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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komite 

Audit, Debt Asset Ratio (DAR), dan Return on Asset (ROA) Terhadap Manajemen Laba Pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014.Jenis data yang 

digunakan adalah data kuantitatif yang berupa laporan keuangan  perusahaan manufaktur tahun 

2011-2014 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2011-2014. Sampel menggunakan metode purposive sampling dengan 

jumlah 13 sampel perusahaan. Teknik analisis data menggunakan Analisis Regresi Berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan Secara Simultan Kepemilikan Manajerial, Komite 

Audit, Debt Asset Ratio (DAR), dan Return on Asset (ROA) Terhadap Manajemen Laba 

berpengaruh terhadap manajemn laba, secara parsial Komite Audit, Debt Asset Ratio (DER) dan 

Return on Asset (ROA) berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Sedangkan kepemilikan 

manajerial, tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

 

Kata kunci     : Manajemen Laba, Kepemilikan Manajerial, Debt Asset Ratio,  dan Return 

on Assets 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Laba adalah pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan atas hasil penjualan jasa atau 

barang dalam suatu periode pencatatan tertentu. Laba juga merupakan salah satu cara untuk 

mengetahui kinerja manajemen perusahaan dengan cara melihat, apakah terjadi kenaikan atau 



 

 
 

penurunan pendapatan yang dialami oleh perusahaan. Manajemen ialah pengaturan, 

pengelompokkan pemerintahan yang terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk tujuan 

meningkatkan mutu dan kualitas perorangan, organisasi, atau perusahaan itu sendiri. Sedangkan 

Manajemen Laba adalah adanya keinginan manajer untuk melakukan manipulasi dalam 

menunjukkan informasi laba karena kecenderungan dari pihak eksternal (investor) untuk lebih 

memperhatikan informasi laba guna mengetahui kinerja perusahaan. 

Praktik manajemen laba diindikasi timbul sebagai dampak persoalan keagenan atau 

agency theory. Teori keagenan (agency theory) menyatakan bahwa perusahaan yang 

memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan 

(Sunarto, 2009). Dalam dunia bisnis, pihak manajemen selaku pihak pengelola perusahaan 

(bertindak sebagai agent bagi perusahaann) selalu dihadapkan pada berbagai tekanan. Tekanan-

tekanan ini datangnya bisa dari luar perusahaan dan bisa juga dari dalam, yang tentu saja baik 

secara langsung maupun tidak langsung akan turut mempengaruhi manajemen dalam proses 

pelaporan keuangan. Setiap Manajer yang melakukan manjemen laba dapat diminimalisir dengan 

menerapkan Mekanisme  Good Corporate Governance (Hery S. , 2014) . 

Sejumlah penelitian terdahulu mengenai Manajemen Laba diantara nya penelitian oleh 

Guna dan Herawaty (2010) menguji Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, 

indenpenden auditor, kualitas audit dan faktor lainnya terhadap Manajemen Laba hasilnya 

menunjukkan Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, komite audit, komisaris 

indenpenden auditor tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba sedangkan leverage dan 

kualitas auditor berpengaruh terhadap Manajemen Laba. Menurut Sari (2013) menguji pengaruh 

leverage dan mekanisme good corporate governance terhadap manajemen laba. Hasilnya 

menunjukkan bahawa : leverage, kepemilikan manajerial, komisaris indenpenden dan dewan 



 

 
 

komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.  Sebaliknya kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba.  

Widyastuti (2009) Penelitian ini meneliti pengaruh struktur kepemilikan dan kinerja 

keuangan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian menyatakan variabel kepemilikan 

manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap earnings 

management. Sedangkan variabel ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas berpengaruh 

positif signifikan terhadap earnings management. Sedangkan hasil penelitian oleh Agustina 

(2013) Pengaruh factor Good Corporate Governaance , Free Cash Flow, dan leverage terhadap 

Manajemen Laba hasil menunjukkan variabel Good Corporate Governace tidak berpengaruh 

sedangkan free cash flow, leverage berpengaruh terhadap Manajemen Laba. Penelitian terakhir 

oleh Jao dan Pagulung (2011) corporate governance, ukuran perusahaan dan leverage terhadap 

manajemen laba hasilnya bahwa corporate governance, ukuran perusahaan mempunyai 

pengaruh signifikan, sedangkan Leverage tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba 

Penelitian ini dilakukan karena adanya hasil yang berbeda-beda dari penelitian 

sebelumnya. Ada beberapa perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya. Penelitian ini 

mengambil laporan keuanngan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 

dikarenakan perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia merupakan 

perusahaan besar dan sahamnya dimiliki oleh berbagai kalangan, baik pemerintah,instansi swasta 

maupun masyarakat. 

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini mengambil judul “Pengaruh 

Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Debt to Assets Ratio (DAR), dan Return on Asset 



 

 
 

(ROA) Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2011-2014”.  

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Teori Agensi (Theory Agency ) 

Teori keagenan menyatakan bahwa perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan 

kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan. Pada model keagenan dirancang sebuah 

sistem, yang melibatkan kedua belah pihak yaitu manajemen dan pemilik melakukan 

kesepakatan (kontrak) kerja untuk mencapai manfaat yang diharapkan (Sunarto, 2009). 

Manajemen Laba (Y) 

Praktik manajemen laba (earnings management) secara umum didefinisikan sebagai 

upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam 

laporan keuangan dengan suatu tujuan untuk mengelabuhi stakeholder yang ingin mengetahui 

kinerja dan kondisi perusahaan (Sulistyanto, 2008).  

Ada beberapa teori mengenai motivasi manajemen laba. Sulistyanto (2008) 

mengemukakan 3 faktor yang terkait dengan perilaku manajer dalam pemilihan kebijakan 

akuntansi. Tiga faktor ini disebut dengan tiga hipotesis teori akuntansi positif yaitu: 

1. Bonus Plan Hypothesis (Hipotesis Rencana Bonus) 

2. Debt (equity) Hyphotesis  (Hipotesis Ekuitas Utang) 

3. Political Cost Hypothesis (Hipotesis Biaya Politis) 

Alasan Manajer Melakukan Manajemen Laba  

Manajemen melakukan manajemen laba karena baik teori maupun bukti-bukti empiris 

menunjukkan bahwa earnings atau laba telah dijadikan sebagai suatu target dalam proses 



 

 
 

penilaian prestasi usaha suatu departemen secara khusus (manajer) atau perusahaan (organisasi) 

secara umum. Ada tujuan yang ingin dicapai oleh manajer dalam manajemen laba yaitu 

(Sulistyanto, 2008) : 

1. Menyesatkan pihak lain yang menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan-

keputusan strategis 

2. Manajer memperoleh manfaat pribadi dari kesalahan yang dibuat stakeholder. Semakin 

tinggi kesalahan yang dibuat stakeholder maka semakin tinggi pula manfaat yang akan 

diterima manajer 

Metode Manajemen Laba 

Menurut Sulistyanto (2008) perkembangan penelitian akuntansi keuangan dan 

keperilakuan oleh para akademisi mulai mengembangkan berbagai metode dan model untuk 

mengidentifikasi dan mendeteksi manajemen laba. Hal ini didasari kenyataan semakin 

meluasnya upaya merekayasa informasi dalam laporan keuangan, padahal laporan ini merupakan 

sumber informasi utama bagi stakeholder dalam membuat keputusan ekonomi. Manajemen laba 

dilakukan dengan mempermainkan komponen-komponen akrual dalm laporan keuangan, sebab 

akrual merupakan komponen merupakan komponen yang mudah untuk dipermainkan sesuai 

dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan 

Ada dua macam akrual yang dijadikan metode dalam praktek manajemen laba yaitu 

(Sulistyanto, 2008) : 

1. Discretionary Accruals 

2. Non Discreationary Accruals 

 

 



 

 
 

Pola Manajemen Laba 

Menurut Sulistyanto (2008) setelah memilih metode akuntansi dan menentukan nilai 

estimasi sesuai dengan kepentingannya, manajer membuat kebijakan bagaimana cara 

menerapkannya tanpa harus melanggar prinsip akuntansi dengan cara membuat 3 macam pola 

manajemen laba yaitu : 

1. Penaikkan Laba (Income Increasing) 

2. Penurunan Laba (Income Decreasing) 

3. Perataan Laba ( Income Smoothing) 

Kepemilikan Manajerial 

Satwiko (2011) menjelaskan bahwa Kepemilikan Manajerial merupakan kepemilikan 

saham perusahaan oleh pihak manager atau dengan kata lain manajer juga sekaligus sebagai 

pemegang saham. Dengan adanya kepemilikan saham tentu akan mendorong pihak manager 

untuk bertindak sejalan dengan keinginan pemegang saham dengan meningkatkan kinerja dan 

tanggung jawab dalam mencapai kemakmuran pemegang saham. Hal ini dikarenakan manager 

akan merasakan langsung dari setiap keputusan yang diambil dan juga kerugian yang timbul 

apabila membuat keputusan yang salah. 

Komite Audit (X2) 

Pada umumnya dewan komisaris membentuk komite-komite dibawahnya sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku untuk membantu dewan 

komisaris dalam melaksanakan tanggungjawab dan wewenang secara efektif. Komite yang 

dibentuk oleh dewan komisaris tersebut adalah komite audit, komite kebijakan risiko, dan komite 

kebijakan good corporate governanace (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Komite 



 

 
 

audit pada prinsipnya memiliki tugas pokok dalam membantu dewan komisaris melakukan 

fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan.  

Sesuai dengan keputusan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006) menyatakan 

bahwa: “Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar 

untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah 

anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor 

dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.” 

Debt to Assets Ratio  ( X3 ) 

Menurut Kasmir (2011) Debt to Asset Ratio merupakan rasio utang yang digunakan 

untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa 

besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahan berpengaruh 

terhadap pembiayan aset. 

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, apabila besaran rasio utang terhadap aset 

tinggi maka hal ini tentu saja akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

tambahan pinjaman dan kredior karena dikhawatirkan bahwa perusahaan tersebut tidak mampu 

melunasi utang-utangnya dengan total aset yang dimilikinya (Hery, 2015). Rumus yang 

digunakan untuk mencari Debt to Asset ratio (DAR) sebagai berikut (Kasmir, 2011) : 

 

 

Return on Asset ( X4 ) 

Menurut Hery (2015: 230) Return on Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkam 

seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Semakin tinggi hasil 

pengembalian atas asset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari 
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setiap dana rupiah yang tertanam dalam total asset. Sebaliknya, semakin rendah hasil 

pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari 

setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.  

Return on Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah 

aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Retrun on Asset (ROA) juga merupakan suatu ukuran 

tentang efektivitas manajemn dalam mengelola investasinya. Semakin kecil (rendah) rasio ini, 

semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Rumus yang digunakan untuk mencari Return 

on Asset  (ROA) sebagai berikut (Kasmir, 2011) : 

 

 

Penelitian Terdahulu 

N

o 

Nama Judul 

Penelitian 

Variabel Hasil 

1 (Guna dan 

Herawaty, 

2010) 

 

Pengaruh  

Mekanisme 

Good 

Corporate 

Governance, 

Indenpendensi 

Auditor, 

Kualitas Audit 

dan factor  

lainnya 

terhadap 

manajemen laba 

Kepemilikan 

Institusional, 

kepemilikan 

manajemen, 

komite audit, 

komisaris 

indenpenden, 

indenpendensi 

auditor, leverage 

(DAR), 

profitabilitas 

(ROA) 

Kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institutional, komite audit, komisaris 

indenpenden, indenpendensi auditor 

tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba sedangkan DAR, 

ROA dan kualitas auditor 

berpengaruh terhadap manajemen 

laba 

2 (Sari, 

2013) 

 

Peengaruh 

leverage dan 

mekanisme 

good 

governance 

terhadap 

manajemen laba 

Leverage 

(DAR), dan 

mekanisme good 

corporate 

Leverage (DAR), kepemilikan 

manajerial, dewan komisaris, dan 

komsaris indenpenden berpengaruh 

negatif terhadap manajemen laba, 

kemudian kepemilikan institutional, 

komite audit berpengruh positif 

terhadap manajemen laba  

3 (Agustina, Pengaruh factor Ukuran komite variabel good corporate governance 
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2013) 

  

good corporate 

governance, 

free cash flow, 

dan leverage 

terhadap 

manajemen laba 

audit, proporsi 

dewan komisaris 

indenpenden, 

kepemilikan 

institutional , 

kepemilikan 

manajerial,free 

cash flow, 

leverage (DAR) 

terhadap 

manajemen laba 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

praktek manajemen laba, free cash 

flow berpengaruh negatif signifikan 

terhadap manajemen laba dan 

leverage (DAR) berpengaruh 

terhadap earning management 

4 (Jao dan 

Pagulung, 

2011) 

Corporate 

governance, 

ukuran 

perusahaan dan 

leverage 

terhadap 

manajemen laba 

Corporate 

governance 

(Kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional, 

ukuran dewan 

komisaris, 

komposisi dewan 

komisaris, 

komite audit) 

ukuran 

perusahaan dan 

leverage  

corporate governance  

serta ukuran perusahaan mempunyai 

pengaruh 

signifikan. Sedangkan Leverage tidak 

mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba 

5 (Widyastuti, 

2009) 
Pengaruh struktur 

kepemilikan dan 

kinerja keuangan 

terhadap 

manajemen laba 

Kepemilikan 

Institusional, 

kepemilikan 

Manajerial, size, 

leverage (DAR), 

profitabilitas 

(ROA) dan 

manajemen laba 

kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif 

signifikan terhdap earnings 

management; 

ukuran perusahaan, leverage 

dan profitabilitas 

mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Banyaknya kasus yang terjadi dalam manipulasi terhadap earnings yang sering dilakukan 

oleh manajemen membuat perusahaan melakukan mekanisme pengawasan atau monitoring 

untuk meminimalkan praktik manajemen laba. Oleh karena itu diadakan penelitian lebih lanjut 

untuk menguji apakah Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Debt to Asset Ratio dan Return 



 

 
 

on Asset berpengaruh terhadap manajemen laba. Model dalam penelitian ini dapat digambarkan 

dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:  

   

                                                                              H1  

                   H2 

                   H3 

                   H4 

                       

            H5         

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Pengembangan Hipotesis  

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba 

Kepemilikan Manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manager 

atau dengan kata lain manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham. Menurut Sari (2013) 

semakin meningkat tingkat kepemilikan manajerial, maka manajemen laba semakin rendah. 

Begitu pula dengan sebaliknya, semakin kecil tingkat kepemilikan manajerial, maka manajemen 

laba semakin tinggi.  Menurut Jao dan Pagalung (2011) bahwa Kepemilikan Manajerial 

berpengaruh terhadap manajemen laba hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan meningkatkan 

kepemilikan manajerial akan menyelaraskan atau menyatukan kepentingan manajer dengan 

pemegang saham. Manajer akan ikut merasakan manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut 

menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. 

  :  Diduga Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Manajemen Laba 
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Komite Audit (X2)  

Debt to Asset ratio (X3) 

Return on Asset (X4) 

Manajemen 
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Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

Menurut Sari (2013) semakin banyaknya komite audit maka komite audit mampu 

melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, serta memenuhi kinerja perusahaan dengan baik 

maka harapan laba yang dihasilkan perusahaan akan semakin meningkat sehingga komite audit 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Menurut Jao dan Pagulung (2011) bahwa komite audit 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan semakin banyak jumlah pertemuan 

komite audit maka akan menurunkan tindakan manajemen laba.  

   :  Diduga Komite Audit  berpengaruh terhadap Manajemen Laba 

Pengaruh Debt to Asset Ratio terhadap Manajemen Laba 

Debt to Asset Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan Aset. 

Agustia (2013) mengatakan bahwa leverage (DAR) perusahaan berpengaruh terhadap praktek 

manajemen melakukan earnings management. Per-usahaan yang mempunyai rasio leverage 

(DAR) yang tinggi, berarti proporsi hutangnya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi 

aktivanya akan cenderung melakukan manipulasi dalam bentuk earnings management sehingga 

perusahaan yang leveragenya (DAR) tinggi cenderung mengatur laba yang dilaporkan dengan  

Begitu juga dengan penelitian Guna dan Herawaty (2010) bahwa Leverage (DAR) 

berpengaruh terhadap manajemen laba karena semakin tinggi nilai leverage (DAR) maka resiko 

yang akan dihadapi investor semakin tinggi dan investor pun akan meminta keuntungan besar 

maka kemungkinan manajemen untuk melakukan manajemen laba semakin besar. 

   :  Diduga Debt to Asset Ratio berpengaruh terhadap Manajemen Laba 

 

 



 

 
 

Pengaruh Return On Asset  terhadap Manajemen Laba 

Return on Assets (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi 

aset dalam menciptakan laba bersih. Widyastuti (2009) yang menyatakan semakin besar tingkat 

profitabilitas (ROA) maka semakin besar terjadinya manajemen laba. Perusahaan dengan laba 

yang besar akan tetap mempertahankan labanya karena untuk memberikan dampak kepercayaan 

terhadap investor dalam hal berinvestasi. Oleh sebab itu manajemen termotivasi untuk 

melakukan manajemen laba. Sedangkan Guna dan Herawaty (2010) bahwa Laba yang dihasilkan 

perusahaan selama setahun berjalan dapat menjadi indikator terjadinya praktik manajemen laba 

dalam suatu perusahaan. Biasanya manajemen laba dilakukan oleh manajer untuk memanipulasi 

komponen laba rugi yang dilaporkan perusahaan.  

   :  Diduga Return on Asset berpengaruh terhadap Manajemen Laba 

Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Debt to Assets Ratio, Return on Asset  

terhadap Manajemen Laba  

Menurut Sari (2013) semakin meningkat tingkat kepemilikan manajerial, maka 

manajemen laba semakin rendah. Begitu pula dengan sebaliknya, semakin kecil tingkat 

kepemilikan manajerial, maka manajemen laba semakin tinggi. Menurut Jao dan Pagulung 

(2011) bahwa komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan 

semakin banyak jumlah pertemuan komite audit maka akan menurunkan tindakan manajemen 

laba. Sari (2013) bahwa semakin tinggi leverage (DAR) maka semakin sulit suatu perusahaan 

dapat memenuhi kewajiban membayar hutang pada waktunya sehingga akan melakukan praktek 

manajemen laba. Widyastuti (2009) yang menyatakan semakin besar tingkat profitabilitas (ROA) 

maka semakin besar terjadinya manajemen laba. Perusahaan dengan laba yang besar akan tetap 



 

 
 

mempertahankan labanya karena untuk memberikan dampak kepercayaan terhadap investor 

dalam hal berinvestasi. Oleh sebab itu manajemen termotivasi untuk melakukan manajemen laba  

  :  Diduga Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Debt to Asset Ratio, dan Return on 

Asset berpengaruh terhadap Manajemen Laba 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

Objek dan Ruang lingkup penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang 

dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Data-data tersebut diambil dari periode 

2011 sampai dengan periode 2014. Variabel-variabel yang digunakan yaitu Kepemilikan 

Manajerial, Komite Audit, Debt to Assets Ratio (DAR), dan Return on Asset (ROA) terhadap 

Manajemen Laba. 

Variabel Dependen 

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Manajemen Laba (Y). Manajemen laba 

adalah suatu kondisi dimana manajemen melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan 

keuangan bagi pihak eksternal sehingga meratakan, menaikkan dan menurunkan pelaporan laba. 

Dalam penelitian ini discretonary accrual digunakan sebagai proksi. Pengukuran manajemen 

laba menggunakan discretinary accrual (DA). Penelitian ini menggunakan rumus yang sama 

dengan Guna dan Herawaty (2010), sehingga untuk mendapatkan nilai discretionary accrual 

dilakukan denganmenghitung langkah-langkah berikut ini (Sulistyanto, 2008) : 

a. Menghitung total accrual dengan persamaan :  

                                             =             
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     Keterangan :   

             : Total Accrual Perusahaan i pada periode t 

             : Net Income (Laba Bersih) Perusahaan i pada periode t 

               : Cash Flow Operational (Arus Kas Operasi) Perusahaan i pada periode t 

b. Non discretionary accruals (NDA) 

      :    (
 

     
) +   (

                

     
)+   (

     

     
)+ e 

Keterangan:  

      : non discretionary accruals perusahaan pada tahun t  

     : Total Asset perusahaan i pada periode t-1 

                : Perubahan pendapatan perusahaan i antara periode t dan periode t-1 

             : Perubahan piutang perusahaan i pada tahun t-1 ke tahun t  

             : Gross Property Plant and Equipment (aktiva tetap) perusahaan     tahun t  

               : Koefisien regresi dari Total Accruals 

c. Discreationary Accruals (DA) 

Setelah melakukan regresi model diatas, discretionary accruals yang dilakukan oleh 

setiap perusahaan dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut: 

     =  (
    

     
) -       

   Keterangan:  

             : discretionary accruals pada perusahaan i pada periode t 

             : non discretionary accruals perusahaan pada tahun t  

               : Total Asset perusahaan i pada periode t-1 



 

 
 

               : total accruals perusahaan i pada periode t  

Teknik Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi 

Populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau 

beberapa hal dan membentuk maslaah pokok dalam suatu riset khusus (Sijarweni, 2014). Dalam 

Penelitian ini menggunakan populasi semua Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) mulai tahun 2011 hingga tahun 2014 yang berjumlah 141. 

Sampel 

Sampel adalah bagian yang diambil dari suatu populasi yang karakteristiknya diteliti dan 

dianggap mewakili populasi secara keseluruhan (Sunyoto, 2011). Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria-

kriteria yang digunakan untuk memilih sampel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun  2011-2014. 

2. Perusahaan tersebut menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan yang sudah 

diaudit dan dinyatakan dalam rupiah periode tahun 2011-2014. 

3. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan terdapat item kepemilikan manajerial, 

komite audit periode tahun 2011-2014 

Jumlah Populasi dalam penelitian ini diketahui ada 141 perusahaan. Setelah dipilih dan 

diseleksi dengan kriteria-kriteria diatas. Jadi, Peusahaan Manufaktur yang memenuhi kriteria 

sampel ada 13 sampel.  

 

 



 

 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Unit Analisis 

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan yaitu Perusahaan Manufaktur yang 

dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Data-data tersebut diambil dari periode 

2011 sampai dengan periode 2014. Keseluruhan data tersebut kemudian diambil sesuai kriteria 

yang telah dipilih berdasarkan metode purposive sampling. Jumlah Populasi dalam penelitian ini 

diketahui ada 141 perusahaan. Setelah dipilih dan diseleksi dengan kriteria-kriteria, jadi yang 

memenuhi kriteria sampel ada 13 sampel 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Statistik Deskriptif 

Statistik Deskriptif digunakan untuk memberi gambaran secara statistik atas variabel-

variabel indenpenden dan dependen dalam penelitian ini. Variabel Indenpenden dalam penelitian 

ini adalah Kepemilikan Manajerial, Debt to Assets Ratio (DER) dan Return on Asset (ROA). 

Informasi yang terdapat dalam statistik deskriptif berupa nilai rata-rata (mean), nilai minimum, 

nilai maksimum, dan standart deviasi (Ghozali, 2013). Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif 

menggunakan SPSS 22 : 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Discreationary Accrual 43 -.8149 .2609 -.393472 .2292398 

Kepemilikan Manajerial 43 .0010 17.8920 5.917186 6.0809466 

Komite Audit 43 .6670 .7500 .678581 .0291002 

Debt to Asset Ratio 43 .0977 .6655 .366956 .1574393 

Return on Asset 43 .0041 .2403 .085312 .0569864 

Valid N (listwise) 43     

Sumber : data yang telah diolah, 2016 

http://www.idx.co.id/


 

 
 

Berdasarkan dari data tabel 4.3 dapatn dijelaskan bahwa : 

1. Variabel Manajemen Laba ( Discreationary Accrual ) memiliki nilai minimum sebesar -

0.8149 sedangkan nilai maksimum sebesar 0.2609 dan memiliki nilai rata-rata sebesar -

0.393472 serta memiliki nilai standar deviasi sebesar 0.2292398. 

2. Variabel Kepemilikan Manajerial memiliki nilai minimum sebesar 0.0010 sedangkan nilai 

maksimum sebesar 17.8920 dan memiliki nilai rata-rata sebesar 5.917186 serta memiliki 

nilai standar deviasi sebesar 6.0809466. 

3. Variabel Komite Audit memiliki nilai minimum sebesar 0.6670 sedangkan nilai maksimum 

sebesar 0.7500 dan memiliki nilai rata-rata sebesar 0.678581 serta memiliki nilai standar 

deviasi sebesar 0.0291002 

4. Variabel Debt to Asset Ratio nilai minimum sebesar 0.0977 sedangkan nilai maksimum 

sebesar 0.2403 dan memiliki nilai rata-rata sebesar 0.366956 serta memiliki nilai standar 

deviasi sebesar 0.1574393 

5. Variabel Return on Asset nilai minimum sebesar 0.0041 sedangkan nilai maksimum sebesar 

0.3211 dan memiliki nilai rata-rata sebesar 0.085312 serta memiliki nilai standar deviasi 

sebesar 0.0569864. 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas   

Menurut Ghozali (2013 : 160) Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Cara untuk 

megetahui data terdistribusi secara normal atau tidak yaitu dengan menggunakan distribusi pada 

grafik P-P plot. Selain itu, uji normalitas juga dapat diuji dengan statistik non-parametrik 

Kolmogorov Smirnov (K-S) dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. Jika, signifikansi (dapat 



 

 
 

dilihat pada Asymp. Sig. (2-tiled) pada output SPSS) dari nilai Kolmogorov Smirnov > 5%, data 

yang digunakan berdistribusi normal. 

Setelah Outlier 

 
Gambar 4.2 Hasil Grafik P-Plot setelah di outlier 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 43 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. 

Deviation 
.17976422 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .098 

Positive .098 

Negative -.064 

Test Statistic .098 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 



 

 
 

Uji Multikolineritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidakya multikolinieritas di 

dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai 

cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 

0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2013) 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Kepemilikan Manajerial .644 1.552 

Komite Audit .869 1.151 

Debt to Asset Ratio .541 1.850 

Return on Asset .862 1.160 

a. Dependent Variable: Discreationary Accrual 

Sumber : data yang telah diolah 

Hasil Uji Multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10 untuk 

semua variabel penelitian yaitu kepemilikan manajerial, komite audit, Debt to Asset Ratio, dan 

Return on Asset. Maks pada model regresi yang terbentuk tidak terjadi gejala multikolinearitas 

Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2013 : 110) Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t –1 (sebelumnya). Menurut Ghozali (2013 : 120) Run test digunakan 

untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). Jika Asymp. Sig. 

(2-tailed) < 0.05 maka data residual tidak random atau terjadi autokorelasi antar nilai residual. 

 



 

 
 

Hasil Uji autokorelasi dengan Runs Test 

Runs Test 

 

Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 -.02370 

Cases < Test Value 21 

Cases >= Test Value 22 

Total Cases 43 

Number of Runs 19 

Z -.923 

Asymp. Sig. (2-tailed) .356 

a. Median 

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa nilai test adalah -0.02370 dengan 

tingkat signifikan 0.356, p-value 0.356 > 0.05 yang berarti bahwa residual data bersifat random 

atau tidak terjadi autokorelasi. 

Uji Heterokedastisitas 

Menurut Ghozali (2013 : 139) Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Model regresi yang baik adalah yang Homoskesdatisitas atau tidak terjadi 

Heteroskedatisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

adalah dengan menggunakan grafik scatterplot dan uji glejser. Jika  Asymp. Sig. (2-tailed) lebih 

besar dari tingkat signifikan penelitian 5% maka model regresi tidak mengandung adanya 

heteroskedastisitas.  

 

 

 

 

 



 

 
 

Hasil Grafik Scatterplot 

 
 

Hasil Uji Heterokedastisitas dengan menggunakan Uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) .629 .443  1.419 .164 

Kepemilikan Manajerial .000 .004 -.021 -.105 .917 

Komite Audit -.627 .630 -.168 -.995 .326 

Debt to Asset Ratio -.153 .148 -.222 -1.034 .308 

Return on Asset -.044 .323 -.023 -.135 .893 

a. Dependent Variable: AbsUt 

 

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, jika dilihat dari grafik scatterplot terlihat bahwa 

titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 (nol) pada sumbu 

Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Analisis 

grafik scatterplot ini memiliki kelemahan  yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan 

mempengaruhi hasil ploting. Semakin sedikit jumlah pengamatan semakin sulit 

menginterprestasikan hasil grafik scatterplot. Oleh karena itu, dilakukan uji statistik untuk 

menjamin keakuratan hasil yaitu dengan uji glejser. 



 

 
 

Hasil Uji Glejser Dapat diketahui bahwa tidak ada satupun variabel indpenden yang 

signifikan secara statistik mempengaruhi dependen dengan Absolut Ut (Abs_Ut). Hal ini terlihat 

dari nilai probabilitas signifikannya diatas tingkat kepercayaan 5%. (0.05). Jadi dapat 

disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 

Hasil Analisis Regresi Berganda  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 2.774 .756  3.668 .001 

Kepemilikan Manajerial .007 .006 .175 1.107 .275 

Komite Audit -4.146 1.075 -.526 -3.856 .000 

Debt to Asset Ratio -.774 .252 -.531 -3.072 .004 

Return on Asset -1.283 .551 -.319 -2.328 .025 

a. Dependent Variable: Discreationary Accrual 

Didapat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut : 

Y : 2.774 + 0.007KM  4.146KMA  0.774DAR  1.283ROA 

Dari persamaan model regresi linier tersebut, dapat diinterprestasikan sebagai berikut: 

Konstanta (a) 

Nilai konstanta (a) sebesar 2.774 menunjukkan bahwa jika nilai variabel sama dengan nol (0) 

Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Debt to Asset Ratio, dan Return on Asset maka nilai 

Variabel Manajemen Laba sebesar 2.774 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

Koefisien b1 untuk Kepemilikan Manajerial 

Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0.007 nilai b1 yang positif menunjukkan 

adanya hubungan yang searah antara variabel manajemen laba dengan variabel kepemilikan 



 

 
 

manajerial yang artinya jika nilai kepemilikan manajerial naik sebesar 1 (satuan) maka nilai 

manajemen laba akan naik sebesar 0.007 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

Koefisien b2 untuk Komite Audit 

Besarnya nilai koefisien regresi (b2) sebesar -4.4146 nilai b2 yang negatif menunjukkan 

adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel manajemen laba dengan komite audit 

yang artinya jika komite audit naik sebesar 1 (satuan) maka nilai manajemen laba akan turun 

sebesar -4.4146 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

Koefisien b3 untuk Debt to Asset Ratio 

Besarnya nilai koefisien regresi (b3) sebesar -0.774 nilai b3 yang negatif menunjukkan 

adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel manajemen laba dengan Debt to Asset 

Ratio yang artinya jika Debt to Asset Ratio naik sebesar 1 (satuan) maka nilai manajemen laba 

akan turun sebesar -0.774 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

Koefisien b4 untuk Return on Asset 

Besarnya nilai koefisien regresi (b4) sebesar -1.283 nilai b4 yang negatif menunjukkan 

adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel manajemen laba dengan Return on Asset  

yang artinya jika nilai Return on Asset naik sebesar 1 (satuan) maka nilai manajemen laba akan 

turun sebesar -1.283 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

Hasil Uji Hipotesis 

Koefisien Determinasi  

 Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variabel-variabel independen. 

 

 

 



 

 
 

Nilai Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .621
a
 .385 .320 .1889888 

a. Predictors: (Constant), Return on Asset, Komite Audit, 

Kepemilikan Manajerial, Debt to Asset Ratio 

 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai dari Adjusted R Square sebesar 0.320 

yang berarti sebesar 32%. Variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel 

indenpenden. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sebesar 32%. manajemen laba yang 

diproksikan dengan nilai discretionary accruals oleh variabel Kepemilikan Manajerial, Komite 

Audit, Debt to Asset Ratio dan Return on Asset. Sedangkan sisanya 73.3%  (100% - 32%) 

dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Uji Signifikan Simultan (Uji statistik F ) 

Menurut Ghozali (2013: 98) Uji-F dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh secara 

simultan (bersama-sama) variabel independen terhadap variabel dependen. 

Hasil Uji F 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression .850 4 .212 5.949 .001
b
 

Residual 1.357 38 .036   

Total 2.207 42    

a. Dependent Variable: Discreationary Accrual 

b. Predictors: (Constant), Return on Asset, Komite Audit, Kepemilikan 

Manajerial, Debt to Asset Ratio 

 

Berdasarkan tabel 4.11 Hasil Uji f atau Uji ANOVA didapat F hitung sebesar 5.949 

dengan probabilitas 0.001 dapat diketahui bahwa F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 5.949 > 



 

 
 

2.845 (df = (43-4) : (4-1)), dengan nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas yaitu 0.001 < 0.05. 

Maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi manajemen laba atau dapat dikatakan 

bahwa Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Debt to Asset Ratio dan Return on Asset secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Uji signifikan Parsial Indvidual (Uji Statistik t) 

Menurut Ghozali (2013 : 98) Uji t ini dilakukan untuk menguji koefisien refgrensi secara 

individual. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah secara parsial masing-masing 

variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. 

Hasi Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 2.774 .756  3.668 .001 

Kepemilikan Manajerial .007 .006 .175 1.107 .275 

Komite Audit -4.146 1.075 -.526 -3.856 .000 

Debt to Asset Ratio -.774 .252 -.531 -3.072 .004 

Return on Asset -1.283 .551 -.319 -2.328 .025 

a. Dependent Variable: Discreationary Accrual 

 

1. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial         sebesar 1.107 < 

2.0243 (         = 0.05 df = ( 43-4-1) = 38) dan nilai sig sebesar 0.275 > 0.05 berarti variabel 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Oleh karena itu H1 

ditolak dan Ha diterima. Artinya bahwa persentase kepemilikan saham perusahaan oleh 

manajer relatif rendah. Sehingga, hasilnya kurang tepat untuk menunjukkan bahwa adanya 

praktek manajemen laba. 



 

 
 

2. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel komite audit         sebesar 3.856 > 2.0243 (         

= 0.05 df = ( 43-4-1) = 38) dan Nilai sig sebesar 0.000 < 0.05 berarti variabel komite audit 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Oleh karena itu H2 diterima dan Ha di tolak. Artinya 

bahwa semakin banyaknya komite audit maka komite audit mampu melaksanakan tanggung 

jawabnya dengan baik sehingga semakin kecil manajemen laba yang terjadi dalam suatu 

perusahaan. 

3. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Debt to Asset Ratio         sebesar 2.773 > 2.0243 

(         = 0.05 df = ( 43-4-1) = 38) dan Nilai sig sebesar 0.004 < 0.05 berarti variabel Debt 

to Asset Ratio berpengaruh terhadap manajemen laba. Oleh karena itu H3 diterima dan Ha 

ditolak. Artinya bahwa apabila Debt to Asset Ratio yang relatif tinggi maka semakin tinggi 

manajemen laba yang terjadi dalam suatu perusahaan, begitu juga sebaliknya semakin kecil 

tingkat Debt to Asset Ratio maka manajemen laba semakin rendah 

4. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Return on Asset         sebesar 2.328 > 2.0243 

(         = 0.05 df = ( 43-4-1) = 38) dan Nilai sig sebesar 0.025 < 0.05 berarti variabel 

Return on Asset berpengaruh terhadap manajemen laba. Oleh karena itu H4 diterima dan Ha 

ditolak. Artinya semakin besar tingkat profitabilitas (ROA) maka semakin besar terjadinya 

manajemen laba.  

BAB V 

PENUTUP 

Kesimpulan 

  Berdasarkan uraian diatas dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 



 

 
 

1. Secara simultan Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Debt to Asset Ratio dan Return on 

Asset secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014 

2. Secara parsial Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014 

3. Secara parsial Komite Audit berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014 

4. Secara parsial variabel Debt to Asset Ratio berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014 

5. Secara parsial variabel Return on Asset berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014 

Saran 

 Saran yang berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian masih terbatas 

diharapkan penelitian selanjutnya lebih banyak lagi dalam pemilihan sampel misalnya 

dengan memperluas sampel perusahaan dan periode penelitian. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan referensi rumus manajemen laba yang 

lebih konsisten dan relevan dalam menilai ada atau tidaknya praktek manajemen laba. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel penelitian sepertin net profit 

margin, return on equity, ukuran perusahaan dan nilai perusahaan sehingga dapat mengetahui 

ada atau tidaknya praktek manajemen laba 
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