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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh beban pajak penghasilan, ukuran 

perusahaan, dan harga pokok penjualan terhadap manajemen laba. Beban pajak penghasilan 

diukur dari nilai beban pajak penghasilan, ukuran perusahaan diukur dari nilai total asset, 

dan harga pokok penjualan diukur dari nilai harga pokok penjualan pada laporan keuangan. 

Manajemen laba diukur dari diskresional akrual menggunakan Model Jones Modifikasi. 

Populasi dari penelitian ini adalah 15 perusahaan food and beverages yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Data penelitian didapat dari laporan keuangan perusahaan food 

and beverages periode 2011 sampai 2013. Berdasarkan metode purposive sampling, 

menjadi 36 sampel penelitian. Hipotesis penelitian diuji menggunakan analisis regresi 

berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beban pajak penghasilan dan 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, dan harga pokok penjualan 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 

 

Kata kunci:  beban pajak penghasilan, ukuran perusahaan, harga pokok penjualan, 

manajemen laba 
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PENDAHULUAN 

 

Laporan keuangan merupakan produk akuntansi yang menyajikan data-data 

kuantitatif atas semua transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan, selain itu laporan 

keuangan merupakan media komunikasi antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan, antara lain pihak internal maupun pihak eksternal. Pihak internal yaitu 

manajemen. Pihak eksternal adalah pemegang saham, kreditor, pemerintah, karyawan, 

pemasok, konsumen, dan masyarakat. Laporan keuangan juga merupakan sarana 

pertanggungjawaban yang menunjukkan kinerja manajemen dalam pengelolaan sumber 

daya perusahaan. Salah satu parameter penting dalam laporan keuangan yang digunakan 

untuk mengukur kinerja manajemen adalah laba, yang disajikan pada laporan laba rugi. 

Laporan laba/rugi merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang sangat 

penting karena didalamnya mengandung informasi laba yang bermanfaat bagi pemakai 

informasi laporan keuangan untuk mengetahui kemampuan dan kinerja keuangan 

perusahaan. Laba merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur kinerja 

manajemen dan pertanggungjawaban manajemen. Kemampuan dan nilai perusahaan dalam 

mengola aset-asetnya dapat digambarkan dengan cara melihat bagaimana perusahaan dalam 

menghasilkan laba dalam operasinya. 

Informasi laba juga dapat dijadikan panduan dalam melakukan investasi yang 

membantu investor maupun pihak lain dalam menilai earnings power (kemampuan 

menghasilkan laba) perusahaan di masa yang akan datang. Selain itu, laba pada umumnya 

dipandang sebagai dasar untuk perpajakan, penentu dari kebijakan, pembayaran deviden, 

dan pengambilan keputusan. Adanya kecenderungan memperhatikan laba ini disadari oleh 

manajemen, khususnya manajer yang kinerjanya diukur berdasarkan informasi laba 

tersebut, sehingga mendorong munculnya earnings management (manajemen laba). 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji kembali faktor-faktor yang 

mempengaruhi manajemen laba seperti beban pajak penghasilan, ukuran perusahaan dan 

harga pokok penjualan. Selain itu, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. 

Dan penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan Wenni (2009), yaitu 

pengaruh beban pajak penghasilan, Ningsaptiti (2010), tentang pengaruh ukuran 

perusahaan dan Ekatherina (2008), tentang pengaruh harga pokok penjualan produk 

terhadap profitabilitas, serta Manik (2013), tentang pengaruh harga pokok penjualan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

 

Manajemen Laba 

 Manajemen laba adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang 

menaikkan atau menurunkan laba yang dilaporkan dari unit yang menjadi tanggung 

jawabnya, yang tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau penurunan profitabilitas 

perusahaan untuk jangka panjang (Palestin, 2008). 

Selain itu, Effendi (2013), mendefinisikan manajemen laba adalah suatu campur 

tangan yang dilakukan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan 

tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik 

manajemen laba akan mengurangi kredibilitas pihak eksternal perusahaan. Dari definisi 

tersebut dapat diartikan bahwa manajemen laba adalah suatu pilihan keputusan manajemen 

dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. 

 

Motivasi Manajemen Laba 

Beberapa hal yang memotivasi seorang manajer untuk melakukan manajemen laba 

antara lain (1) bonus scheme, (2) debt covenant, (3) political motivation, (4) taxation 

motivation, (5) pergantian CEO, dan (6) initial public offering (Meta, 2010): 

1. Alasan bonus (bonus scheme) 

Adanya asimetri informasi mengenai keuangan perusahaan menyebabkan pihak 

manajemen dapat mengatur laba bersih untuk memaksimalkan bonus mereka. 

2. Kontrak utang jangka panjang (debt covenant) 

Semakin dekan perusahaan kepada kreditur, maka manajemen akan cenderung memilih 

prosedur yang dapat “memindahkan” laba periode mendatang ke periode berjalan. Hal 

ini bertujuan untung mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami kegagalan dalam 

pelunasan utang. 

3.  Motivasi politik (political motivation) 

Perusahaan besar yang menguasai hajat hidup orang banyak akan cenderung 

menurunkan laba untuk mengurangi visibilitasnya, misalnya dengan menggunakan 

praktik atau prosedur akuntansi, khususnya selama periode dengan tingkat kemakmuran 

yang tinggi. 

4.  Motivasi pajak (taxation motivation) 

Salah satu insentif yang memicu manajer untuk melakukan rekayasa laba untuk 

meminimalkan pajak atau total pajak yang harus dibayarkan perusahaan. 

5.  Pergantian CEO (chief executive officer) 

Banyak motivasi yang muncul saat terjadi pergantian CEO. Salah satunya adalah 

pemaksimalan laba untuk meningkatkan bonus pada saat CEO mendekati masa pensiun. 

6.  IPO (initial public offering) 

Perusahaan yang baru pertama kali menawarkan harga pasar, sehingga terdapat masalah 

bagaimana menetapkan nilai saham yang ditawarkan. Oleh karena itu, informasi laba 

bersih dapat digunakan sebagai sinyal kepada calon investor tentang nilai perusahaan, 

sehingga manajemen perusahaan yang akan go public cenderung melakukan manajemen 

laba untuk memperoleh harga lebih tinggi atas saham yang  akan dijualnya. 

Pola Manajemen Laba 



4 
 

Menurut Amanza (2012), pola manajemen laba dapat dilakukan dengan cara: 

a.  Taking a Bath 

Pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru dengan 

melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan 

laba di masa mendatang. Strategi seperti ini dilakukan seolah-olah manajer baru 

melakukan kebijakan yang agresif pada perusahaan yang mengalami kerugian tersebut. 

Teknik taking a bath dilakukan dengan mengakui adanya biaya-biaya pada periode yang 

akan datang dan kerugian pada periode berjalan. Sehingga manajemen menghapus 

beberapa aktiva dan membebankan perkiraan-perkiraan biaya mendatang. Akibatnya 

laba pada periode berikutnya akan lebih tinggi dari seharusnya. 

b.  Income Minimization 

Dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga 

jika laba pada periode mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan 

mengambil laba periode sebelumnnya. 

c.  Income Maximization 

Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas income maximization bertujuan untuk 

melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini 

dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian utang. 

d.  Income Smoothing 

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat 

mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena padaumumnya investor lebih 

menyukai laba yang relatif stabil. 

 

Teknik Manajemen Laba 

Menurut Ningsaptiti (2010), teknik manajemen laba dapat dilakukan dengan tiga 

teknik, yaitu: 

1.  Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi. 

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui judgement (perkiraan) terhadap estimasi 

akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi biaya garansi, 

amortisasi aktiva tak berwujud, dan lain-lain. 

2.  Mengubah metode akuntansi. 

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh: 

merubah depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus. 

3.  Menggeser periode biaya atau pendapatan. 

Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: mempercepat/menunda 

pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat/menunda pengiriman 

produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak dipakai. 

 

Pajak Penghasilan 

Menurut Mardiasmo (2011: 1), definisi atau pengertian pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langssung dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Fungsi pajak yaitu sebagai sumber dana 

bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 
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Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap 

subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun 

pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, 

dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas 

penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula 

dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak 

subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2011: 135). 

 

Ukuran Perusahaan 

Menurut Effendi (2013), ukuran perusahaan adalah suatu bentuk pengukuran 

perusahaan untuk mengetahui seberapa besar perusahaan tersebut. Indikator yang biasa 

digunakan untuk melihat ukuran perusahaan adalah total aset, total penjualan, total 

karyawan, dan kapitalisasi pasar. 

Siregar dan Utama (2005), menuturkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, 

biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan 

dengan investasi dalam saham perusahaan tersebut semakinn banyak. Menurut Amanza 

(2012), perusahaan besar akan selalu menciptakan suatu keadaan yang dapat memberi 

kesan kepada masyarakaat bahwa kinerja perusahaan tersebut baik dengan menghindari 

fluktuasi laba yang terlalu drastis. Dengan kata lain, perusahaan besar diperkirakan lebih 

cenderung melakukan praktik manajemen laba karena kenaikan laba yang terlalu drastis 

akan menyebabkan bertambahnya pajak yang dibayarkan bagi perusahaan, dan sebaliknya 

apabila terjadi penurunan laba secara drastis makan akan memberikan kesan terjadinya 

krisis dalam perusahaan dan memberikan pandangan yang buruk bagi investor. 

 

Harga Pokok Penjualan 

Harga pokok penjualan adalah segala cost yang timbul dalam rangka membuat 

suatu produk menjadi siap untuk dijual, dengan kata lain harga pokok penjualan adalah cost 

yang terlibat dalam proses pembuatan barang atau yang bisa dihubungkan langsung dengan 

proses yang membawa barang dagangan siap untuk dijual. Harga pokok penjualan 

merupakan salah satu faktor yang dilihat dalam mengukur tingkat laba bersih yang 

dihasilkan perusahaan dalam satu periode. 

Menurut (Hasanuh, 2011: 204), dalam perusahaan dagang kegiatan utamanya 

adalah pembelian dan menjualnya kembali. Perlakuan terhadap perkiraan penjualan dalam 

perusahaan dagang itu mirip dengan perkiraan penghasilan dalam perusahaan jasa. Apabila 

dalam perusahaan jasa tidak ada barang secara fisik, dalam perusahaan dagang pada saat 

penjualan terjadi pula penyerahan barang dagangan dari penjual ke pembeli. Dalam barang 

dagangan yang diserahkan tersebut terdapat komponen harga pokok penjualan dan laba atas 

penjualan barang tersebut. 

Menurut (Sarfi’ah 2013: 80), perusahaan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang 

memproses suatu masukan untuk menghasilkan keluaran. Perusahaan yang bertujuan 

mencari laba mongolah masukan berupa sumber ekonomi untuk menghasilkan keluaran 

berupa sumber ekonomi lain yang nilainya harus lebih tinggi daripada nilai masukan. Oleh 

karena itu baik dalam usaha bermotif laba maupun yang tidak bermotif laba, manajemen 

selalu berusaha agar nilai keluaran lebih tinggi dari nilai masukan yang dikorbankan untuk 

menghasilkan keluaran tersebut, sehingga kegiatan organisasi dapat menghasilkan laba 
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(untuk perusahaan yang mencari laba) atau sisa hasil usaha (untuk perusahaan yang tidak 

bermotif laba). Dengan laba atau sisa hasil tersebut, perusahaan akan memiliki kemampuan 

untuk berkembang dan mampu mempertahankan keberadaannya sebagai suatu sistem di 

masa yang akan datang. 

 

Kerangka Pemikiran 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba 

(earning management), sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah beban pajak penghasilan, ukuran perusahaan dan harga pokok penjualan. 

 

Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat dirumuskan hipotesis sementara 

sebagai berikut: 

H1 : Diduga beban pajak penghasilan berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan food and beverages. 

H2 :  Diduga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba  pada perusahaan 

food and beverages. 

H3 :  Diduga harga pokok penjualan berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan food and beverages. 

H4 :  Diduga beban pajak penghasilan, ukuran perusahaan, dan harga  pokok penjualan 

berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba pada perusahaan food and 

beverages. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan food and beverages 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode tahun 2011-2013. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria 

pengambilan sampel adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan food and beverages yang terdaftar di BEI pada tahun 2011 sampai tahun 

2013. 

2. Perusahaan food and beverages yang tidak mengalami delisting selama tahun 2011 

sampai tahun 2013. 

3. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahun 2011 sampai tahun 2013 secara 

lengkap dan dalam satuan mata uang rupiah. 

4. Perusahaan memiliki data yang lengkap dan melaporkan beban pajak penghasilan, total 

aset, serta beban pokok penjualan pada tahun 2011 sampai tahun 2013. 

 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh melalui sumber yang ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri 

oleh peneliti (Ningsaptiti, 2010). Data ini berupa laporan keuangan perusahaan food and 
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beverages yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2011-2013. Data 

tersebut diperoleh dengan mengakses situs resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. 

 

Metode Pengumpulan data 

Data dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka dan dokumentasi. 

Studi pustaka dilakukan dengan mengolah data, artikel, jurnal maupun media tertulis lain 

yang berkaitan dengan topik pembahasan dari penelitian ini. Sedangkan studi dokumentasi 

dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber data dokumenter seperti laporan 

keuangan tahunan perusahaan yang menjadi sampel penelitian. 

 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

A. Variabel Dependen 
Variabel dependen penelitian ini adalah manajemen laba. Manajemen laba adalah 

suatu kondisi dimana manajemen melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan 

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

laba. Menurut (Belkaoui, 2007), pengukuran manajemen laba menggunakan discretionary 

accrual (DAC). Discretionary accrual adalah suatu cara untuk mengurangi atau menambah 

pelaporan laba yang yang sulit dideteksi melalui manipulasi kebijaksanaan akuntansi yang 

bersangkutan atau berkaitan dengan akrual. 

Untuk mengukur DAC (manajemen laba) digunakan Model Jones Modifikasi 

(Modified Jones Model), terlebih dahulu yaitu mengukur total akrual. Total akrual 

diklasifikasikan menjadi komponen discretionary dan nondiscretionary (Belkaoui, 2007: 

201-204), dengan tahapan: 

a. Mengukur total accrual dengan menggunakan model jones yang dimodifikasi. 

Total Accrual (TAC) = laba bersih setelah pajak (net income) – arus kas   

    operasi (cash flow from operating). 

Total Accrual (TAC) = akrual normal (NDA) + akrual tidak normal (DA) 

b. Menghitung nondiscretionary accruals model (NDA) adalah sebagai berikut: 
𝑇𝐴𝐶𝑡
𝐴𝑡−1

= 𝛼1(
1

𝐴𝑡−1
) + 𝛼2(

(∆𝑅𝐸𝑉𝑡 − ∆𝑅𝐸𝐶𝑡)

𝐴𝑡−1
) + 𝛼3(

𝑃𝑃𝐸𝑡

𝐴𝑡−1
) + 𝑒 

Dimana: 

𝑇𝐴𝐶𝑡  : total accruals perusahaan i pada periode t 

𝐴𝑡−1 : total aset untuk sampel perusahaan i pada akhir tahun t-1 

𝑅𝐸𝑉𝑡  : perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t 

𝑅𝐸𝐶𝑡  : perubahan piutang perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t 

𝑃𝑃𝐸𝑡  : aktiva tetap (gross property plant and equipment) perusahaan tahun t 

c. Menghitung discretionary accruals (manajemen laba) 

   𝐷𝐴𝐶𝑡  :  
𝑇𝐴𝐶𝑡

𝐴𝑡−1
 − 𝑁𝐷𝐴𝑡  

Dimana: 

𝐷𝐴𝐶𝑡  : discretionary accruals perusahaan i pada periode t 

 

B. Variabel Independen 
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu beban pajak 

penghasilan, ukuran perusahaan dan harga pokok penjualan. 

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


8 
 

1. Beban Pajak Penghasilan 

Beban pajak penghasilan sebagai variabel bebas pertama dalam penelitian ini 

diproksikan dengan menjumlahkan pajak kini dengan pajak tangguhan perusahaan. Data 

diperoleh dari laporan laba rugi perusahaan dan tercatat sebagai beban pajak penghasilan. 

 

2. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan sebagai variabel bebas kedua dalam penelitian ini adalah besar 

kecilnya perusahaan menurut pada penjualannya, dan jumlah asetnya. Untuk penelitian ini 

indikator yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan adalah total asset pada akhir 

tahun perusahaan. Data ini juga dapat dilihat pada laporan posisi keuangan perusahaan 

yang tercatat sebagai jumlah aset (total assets). 

 

3. Harga Pokok Penjualan 

Harga pokok penjualan sebagai variabel bebas ketiga dalam penelitian ini 

diproksikan dengan menjumlahkan persediaan awal ditambah dengan harga pokok 

pembelian dan dikurangkan dengan persediaan akhir perusahaan. Data ini juga dapat dilihat 

pada laporan laba/rugi perusahaan sebagai beban pokok penjualan atau cost of goods sold. 

 

Metode Analisis Data 

Analisis Statistik Deskriptif 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif 

yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Hidayani, 2013). 

 

Uji Asumsi Klasik 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda 

karena yang akan diuji dalam penelitian ini lebih dari satu variabel. Penggunaan metode 

analisis dalam regresi dalam pengujian hipotesis terlebih dahulu diuji apakah model 

tersebut telah memenuhi asumsi klasik atau tidak.  Tujuan dilakukannya pengujian asumsi 

klasik adalah untuk memperoleh model regresi tidak bias yang terbaik. Tahapan pengujian 

asumsi klasik yang digunakan terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji 

multikolinieritas, dan uji autokorelasi (Hidayani, 2013). 

a. Uji Normalitas  

Menurut (Priyatno, 2011: 277), uji normalitas pada model regresi digunakan untuk 

menguji apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Jadi dalam hal ini 

yang diuji normalitas bukan masing-masing variabel independen dan dependen tetapi 

nilai residual yang dihasilkan dari model regresi. Model regresi yang baik adalah yang 

memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Ada dua cara yang biasa 

digunakan untuk menguji normalitas pada model regresi antara lain dengan analisis 

grafik (normal P-P plot) regresi dan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

 Menurut (Priyatno, 2011: 296), uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan antara lain uji korelasi Spearman, 

uji Glejser, uji Park, dan Scatter plot (nilai prediksi ZPRED dengan residual SRESID). 

c. Uji Multikolinieritas 

Menurut (Priyatno, 2011: 288), uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Metode pengujian yang 

biasa digunakan yaitu dengan melihat nilai Inflation Factor (VIF) dan Tolerance pada 

model regresi. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1 maka model 

regresi bebas dari multikolinieritas. 

d. Uji Autokorelasi 

Menurut (Priyatno, 2011: 292), uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah model 

regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode 

sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah yang tidak adanya masalah 

autokorelasi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-

Watson (uji DW). 

Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson sebagai berikut: 

- du < dw < 4 – du maka H0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi 

- dw < dl atau dw > 4 – dl maka H0 ditolak, artinya terjadi autokorelasi 

- dl < dw < dl atau 4 – du < dw < 4 – dl, artinya tidak ada kepastian atau 

 kesimpulan yang pasti. 

Nilai du dan dl dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson. 

 

Pengujian Hipotesis 

Model yang diuji dalam penelitian ini bisa dinyatakan dalam persamaan regresi 

dibawah ini: 

𝐷𝐴𝐶𝑖𝑡  = 𝛼0 + 𝛽1𝑇𝐴𝑋 + 𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽3𝐶𝑂𝐺𝑆 + 𝑒 

Keterangan:  

DAC = nilai discretonary accrual (manajemen laba) dengan model Jones  

𝛼0  = konstanta 

𝛽1,2,3  = koefisien variabel 

TAX  = beban pajak penghasilan 

SIZE  = ukuran perusahaan 

COGS= harga pokok penjualan 

e        = error 

Analisa regresi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian statistik yang dilakukan adalah: 

a.  Koefisien Determinasi (𝑅2) 

Menurut Palestin (2008), Pengukuran koefisien determinasi (𝑅2) dilakukan untuk 

mengetahui persentase pengaruh variabel independen (prediktor) terhadap perubahan 

variabel dependen. Dari sini akan diketahui seberapa besar variabel dependen akan 

mampu dijelaskan oleh variabel independennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh 

sebab-sebab lain diluar model. Nilai yang mendekati satu berarti variaabel-variabel 

independennya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 
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b.  Uji Statistik F 

Menurut Palestin (2008), Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel 

independen yang terdapat dalam persamaan regresi secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap nilai variabel dependen. Bentuk pengujiannya adalah sebagai berikut: 

𝐻0 = Variabel beban pajak penghasilan, ukuran perusahaan dan harga pokok 

penjualan secara simultan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

𝐻𝑎   = Variabel beban pajak penghasilan ukuran perusahaan dan harga pokok 

penjualan secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Dalam uji F kesimpulan yang diambil adalah dengan melihat signifikansi (𝛼) dengan 

ketentuan: 

𝛼 > 5% : maka, 𝐻0 diterima 

 𝛼 < 5% : maka, 𝐻𝑎  diterima 

c. Uji Statistik t 

Menurut Palestin (2008), Pengujian ini dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. 

Bentuk pengujiannya adalah sebagai berikut: 

𝐻01  = Variabel beban pajak penghasilan tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba. 

𝐻02  = Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

𝐻03  =   Variabel harga pokok penjualan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskrpsi suatu data yang 

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

yang dihasilkan dari variabel penelitian. Berdasarkan analisis statistik deskriptif dengan 

menggunakan program SPSS Ver.23 diperoleh gambaran sampel sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DAC 36 -.197 .234 -.02517 .089469 

TAX 36 2040000000 1530310000000 244743083333.33 410933769009.514 

SIZE 36 214238000000 78092800000000 8517173916666.67 17867059556137.566 

COGS 36 171150000000 43402100000000 5945043250000.00 10834660974936.957 

Valid N (listwise) 36     

Sumber : Output SPSS 



11 
 

 Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dari hasil analisis deskripif tersebut diketahui bahwa 

jumlah oservasi dalam penelitian (n) adalah 12 pengamatan perusahaan dan periode selama 

3 tahun. 

 

Manajemen Laba 

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif menggambarkan bahwa dari 

12 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini menunjukkan nilai minimum 

Manajemen Laba (DAC) -0,197, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,234, rata-rata 

sebesar -0,02517, dan untuk standar deviasi yaitu 0,089469. 

 

Beban Pajak Penghasilan 

 Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif menggambarkan bahwa dari 

12 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini menunjukkan nilai minimum 

Beban Pajak Penghasilan (TAX) 2.040.000.000, sedangkan nilai maksimum sebesar 

1.530.310.000.000, rata-rata sebesar 244.743.083.333,33, dan untuk standar deviasi yaitu 

410.933.769.009,514. 

 

Ukuran Perusahaan 

 Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif menggambarkan bahwa dari 

12 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini menunjukkan nilai minimum 

Ukuran Perusahaan (SIZE) 214.238.000.000, sedangkan nilai maksimum sebesar 

78.092.800.000.000, rata-rata sebesar 8.517.173.916.666,67, dan untuk standar deviasi 

yaitu 17.867.059.556.137,566. 

 

Harga Pokok Penjualan 

 Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif menggambarkan bahwa dari 

12 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini menunjukkan nilai minimum 

Harga Pokok Penjualan (COGS) 171.150.000.000, sedangkan nilai maksimum sebesar 

43.402.100.000.000, rata-rata sebesar 5.945.043.250.000,00, dan untuk standar deviasi 

yaitu 10.834.660.974.936,957. 

 

Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan memiliki 

distribusi normal. Uji normalitas data dilakukan dengan uji statistik non-parametik 

Kolmogorov-Smirnov. Uji ini dilakukan dengan melihat apakah distribusi data mempunyai 

perbedaan yang signifikan atau tidak dengan nilai standar baku. Jika terdapat perbedaan 

yang signifikan (sig.< 0,05) makadistribusi data berbeda dengan standar baku atau 

dinyatakan tidak normal. Sedangkan jika terdapat perbedaan yang signifikan (sig.> 0,05) 

maka distribusi data tidak berbeda dengan standar baku atau terdistribusi secara normal. 

Pengujian normalitas ini juga dilakukan dengan menggunakan P-P Plot Test. Pengujian 

normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari 

grafik distribusi normal, dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut: 
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Tabel 4.2 

Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 36 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .07918861 
Most Extreme Differences Absolute .101 

Positive .101 
Negative -.073 

Test Statistic .101 

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. 

Sumber : Output SPSS 

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Test Statistics K-S sebesar 0,101 dengan 

signifikansi sebesar 0,200 yang jauh di atas 0,05 yang berarti nilai residual terdistribusi 

secara normal atau memenuhi asumsi normalitas residual. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dari model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara 

untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan Uji 

Glejser, uji ini dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel 

independen. Dalam pengambilan keputusan dapat dilihat dari koefisien parameter, jika nilai 

probabilitas signifikansinya di atas 0,05 makadapat disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas signifikansinya dibawah 0,05 

maka dapat dikatakan telah terjadi heteroskedastisitas. Selain itu cara untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatterplot antara nilai 

prediksi variabel terikat dengan residualnya. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengolahan data, uji heteroskedastisitas dalam 

penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.3 berikut: 
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Tabel 4.3 

Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.007 .236  -.030 .976 

TAX -3.233E-14 .000 -.261 -.512 .612 

SIZE -4.981E-16 .000 -.175 -.378 .708 

LnCOGS .003 .009 .090 .326 .746 

a. Dependent Variable: RES_2 

Sumber : Output SPSS 

 

 Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada variabel yang memiliki 

nilai probabilitas signifikansinya di bawah 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model 

regresi dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas atau model regresi 

homoskedastisitas. 

 

Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritass merupakan fenomena adanya korelasi yang sempurna antara satu 

variabel bebas lain. Uji ini dilakukan dengan menggunakan VIF dengan kriteria, jika VIF 

suatu variabel bebas >10, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tersebut terjadi 

multikolinieritas. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan, 

ternyata diperoleh nilai VIF masing-masing variabel bebas sebagai berikut : 

 

Tabel 4.4 

Uji Multikolinieritas 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.035 .018  -1.978 .057   
TAX -1.727E-13 .000 -.793 -1.276 .211 .072 13.896 

SIZE -8.320E-15 .000 -1.662 -1.653 .108 .028 36.331 

COGS 2.074E-14 .000 2.512 1.947 .060 .017 59.867 

a. Dependent Variable: DAC 

Sumber : Output SPSS 

 

 Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji multikolinieritas di atas dapat diketahui bahwa nilai 

tolerance dari variabel independen yaitu TAX sebesar 0,072, SIZE sebesar 0.028, dan 

COGS sebesar 0.017 menunjukkan nilai kurang dari 0,10, dan nilai VIF dari variabel 

independen yaitu Tax sebesar 13.896, Size sebesar 36.331, dan COGS sebesar 59.867 

menunjukkan nilai lebih dari 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terjadi 

multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi. 
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Menurut (Ghozali, 2016: 107), cara mengobati multikolonieritas adalah sebagai 

berikut: 

a. Menggabungkan data crossection dan time series (pooling data) 

b. Keluarkan satu atau lebih variabel independen yang mempunyai korelasi tinggi dari 

model regresi dan identifikasikan variabel independen lainnya untuk membantu prediksi. 

c. Transformasi salah satu variabel independen merupakan cara mengurangi hubungan 

linear di antara variabel independen dalam bentuk logaritma natural (log). 

Menurut (Ghozali, 2016: 185), mentransformasi variabel dalam bentuk regresi semi-

log yaitu variabel dependen diubah menjadi bentuk logaritma natural sedangkan variabel 

independennya tetap atau sebaliknya merubah semua variabel independen menjadi 

logaritma natural sedangkan variabel dependennya tetap serta bentuk regresi double-log 

yaitu variabel dependen maupun variabel independen diubah dalam bentuk logaritma 

natural hanya dilakukan jika terjadi penyimpangan dua uji asumsi klasik yaitu uji 

normalitas dan uji heteroskedastisitas. 

Karena penelitian ini hanya melanggar satu uji asumsi klasik yaitu uji 

multikolinieritas, peneliti menggunakan cara nomor tiga dengan mentransformasi salah satu 

variabel independen dalam bentuk logaritma natural (log) yang memiliki nilai 

multikolinieritas paling tinggi yaitu variabel harga pokok penjualan. Berikut hasil 

pengujian multikolinieritas setelah transformasi: 

 

Tabel 4.5 

Uji Multikolinieritas 

Setelah Transformasi 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -1.183 .393  -3.008 .005   

TAX -1.294E-13 .000 -.594 -1.227 .229 .104 9.577 

SIZE 2.273E-16 .000 .045 .103 .918 .127 7.894 

LnCOGS .042 .014 .772 2.939 .006 .355 2.817 

a. Dependent Variable: DAC 

Sumber : Output SPSS 

 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada variabel independen 

yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,1 dan tidak ada satupun variabel independen 

yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi 

antar variabel bebas atau tidak terjadi multikolinieritas. 

 

Uji Autokeralasi 

 Autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada pengaruh berdasarkan variabel-

variabel dalam modelnya melaui selang waktu, untuk mengetahui apakah terdapat 

autokorelasi atau tidak, dapat kita lihat dalam tabel 4.6 sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 

Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .465
a
 .217 .143 .082817 2.212 

a. Predictors: (Constant), LnCOGS, SIZE, TAX 

b. Dependent Variable: DAC 

Sumber : Output SPSS 

 

 Berdasarkan tabel 4.6 di atas hasi uji autokorelasi menunjukkan angka Durbin 

Watson sebesar 2,212, nilai ini akan dibandingkan dengan tabel DW demgan jumlah 

observasi (n)=36, jumlah variabel independen (k)=3 dan tingkat signifikansi 0,05 di dapat 

nilai dL=1,2953 dan nilai dU=1,6539. Oleh karena nilai DW=2.212 berada diantara dU dan 

(4-dU) dU=1,653 yaitu, 1,653 < 2,212 < 2,347 maka dapat disimpulkan tidak adanya 

autokorelasi. 

 

Pengujian Hipotesis dengan Regresi Linier Berganda 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik dapat 

diukur dari nilai koefisien determinasi (𝑅2), nilai statistik F, dan nilai statistik T. Pengujian 

hipotesis diuraikan dengan menggunakan uji F dan uji T. 

 

Koefisien Determinasi 

 Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai Adjusted 𝑅2 dari model regresi 

digunakan untuk mengetahui besarnya variabilitass variabel dependen yang dapat 

dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya. 

 

Tabel 4.7 

Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 
.465

a
 .217 .143 .082817 

a. Predictors: (Constant), LnCOGS, SIZE, TAX 

b. Dependent Variable: DAC 

Sumber : Output SPSS 
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 Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel 4.7 di atas, 

menunjukkan bahwa nilai Adjusted 𝑅2 sebesar 0,143 yang berarti bahwa variabilitas 

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu beban pajak 

penghasilan, ukuran perusahaan, dan harga pokok penjualan dalam penelitian ini adalah 

sebesar 14,3%, sedangkan sisanya sebesar 85,7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain 

diluar model penelitian. 

 

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji Statistik F) 
 Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

simultan mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji F dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel 4.8 dibawah ini: 

 

Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Hipotesis Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 
.061 3 .020 2.949 .047

b
 

Residual 
.219 32 .007   

Total 
.280 35    

a. Dependent Variable: DAC 

b. Predictors: (Constant), LnCOGS, SIZE, TAX 

Sumber : Output SPSS 

 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji F) pada tabel 4.8 diatas, didapat nilai 

signifikansi model regresi secara simultan sebesar 0,047. Nilai ini lebih kecil dari 

significance level 0,05 (5%), yaitu 0,047 < 0,05. Selain itu dapat dilihat juga dari hasil 

perbandingan antara Fhitung  dan Ftabel  yang menunjukkan nilai Fhitung  sebesar 2.949, 

sedangkan Ftabel  sebesar 2,90. Dari hasil tersebut terlihat bahwa Fhitung  > Ftabel  yaitu 

2.949 > 2,90, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak yang berarti secara simultan 

variabel beban pajak penghasilan, ukuran perusahaan, dan harga pokok penjualan 

berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu manajemen laba. 

 

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik T) 

Pengujian ini pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai signifikan t dari hasil perhitungan. Apabila nilai sig. t < tingkat 

signifikan (0,05), maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Sebaliknya jika sig. t > tingkat signifikan (0,05), maka variabel independen 

secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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 Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan alat analisis regresi berganda 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 4.9 

Hasil Pengujian Hipotesis Uji T 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.183 .393  -3.008 .005 

TAX -1.294E-13 .000 -.594 -1.227 .229 

SIZE 2.273E-16 .000 .045 .103 .918 

LnCOGS .042 .014 .772 2.939 .006 

a. Dependent Variable: DAC 

Sumber : Output SPSS 

 

Model regresi yang terbentuk: 

 

 

 

Dari model regresi tersebuut dapat dijelaskan: 

1. α = kostanta sebesar -1.183, artinya apabila variabel independen yaitu beban pajak 

penghasilan, ukuran perusahaan dan harga pokok penjualan dianggap konstan (bernilai 

0), maka variabel dependen yaitu manajemen laba akan mengalami penurunan sebesar -

1.183 satuan. 

2. Beban pajak penghasilan sebesar -0.0000000000001294, artinya apabila variabel beban 

pajak penghasilan mengalami penurunan sebesar 1 (satu) satuan sedangkan variabel 

independennya dianggap konstan, maka variabel dependen yaitu manajemen laba akan 

mengalami penurunan sebesar -0.0000000000001294. 

3. Ukuran perusahaan sebesar 0.0000000000000002273, artinya apabila variabel ukuran 

perusahaan mengalami kenaikan sebesar 1 (satu) satuan sedangkan variabel 

independennya dianggap konstan, maka variabel dependen yaitu manajemn laba akan 

mengalami kenaikan sebesar 0.0000000000000002273. 

4. Harga pokok penjualan sebesar 0.042, artinya apabila variabel harga pokok penjualan 

mengalami kenaikan sebesar 1 (satu) satuan sedangkan variabel independennya 

dianggap konstan, maka variabel dependen yaitu manajemen laba akan mengalami 

kenaikan sebesar 0.042. 

 

Berdasarkan tabel 4.6, hasil pengujian secara parsial adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai signifikansi variabel 

beban pajak penghasilan sebesar 0,229 > 0,05 (taraf signifikansi). Selain itu dapat dilihat 

juga dari hasil penbandingan antara thitung  dan ttabel  yang menunjukkan nilai thitung  

sebesar -1,227, sedangkan ttabel  sebesar 2,037. dari hasil tersebut terlihat bahwa thitung  

< ttabel  yaitu -1,227 < 2,037, maka dapat disimpulkan bahwa H01  diterima artinya secara 

parsial variabel beban pajak penghasilan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Y = -1.183 - 1.294E-13 TAX + 2.273E-16 SIZE + 0.042 COGS + e 
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2. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai signifikansi variabel 

ukuran perusahaan sebesar 0,918 > 0,05 (taraf signifikansi). Selain itu dapat dilihat juga 

dari hasil thitung  dan ttabel  yang menunjukkan nilai thitung  sebesar 0,103, sedangkan 

ttabel  sebesar 2,037. Dari hasil tersebut terlihat bahwa thitung  < ttabel  yaitu 0,103 < 

2,037, maka dapat disimpulkan bahwa H02   diterima artinya secara parsial variabel 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

3. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai signifikansi variabel 

harga pokok penjualan sebesar 0,006 < 0,05 (taraf signifikansi). Selain itu dapat dilihat 

juga dari hasil thitung  dan ttabel  yang menunjukkan nilai thitung  sebesar 2,939, 

sedangkan ttabel  sebesar 2,037. Dari hasil tersebut terlihat bahwa thitung  > ttabe l yaitu 

2,939 > 2,037, maka dapat disimpulkan bahwa H03   ditolak artinya secara parsial 

variabel harga pokok penjualan berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

beban pajak penghasilan dan ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Sedangkan, variabel harga pokok penjualan berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

 

Secara Parsial 

Pengaruh Beban Pajak Penghasilan terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai signifikansi 

variabel beban pajak penghasilan sebesar 0,229 > 0,05 (taraf signifikansi). Selain itu dapat 

dilihat juga dari hasil perbandingan antara thitung  dan ttabel  yang menunjukkan nilai thitung  

sebesar -1,227, sedangkan ttabel  sebesar 2,037. Dari hasil tersebut terlihat bahwa thitung  < 

ttabel  yaitu -1,227 < 2,037, maka dapat disimpulkan bahwa H01  diterima artinya secara 

parsial variabel beban pajak penghasilan tidak berpengaruh terhadap variabel manajemen 

laba. 

Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan Wenni (2009), dan 

Dewi dan Ulupui (2014), bahwa beban pajak penghasilan bukan menjadi alasan utama 

perusahaan melakukan tindakan manajemen laba. 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya 

yang menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan besarnya pajak berdasarkan laba 

perusahaan secara progresif. Hal ini menyebabkan pajak sebagai salah satu alasan 

perusahaan melakukan manajemen laba, yaitu dengan menurunkan laba bersih yang 

dilaporkan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada 

pemerintah. Menurut Dewi dan Ulupui (2014), undang-undang pajak penghasilan 

menentukan jenis-jenis penghasilan sebagai obyek pajak, namun pada umumnya 

penghasilan yang dinyatakan sebagai obyek pajak tidak secara spesifik mengatur saat 

pengakuan pendapatan dan biaya terkait. Dalam beberapa hal, wajib pajak mempunyai 

kebebasan didalam membuat kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan 

penentuan saat pengakuan pendapatan dan biaya, meskipun kebijakan akuntansi yang telah 

ditetapkan harus diterapkan secara taat asas atau konsisten dari tahun ke tahun. Celah ini 
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dapat membuka peluang bagi manajemen untuk melakukan upaya-upaya untuk menunda 

atau mempercepat pengakuan pendapatan dan biaya, sehingga dapat menekan jumlah pajak 

yang akan dibayarkan. 

 

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba 
Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai signifikansi 

variabel ukuran perusahaan sebesar 0,918 > 0,05 (taraf signifikansi). Selain itu dapat dilihat 

juga dari hasil perbandingan antara thitung  dan ttabel  yang menunjukkan nilai thitung  

sebesar 0,103, sedangkan ttabel  sebesar 2,037. Dari hasil tersebut terlihat bahwa thitung  < 

ttabel  yaitu 0,103 < 2,037, maka dapat disimpulkan bahwa H02  diterima artinya secara 

parsial variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap variabel manajemen laba. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Siregar dan Utama (2005), yang 

menemukan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap besaran manajemen laba adalah 

ukuran perusahaan. Makin besar ukuran perusahaan, makin kecil tindak manajemen 

labanya. 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya 

yang menyebutkan bahwa ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang dilihat oleh 

investor dalam melakukan investasi, karena perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan 

tersebut relatif stabil dan mampu menghasilkan laba. Menurut investor juga perusahaan 

besar memiliki risiko yang lebih kecil dibanding perusahaan kecil. Selain itu perusahaan 

besar akan melaporkan kondisi perusahaannya dengan lebih akurat dan cenderung lebih 

berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangannya, karena perusahaan besar lebih 

diperhatikan masyarakat dan pemerintah. 

Siregar dan Utama (2005), menuturkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, 

biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan 

dengan investasi dalam saham perusahaan tersebut semakinn banyak. Menurut Amanza 

(2012), perusahaan besar akan selalu menciptakan suatu keadaan yang dapat memberi 

kesan kepada masyarakaat bahwa kinerja perusahaan tersebut baik dengan menghindari 

fluktuasi laba yang terlalu drastis. Dengan kata lain, perusahaan besar diperkirakan lebih 

cenderung melakukan praktik manajemen laba karena kenaikan laba yang terlalu drastis 

akan menyebabkan bertambahnya pajak yang dibayarkan bagi perusahaan, dan sebaliknya 

apabila terjadi penurunan laba secara drastis makan akan memberikan kesan terjadinya 

krisis dalam perusahaan dan memberikan pandangan yang buruk bagi investor. 

perusahaan besar cenderung melaporkan kondisi perusahaannya dengan lebih akurat 

dikarenakan perusahaan besar lebih diperhatikan oleh pihak luar seperti masyarakat dan 

pemerintah. Sehingga perusahaan besar lebih memiliki kesempatan yang kecil untuk 

melakukan praktik manajemen laba dalam perusahaannya. 

 

Pengaruh Harga Pokok Penjualan terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai signifikansi 

variabel harga pokok penjualan sebesar 0,006 < 0,05 (taraf signifikansi). Selain itu dapat 

dilihat juga dari hasil perbandingan antara 𝑡hitung  dan ttabel  yang menunjukkan nilai 𝑡hitung  

sebesar 2,939, sedangkan ttabel  sebesar 2,037. Dari hasil tersebut terlihat bahwa 𝑡hitung  > 
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ttabel  yaitu 2,939 > 2,037, maka dapat disimpulkan bahwa H03  ditolak artinya secara 

parsial variabel harga pokok penjualan berpengaruh terhadap variabel manajemen laba. 

Maka hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Manik (2013), yang 

menyatakan bahwa manajemen perusahaan yang melakukan tindakan manipulasi harga 

pokok penjualan sangat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang berdampak pada 

tingkat profitabilitas atau ukuran perusahaan. Dan juga penelitian yang dilakukan 

Pujiningsih (2011), yang menyebutkan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi 

manajemen laba perusahaan, dimana jika manajemen laba tersebut oportunis maka semakin 

besar perusahaan semakin kecil manajemen laba (berhubungan negatif). Akan tetapi jika 

manajemen laba efisien maka semakin besar perusahaan semakin tinggi manajemen 

labanya (berhubungan positif). 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya 

yang menyebutkan bahwa harga pokok penjualan merupakan salah satu faktor yang dilihat 

dalam mengukur tingkat laba bersih yang dihasilkan perusahaan dalam satu periode. 

Tingkat laba bersih yang dihasilkan suatu perusahaan juga bisa menjadi ukuran perusahaan 

dengan melihat tingkat profitabilitas suatu perusahaan tersebut. Menurut Pujiningsih 

(2011), Ukuran perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka 

akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga berdampak 

perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat. Dengan ini disimpulkan bahwa 

manajer yang memimpin perusahaan yang lebih besar memiliki kesempatan yang lebih 

kecil dalam memanipulasi laba dibandingkan dengan manajer di perusahaan kecil. 

 

Secara Simultan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji F) didapat nilai signifikansi model regresi 

secara simultan sebesar 0,047. Nilai ini lebih kecil dari significance level 0,05 (5%), yaitu 

0,047 < 0,05, Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara Fhitung  dan Ftabel  

yang menunjukkan nilai Fhitung  sebesar 2.949, sedangkan Ftabel  sebesar 2,90. Dari hasil 

tersebut terlihat bahwa Fhitung  > Ftabel  yaitu 2.949 > 2,90, maka dapat disimpulkan bahwa 

secara simultan diterima atau secara bersama-sama variabel independen beban pajak 

penghasilan, ukuran perusahaan dan harga pokok penjualan berpengaruh terhadap variabel 

dependen yaitu manajemen laba. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel beban pajak penghasilan, ukuran perusahaan, dan 

harga pokok penjualan berpengaruh terhadap manajemen laba. Dengan kata lain, baik 

perusahaan besar maupun kecil dengan adanya beban pajak penghasilan, ukuran 

perusahaan, dan harga pokok penjualan yang tinggi maka semakin tinggi kemungkinan 

terjadinya praktik manajemen laba. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh beban pajak penghasilan, 

ukuran perusahaan dan harga pokok penjualan terhadap manajemen laba pada perusahaan 

food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2013. 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 
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1. Beban pajak penghasilan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

3. Harga pokok penjualan berpengaruh terhadap manajemen laba. 

4. Beban pajak penghasilan, ukuran perusahaan dan harga pokok penjualan berpengaruh 

secara simultan terhadap manajemen laba. 

 

Keterbatasan Penelitian 

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian empiris, hasil penelitian ini juga 

mengandung beberapa keterbatasan, antara lain: 

1. Penelitian objek penelitian hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang bergerak 

dalam sektor industri food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011 - 2013. 

2. Penelitian ini hanya menguji pengaruh variabel beban pajak penghasilan, ukuran 

perusahaan dan harga pokok penjualan terhadap manajemen laba. Masih banyak 

kemungkinan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba di luar dari 

variabel yang ada dalam penelitian ini. Contohnya kompensasi bonus atau Corporate 

Governance yang mungkin berpengaruh juga terhadap manajemen laba. 

3. Periode penelitian yang digunakan sebanyak 3 tahun, namun hanya sampai 2013 saja. 

Sedangkan untuk tahun 2014 dan 2015 tidak dijadikan tahun penelitian dikarenakan 

keterbatasan data yang dimiliki peneliti. 

 

Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu: 

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh beban pajak penghasilan, 

ukuran perusahaan dan harga pokok penjualan terhadap praktik manajemen laba. Dari 

hasil tersebut diharapkan perusahaan-perusahaan baik yang bergerak dalam sektor 

industri food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia perlu memperhatikan 

beberapa faktor tersebut agar dapat meminimalisir kemungkinan adanya praktik 

manajemen laba. 

2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menguji faktor-faktor lain yang mungkin 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Selain itu, untuk periode pengamatan diharapkan 

menggunakan tahun yang terbaru agar dapat memberikan gambaran terkini mengenai 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba. 

3. Agar hasil penelitian dapat digunakan secara umum dan luas, maka untuk peneliti 

berikutnya, subjek penelitian tidak terbatas hanya dari perusahaan yang bergerak dalam 

sektor industri food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 

2011 - 2013. 

4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan model peneltian yang berbeda 

dari penelitian ini. 


