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BAB  IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Data Sampel Penelitian  

Penelitian dilakukan dari periode 2009 - 2013 pada perusahaan manufaktur yang 

go publik di Bursa Efek Indonesia yang melaporkan laporan keuangannya di Bursa Efek 

Indonesia dengan metode pooling data.Sampel penelitian sebanyak 43 perusahaan 

manufaktur di BEI, dengan metode pooling data (tahun 2009 - 2013), sehingga jumlah 

sampel (n) = 215.  

 

4.2. Statistik Deskriptif  

Dalam penelitian ini akan menganalisis kualitatif berupa penjabaran data 

 statistik deskriptif dari variabel penelitian. Penjelasan data disertai dengan nilai 

 minimum, nilai maksimum, mean, variance dan standar deviasi. Berikut ini dijelaskan 

 statistik deskriptif data penelitian : 
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Tabel 4.2. 

            Statistik Deskriptif Periode Tahun 2009 - 2013 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ABS_DCA 95 .0507 7.5120 2.754165 1.7209882 

PROF 95 -.5508 .4453 .066537 .1244962 

KM 95 .00001 .70000 .0432570 .12863805 

KI 95 .2207 .9848 .715091 .1831605 

DKI 95 .20 .80 .4422 .15122 

KoA 95 2 4 3.17 .404 

Valid N (listwise) 95     

 

  Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015 

 

Berdasarkan tabel 4.2. didapatkan nilai rata - rata pada manajemen laba sebesar 

2,754165. Hal ini menunjukkan bahwa setiap manajemen laba yang diukur dengan 

diskresioner akrual mengalami penurunan rata – rata sebesar 2,754165. Nilai terendah 

sebesar 0,0507 dan nilai tertinggi sebesar 7,5120 serta standar deviasi sebesar 

1,7209882 artinya perbedaan antar data cukup tinggi karena nilai standar deviasi lebih 

besar dibandingkan nilai rata - ratanya. 

Nilai rata-rata pada Profitabilitas dalam pengukuran ROA sebesar 0,066537. Hal 

ini menunjukkan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dalam kenaikan ROA adalah 

sebesar 0,066537; nilai terendah sebesar -0,5508 dan nilai tertinggi sebesar 0,4453 

serta standar deviasi sebesar 0,1244962 artinya perbedaan antar data cukup tinggi 

karena nilai standar deviasi lebih besar dibandingkan nilai rata-ratanya. 
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Kepemilikan Manajerial dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio 

kepemilikan manajerial dengan rata-rata sebesar 0,0432570. Hal ini menunjukkan 

bahwa setiap rasio kepemilikan manajerial mengalami kenaikan rata– rata sebesar -

0,0432570. Nilai terendah sebesar 0,00001 dan nilai tertinggi sebesar 0,70000 serta 

standar deviasi sebesar 0,12863805 artinya perbedaan antar data cukup tinggi karena 

nilai standar deviasi lebih besar dibandingkan nilai rata-ratanya. 

Nilai rata-rata pada Kepemilikan Institusional sebesar 0,715091. Kepemilikan 

institusional dalam penelitian ini diukur dengan presentase kepemilikan institusional 

dalam struktur saham perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap prosentase 

kepemilikan institusional mengalami kenaikan rata – rata sebesar 0,715091. Nilai 

terendah sebesar 0,2207 dan nilai tertinggi sebesar 0,9848 serta standar deviasi sebesar 

0,1831605 artinya perbedaan antar data cukup tinggi karena nilai standar deviasi lebih 

besar dibandingkan nilai rata-ratanya. 

Nilai rata-rata pada Proporsi Komisaris Independen sebesar 0,4422. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap prosentase jumlah komisaris independen mengalami  

kenaikan rata – rata sebesar 0,4422. Nilai terendah sebesar 0,20 dan nilai tertinggi 

sebesar 0,80 serta standar deviasi sebesar 0,15122 artinya perbedaan antar data cukup 

tinggi karena nilai standar deviasi lebih besar dibandingkan nilai rata-ratanya. 

Nilai rata-rata pada Komite Audit sebesar 3,17. Hal ini menunjukkan bahwa rata-

rata kenaikan jumlah komite audit sebesar 3,17. Nilai terendah sebesar 2 dan nilai 

tertinggi sebesar 4 serta standar deviasi sebesar 0,404 artinya perbedaan antar data 

rendah karena nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya. 
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4.3. Uji Normalitas Data  

Pengujian distribusi data bertujuan untuk menguji suatu data penelitian apakah 

dalam model statistik, variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi normal atau 

berdistribusi tidak normal. Distribusi data normal menggunakan statistik parametrik 

sebagai alat pengujian. Ada dua alat uji yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan grafik normal p-plot dan uji Kolmogorov Smirnov. Untuk mengetahui 

kemiringan gambar normalitas dapat dilihat pada grafik normal p-plot sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 

Grafik Normal P-Plot  
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Dari gambar di atas terlihat bahwa titik-titik menempel pada garis diagonal 

tergolong data yang berdistribusi normal. Di samping menggunakan grafik normal p-

plot di atas, untuk menguji distribusi data dapat dilihat dengan membandingkan Z 

hitung (Kolmogorov Smirnov) dengan Z tabel tampilan sebagai berikut : 

Tabel 4.3.  

Uji Kolmogorov Smirnov (Uji Normalitas Data) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015 

 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas bahwa distribusi data penelitian pada data 

unstandardized residual memiliki angka Z hitung (Kolmogorov Smirnov) = 4,151 > 

1,96; sehingga termasuk data yang berdistribusi tidak normal dan tidak layak diujikan 

ke pengujian parametrik (regresi linier).  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 215 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 20.40265123 

Most Extreme Differences Absolute .283 

Positive .283 

Negative -.260 

Kolmogorov-Smirnov Z 4.151 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Test distribution is Normal. 
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Salah satu cara untuk merubah distribusi data yang tidak normal agar menjadi 

normal adalah dengan menghilangkan data outlier atau data pengganggu yaitu data 

yang nilai Zskor lebih dari 3. Namun setelah dilakukan outlier data, data masih tidak 

normal. Langkah berikutnya adalah menghilangkan data ekstrim secara berturut-turut 

dengan menggunakan box plot dan pengujian normalitas menggunakan kolmogorov-

smirnov yang didapat dari hasil tes normalitas dengan lilliefors. Lilliefors ini 

digunakan karena banyak data ekstrim yang dihilangkan. Setelah menghilangkan data 

ekstrim uji normalitas menggunakan Kolmogorov-smirnov tampil sebagai berikut : 

Tabel 4.4. 

Uji Kolmogorov Smirnov yang diambil dari Liliefors 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .083 95 .106 .941 95 .000 

a. Lilliefors Significance Correction     

  Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015 

 

Dari tabel diatas diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,106 > taraf 

signifikansi 5% artinya data berdistribusi normal dan layak diujian ke regresi. 

 

 4.4. Pengujian Asumsi Klasik 

Model yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah 

menggunakan regresi linier berganda dan uji hipotesis dengan menggunakan uji t dan 

uji F. Sebelum membahas tentang analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi 
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klasik yang digunakan untuk mengetahui gangguan-gangguan atau persoalan-

persoalan pada regresi linier berganda.  

 

4.4.1. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolineritas bertujuan untk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Multikoloneritas dapat 

dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Regresi bebas 

dari gangguan multikolinieritas apabila nilai VIF kurang dari 10 (Ghozali, 2006).  

Tabel 4.5.  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1(Constant) 15.213 1.641  9.272 .000   

PROF 2.339 1.122 .169 2.084 .040 .819 1.221 

KM -.592 1.185 -.044 -.499 .619 .688 1.453 

KI -4.381 .832 -.466 -5.267 .000 .689 1.451 

DKI -6.825 .971 -.600 -7.027 .000 .741 1.349 

KoA -2.308 .384 -.541 -6.013 .000 .667 1.500 

KAE 2.246 .318 .640 7.060 .000 .658 1.520 

a. Dependent Variable: ABS_DCA      

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015 
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 Hasil yang diperoleh dalam angka VIF ini nilainya yaitu < 10 yaitu untuk 

VIF variabel Prof sebesar 1,221 untuk VIF untuk variable KM sebesar 1,453; VIF 

untuk variable KI sebesar 1,451; VIF variable DKI sebesar 1,349; VIF variable 

KoA sebesar 1,500; untuk VIF variabel KAE sebesar 1,520; Melihat hasil VIF 

pada semua variabel penelitian yaitu < 10, maka data-data penelitian digolongkan 

tidak terdapat gangguan multikolinearitas dalam model regresinya.  

 

4.4.2. Uji Autokorelasi 

Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

linier ada kolerasi antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Untuk 

mendiaknosis adanya autokolerasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui 

pengujian terhadap nilai Uji Durbin Watson (Santoso, 2000: 219). Output uji 

autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :  

   Tabel 4.6.  

  Hasil Uji Autokorelasi  

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-Watson 

 

1 
.724a .525 .492 1.2261652 1.784 

a. Predictors: (Constant), KAE, DKI, KI, PROF, KM, KoA     

b. Dependent Variable: ABS_DCA 

   Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015 

  

Pada penelitian didapatkan hasil DW test (Durbin Watson test) sebesar 

1,784 (du = 1,802;  4-du =2,198).  Hal ini berarti model regresi di atas tidak 
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terdapat masalah autokolerasi, karena angka DW test berada diantara du tabel dan 

(4-du tabel), oleh karena itu model regresi ini dinyatakan layak untuk dipakai.  

 

4.4.3. Uji Heteroskedastisitas 

Cara untuk mendeteksinya adalah dengan cara melihat grafik scatter plot 

antara nilai, prediksi variabel terikat (Z-PRED) dengan residualnya (SRESID). 

Deteksi ada tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scaterplot antar SRESID dan ZPRED dimana 

sumbu  Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y pred – 

Y sesungguhnya) yang telah di studentized. 

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

 teratur (bergelombang, melebar, dan menyempit) 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah 

 angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 

 2006).  
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Gambar 4.2. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatter Plot 

 

Dari hasil output asumsi heteroskedastisitas dengan grafik scatter plot 

terlihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, 

maka mengindikasikan bahwa tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas pada 

model regresi.  

 

4.5. Regresi Linier Berganda 

Pada penelitian ini menganalisis pengaruh antara Profitabilitas, Kepemilikan 

Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, 
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dan Kualitas Audit terhadap manajemen laba periode tahun 2009 – 2013 pada 

perusahaan manufaktur yang go public di BEI dimana hasil persamaan regresi dapat 

dilihat pada tabel 4.7 berikut :  

Tabel 4.7. 

  Output Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1(Constant) 15.213 1.641  9.272 .000   

PROF 2.339 1.122 .169 2.084 .040 .819 1.221 

KM -.592 1.185 -.044 -.499 .619 .688 1.453 

KI -4.381 .832 -.466 -5.267 .000 .689 1.451 

DKI -6.825 .971 -.600 -7.027 .000 .741 1.349 

KoA -2.308 .384 -.541 -6.013 .000 .667 1.500 

KAE 2.246 .318 .640 7.060 .000 .658 1.520 

a. Dependent Variable: ABS_DCA      

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015 

 

4.6. Goodness of Fit Model 

Untuk mengetahui goodness of fit dari model regresi dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel 4.8. berikut ini :  
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Tabel 4.8. 

Output Uji F  

ANOVA b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 146.103 6 24.350 16.196 .000a 

Residual 132.306 88 1.503   

Total 278.409 94    

a. Predictors: (Constant), KAE, DKI, KI, PROF, KM, KoA   

b. Dependent Variable: ABS_DCA    

 Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015 

 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS pada tabel di atas, 

dapat diketahui bahwa pada angka F hitung sebesar 16,196 dan nilai probabilitas 

sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5%. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa secara simultan dengan taraf signifikansi 5% ada pengaruh yang 

signifikan dan positif antara variabel bebas yaitu Profitabilitas, Kepemilikan 

Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, 

dan Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur yang go 

publik di Bursa Efek Indonesia atau dapat dikatakan bahwa model penelitian 

dikatakan fit atau layak.  

Pada penelitian ini, analisis koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengetahui 

seberapa besar keterkaitan antara variabel bebas yaitu: Profitabilitas, Kepemilikan 

Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, 

dan Kualitas audit terhadap manajemen laba dengan output sebagai berikut : 
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Tabel 4.9. 

Output Koefisien Determinasi 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-Watson 

 

1 
.724a .525 .492 1.2261652 1.784 

a. Predictors: (Constant), KAE, DKI, KI, PROF, KM, KoA     

b. Dependent Variable: ABS_DCA 

   Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015 

 

  Pada penelitian ini nilai koefisien determinasi (Adjusted R2) adalah sebesar 0,492. 

Hal ini berarti bahwa varians Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 

Institusional, Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Auditor 

Eksternal sebesar 49,2% dalam memprediksi Manajemen Laba (DCA). Sedangkan 

sisanya yaitu sebesar 100% - 49,2% = 50,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain selain 

variabel yang diteliti di atas, seperti : rasio profitabilitas (profit margin, earning per 

share), rasio likuiditas (current ratio, quick ratio), rasio aktivitas (inventory turnover, 

total asset turnover), dan masih banyak faktor lainnya. 

 

4.7. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan 

(baik positif atau negatif) antara variabel bebas : Profitabilitas, Kualitas Auditor 

Eksternal, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Proporsi Komisaris 

Independen, Komite Audit terhadap Manajemen Laba. Dalam uji hipotesis ini 

dilakukan dengan uji t (secara parsial). 
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4.7.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Laba  

Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS diperoleh nilai t hitung 

sebesar 2,048 dan nilai probabilitas sebesar 0,040 lebih kecil dibandingkan taraf 

signifikansi α=5%=0,05, artinya ada pengaruh yang signifikan antara profitabilitas 

terhadap manajemen laba. Hasil penelitian diperoleh ada pengaruh yang signifikan 

antara profitabilitas terhadap manajemen laba. Adanya pengaruh yang signifikan ini 

mengindikasikan bahwa besar kecilnya profitabilitas di perusahaan tidak berdampak 

pada tindakan manajemen laba. Profitabilitas erat hubungannya dengan manajemen 

laba, apabila profitabilitas perusahaan semakin besar maka kemungkinan terjadinya 

manajemen laba yang besar pula, sehingga profitabilitas dan manajemen laba 

memiliki hubungan searah. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ardiansyah (2013) yang 

menemukan bahwa adanya pengaruh antara profitabilitas dengan manajemen laba. 

 

4.7.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba 

 Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS diperoleh nilai 

t hitung sebesar -0,499 dan nilai probabilitas sebesar 0,619 lebih besar dibandingkan 

taraf signifikansi α=5%=0,05 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. Hasil penelitian menemukan tidak 

ada pengaruh yang signifikan antara kepemilikan manajerial terhadap manajemen 

laba.  
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Kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi dimana manajer memiliki 

saham dalam perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sebagai pemegang 

saham perusahaan. Dalam Penelitian ini, jika dilihat dari nilai statistik deskriptif 

kepemilikan manajerial sangat rendah sehingga kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh untuk mengurangi masalah keagenan. Masalah keagenan dapat 

diminimalisasi dengan cara meningkatkan kepemilikan manajerial karena dengan 

kepemilikan manajerial yang semakin meningkat maka manajemen akan cenderung 

berusaha meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham. 

 Hasil penelitian ini didukung oleh Welvin dan Herawati (2010) bahwa tidak 

ada pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. 

 

4.7.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba 

 Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS diperoleh nilai t hitung 

sebesar -5,267 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan taraf 

signifikansi α=5%=0,05 artinya ada pengaruh yang signifikan antara kepemilikan 

institusional terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini diperoleh ada pengaruh 

yang signifikan antara kepemilikan institusional terhadap manajemen laba. Adanya 

pengaruh yang signifikan ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya prosentase 

kepemilikan institusional di perusahaan berpengaruh pada tindakan manajemen laba. 

 Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak 

manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan 

manajemen melakukan manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki 

oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak 
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menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen 

(Boediono, 2005). 

 Penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Welvin dan Herawati (2010) 

bahwa tidak ada pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba. 

 

4.7.4. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba 

 Proporsi dewan komisaris independen sekurang-kurangnya 50% (lima puluh 

perseratus) anggota komisaris independen dari jumlah total anggota dewan 

komisaris. Fama dan Jensen (dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007) menyatakan 

bahwa non executive director (komisaris independen) dapat bertindak sebagai 

penengah dalam perselisihan yang terjadi antara para manajer internal dan 

mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. 

Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi 

monitoring agar tercipta perusahaan yang good corporate governance. 

 Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS diperoleh nilai t hitung 

sebesar -7,027 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan taraf 

signifikansi α=5%=0,05 artinya ada pengaruh yang signifikan antara dewan 

komisaris independen terhadap manajemen laba. Hasil penelitian menemukan ada 

pengaruh yang signifikan antara dewan komisaris independen terhadap manajemen 

laba. Adanya pengaruh yang signifikan mengindikasikan bahwa semakin besar 

jumlah dewan komisaris independen di perusahaan akan mempengaruhi tindakan 

manajemen laba di perusahaan. 
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 Temuan penelitian ini didukung oleh Nasution dan Setiawan (2007) yang 

menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen  berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

 

4.7.5. Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

 Para pemegang saham mempercayakan pengelolaan kepemilikannya pada 

direktur utama perusahaan, yang mana di dalam pelaksanaan perusahaan direktur 

perusahaan melimpahkan wewenang dan tanggungjawab pengelolaan perusahaan 

pada masing-masing fungsi dan manajer menurut arah geografis. Sedangkan masing-

masing pihak tentu memiliki kepentingan yang berbeda. Oleh karenanya dibutuhkan 

suatu fungsi yaitu komite audit untuk menyeimbangkan masing- masing kepentingan 

tersebut agar tidak keluar dari jalurnya (Junaidi, 2007).  

 Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS diperoleh nilai t hitung 

sebesar -6,013 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan taraf 

signifikansi α=5%=0,05, artinya ada pengaruh yang signifikan antara komite audit 

terhadap manajemen laba secara parsial. Hasil penelitian menemukan ada pengaruh 

yang signifikan antara komite audit terhadap manajemen laba. Adanya pengaruh 

yang signifikan dan negatif ini mengindikasikan bahwa banyak sedikitnya komite 

audit yang di perusahaan berpengaruh pada tindakan manajemen laba.  

 Hasil temuan penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Lin (2006) yang 

membuktikan bahwa komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. 
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4.7.6. Pengaruh Kualitas Auditor Eksternal terhadap Manajemen Laba 

 Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS diperoleh nilai t hitung 

sebesar 7,060 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan taraf 

signifikansi α=5%=0,05, artinya ada pengaruh yang signifikan antara kualitas audit 

eksternal terhadap manajemen laba. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba. Adanya 

pengaruh yang signifikan ini mengindikasikan bahwa baik buruknya kualitas audit 

pada suatu perusahaan berdampak pada tindakan manajemen laba.  

 Kualitas Auditor dilihat dari auditor yang memiliki keahlian dan memiliki 

reputasi yang tinggi dibanding auditor big four yang berafiliasi dengan auditor 

Internasional. Auditor big four berusaha secara sungguh-sungguh mempertahankan 

pangsa pasar, kepercayaan masyarakat, dan reputasinya dengan cara member 

perlindungan kepada publik. Jika auditor ini tidak dapat mempertahankan 

reputasinya maka masyarakat tidak memberi kepercayaan terhadap auditor big four 

sehingga auditor ini dan tiada dengan sendirinya. Ini terjadi pada Kantor Akuntan 

Publik Arthur Anderson yang terlibat dalam kasus Enron. Untuk melindungi reputasi 

ini, auditor big four akan bekerja secara lehih cermat. Kecermatan dan pengalaman 

yang dimiliki oleh auditor diduga akan mengurangi manajemen laba. 

 Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Prihat Assih (2008) 

yang menemukan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kualitas auditor 

eksternal terhadap manajemen laba. 

 

 


