiditas yang tinggi akan mempengaruhi 

finansial perusahaan tersebut, hal ini membuktikan bahwa current ratio tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Unsur-unsur aktiva yang bersifat likuid, 

yakni aktiva lancar dengan perputaran kurang dari satu tahun, karena lebih mudah 

dicairkan daripada aktiva tetap yang perputarannya lebih dari satu tahun.  

 

Pengaruh DAR terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian yang telah dilakukan 

ditemukan bahwa hipotesis kelima (H5) diterima dah H0 ditolak yang berarti 

variabel DAR secara parsial berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil 

penelitian ini bertolak belakang dari penelitian Ardiansyah (2014), dimana DAR 

tidak mempengaruhi manajemen laba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi akibat total hutang 

terhadap total aset akan menghadapi resiko tidak mampu memenuhi 

kewajibannya. Karena semakin tinggi utang berarti semakin tinggi pula tuntutan 

pihak kreditur terhadap perusahaan maupun manajemen untuk memastikan dapat 

mengembalikan pokok pinjaman dan bunga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


