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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

4.1.  Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan mengenai 

karakteristik dari masing-masing variabel penelitian sehingga dapat diperoleh 

gambaran secara umum tentang kondisi perusahaan yang diteliti. Dalam penelitian 

ini diperoleh data sebanyak 160 observasi dengan periode waktu penelitian tahun 

2011 hingga 2015.  

Terdapat dua tahap uji normalitas, pertama untuk normalitas 

penghitungan manajemen laba didapat 140 observasi data yang normal dengan 

menghapus 20 data yang ekstrim. Kedua, untuk normalitas pengujian hipotesis 

didapat 130 observasi data yang normal dengan menghapus 10 data yang ekstrim. 

Berdasarkan hasil uji normalitas memiliki distribusi yang tidak normal karena 

nilai signifikansi kolmogorov-smirnov awal kurang dari 0,05. Untuk menormalkan 

data tersebut maka dihapus data yang ekstrim, kemudian dilakukan pengujian 

ulang normalitas untuk menguji apakah data sudah memiliki distribusi yang 

normal. 

Berikut ini adalah hasil dari statistik deskriptif 130 observasi data normal 

dalam penelitian ini : 
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Tabel 4.1. Statistik Deskriptif 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

REM 130 .019 .077 .05062 .006504 
MVBVA 130 .333 4.906 1.15710 .656536 
CR 130 .010 13.350 2.64801 2.402844 
DAR 130 .051 1.407 .43290 .213427 
TATO 130 .297 2.958 1.00431 .428609 
ROA 130 -.279 .321 .04223 .076051 
SIZE 130 25.194 33.134 27.91451 1.942944 
PL 130 -18.912 67.003 .51778 6.365364 
KI 130 .250 .750 .37349 .079346 
KM 130 .00001 .70003 .0665980 .10114192 
KIns 130 .078 .996 .65506 .193198 
KA 130 2 4 3.02 .362 

Valid N (listwise) 130     

Sumber : Data sekunder yang diolah (2017) 

 

Berdasarkan Tabel 4.1. di atas, variabel manajemen laba riil (REM) 

memiliki nilai minimum sebesar 0,019, nilai maksimum 0,077, mean 0,05062 dan 

standar deviasi 0,006504. Nilai rata-rata manajemen laba riil 0,05062 artinya 

bahwa secara rata-rata tingkat penyimpangan aktivitas manajemen laba riil dengan 

proksi arus kas kegiatan operasi abnormal yang digunakan perusahaan dalam 

penelitian ini adalah sebesar Rp 0,05062. 

 Variabel investment opportunity set (MVBVA) memiliki nilai minimum 

sebesar 0,333, nilai maksimum 4,906, mean 1.15710, dan standar deviasi 

0.656536. Nilai rata-rata investment opportunity set  1.15710, artinya bahwa 

setiap Rp 1 aset perusahaan akan dinilai Rp 1.15710 oleh pasar. 

 Variabel rasio likuiditas (CR) memiliki nilai minimum sebesar 0,10, nilai 

maksimum sebesar 13,350, mean 2.64801, dan standar deviasi sebesar 2.402844. 

Nilai rata-rata rasio likuiditas 2.64801, artinya bahwa setiap Rp 1 hutang lancar 

dapat ditanggung oleh Rp 2.64801 aset lancar. 
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Variabel rasio leverage (DAR) memiliki nilai minimum sebesar 0,051, 

nilai maksimum sebesar 1,407, mean 0,43290, dan standar deviasi sebesar 

0,213427. Nilai rata-rata rasio leverage 0,43290, artinya bahwa setiap Rp 1 aset 

yang dimiliki perusahaan digunakan untuk membiayai Rp 0,43290 kewajiban 

perusahaan. 

Variabel rasio aktivitas (TATO) memiliki nilai minimum sebesar 0,297, 

nilai maksimum sebesar 2,958, mean 1,00431, dan standar deviasi sebesar 

0,428609. Nilai rata-rata rasio aktivitas 1,00431, artinya bahwa setiap Rp 1 aset 

perusahaan dapat menghasilkan 1,00431 kali penjualan. 

Variabel rasio profitabilitas (ROA) memiliki nilai minimum sebesar -

0,279, nilai maksimum sebesar 0,321, mean 0,04223, dan standar deviasi sebesar 

0,076051. Nilai rata-rata rasio profitabilitas 0,04223, artinya bahwa setiap Rp 1 

aset perusahaan dapat menghasilkan Rp 0,04223 laba. 

Variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai minimum sebesar 

25,194, nilai maksimum sebesar 33,134, mean 27,91451, dan standar deviasi 

sebesar 1.942944. Nilai rata-rata ukuran perusahaan 27,91451, artinya bahwa 

logaritma natural dari total aset adalah sebesar Rp 27,91451. 

Variabel pertumbuhan laba (PL) memiliki nilai minimum sebesar -

18.912, nilai maksimum sebesar 67.003, mean 0,51778, dan standar deviasi 

sebesar 6.365364. Nilai rata-rata ukuran perusahaan 0,51778, artinya bahwa 

perbandingan selisih antara laba periode t dengan periode t-1 terhadap laba 

periode t-1 adalah sebesar Rp 0,51778. 
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Variabel komisaris independen (KI) memiliki nilai minimum 0,250 dan 

nilai maksimum 0,750. Hal ini menunjukkan bahwa kisaran nilai komposisi 

dewan komisaris independen dalam perusahaan sampel yang paling minimum 

adalah 0,250 dan yang paling maksimum adalah 0,750. Rata-rata nilai komposisi 

dewan komisaris independen adalah 0,37349 dan standar deviasinya sebesar 

0,079346. Artinya bahwa rata-rata persentase jumlah dewan komisaris independen 

terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris 

perusahaan sampel sebanyak 37,35%. Rata-rata dari komposisi dewan komisaris 

independen dari keseluruhan anggota dewan komisaris yang ada dalam susunan 

dewan komisaris perusahaan sampel telah sesuai dengan keputusan menurut 

direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Kriteria 

Komisaris Independen yang menyatakan bahwa jumlah komisaris independen 

yang dimiliki oleh suatu emiten atau perusahan sekurang-kurangnya adalah  30% 

dari keseluruhan anggota dewan komisaris. 

 Variabel kepemilikan manajerial (KM) memiliki nilai minimum 0,00001 

dan nilai maksimum 0,70003. Hal ini menunjukkan bahwa kisaran nilai 

kepemilikan manajerial yang paling minimum adalah 0,00001 dan yang paling 

maksimum adalah 0,70003. Rata-rata nilai kepemilikan manajerial adalah 

0,0665980 dan standar deviasinya sebesar 0,10114192. Artinya bahwa rata-rata 

persentase jumlah saham yang dimiliki manajer dari total saham beredar 

perusahaan sampel sebanyak 6,66%. 

 Variabel kepemilikan institusional (KIns) memiliki nilai minimum 0,078 

dan nilai maksimum 0,996. Hal ini menunjukkan bahwa kisaran nilai kepemilikan 
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institusional yang paling minimum adalah 0,078 dan yang paling maksimum 

adalah 0,996. Rata-rata nilai kepemilikan institusional adalah 0,65506 dan standar 

deviasinya sebesar 0,193198. Artinya bahwa rata-rata persentase jumlah saham 

yang dimiliki institusi atau investor institusional dari total saham beredar 

perusahaan sampel sebanyak 65,51%. 

Variabel komite audit (KA) memiliki nilai minimum 2 dan nilai 

maksimum 4. Hal ini menunjukkan bahwa kisaran nilai ukuran komite audit yang 

paling minimum adalah 2 orang dan yang paling maksimum adalah 4 orang. Rata-

rata nilai komite audit adalah 3,02 dan standar deviasinya sebesar 0,362. Artinya 

bahwa rata-rata jumlah komite audit dalam perusahaan sampel sebanyak 3 orang. 

 

4.2. Penghitungan Aktivitas Manajemen Laba Riil (REM) 

4.2.1 Uji Asumsi Klasik Manajemen Laba Riil 

 Hasil pengujian asumsi klasik untuk regresi dalam penghitungan aktivitas 

manajemen laba riil dapat diperinci sebagai berikut : 

 

4.2.1.1. Uji Normalitas Manajemen Laba Riil 

 Uji normalitas menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel 

bebas dan variabel terikatnya atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian Kolmogorof-Smirnov. Jika 

nilai signifikansinya lebih dari tingkat signifikansi 0,05 maka data tersebut disebut 

normal. 
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Tabel 4.2. Uji Normalitas Manajemen Laba Riil (Sebelum Data Normal) 

 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .448 160 .000 .101 160 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

 

 Berdasarkan Tabel 4.2. di atas, nilai signifikansi Kolmogorof-Smirnov 

data awal adalah 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan data penelitian belum normal. Untuk menormalkan data, maka 

beberapa data penelitian yang ekstrim dihilangkan dan kemudian dilakukan 

kembali uji normalitas untuk melihat apakah data penelitian telah normal. 

 

Tabel 4.3. Uji Normalitas Manajemen Laba Riil (Setelah Data Normal) 

 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .047 140 .200* .986 140 .168 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

 

 Berdasarkan tabel 4.3. di atas, normalitas terjadi setelah menghilangkan 

20 data penelitian yang ekstrim dari 160 menjadi 140 data dengan nilai 

signifikansi Kolmogorof-Smirnov sebesar 0,200. Nilai signifikansinya lebih besar 

dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan data normal. 
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4.2.1.2. Uji Heteroskedastisitas Manajemen Laba Riil 

Uji heteroskedastisitas menguji apakah ada tidaknya keadaan terjadinya 

kesalahan varian yang konstan. Pengujian dilakukan dengan uji Glejser, yaitu 

dengan meregresikan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, 

yaitu absolute residual. Bila dalam penelitian ini nilai t siginifikan di atas 0,05 

berarti data yang digunakan bebas heteroskedastisitas. 

 

Tabel 4.4. Uji Heteroskedastisitas Manajemen Laba Riil 

 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .037 .009  4.169 .000 

St_per_At_1 .014 .008 .182 1.863 .065 

DeltaS_per_At_1 -.008 .017 -.049 -.500 .618 

a. Dependent Variable: ABSRES 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

 

 Berdasarkan Tabel 4.4. di atas, variabel independen St/At-1 dan ΔSt/At-1 

masing-masing memberikan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan kedua variabel telah terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

 

4.2.1.3. Uji Multikolinearitas Manajemen Laba Riil 

 Uji multikolinearitas menguji apakah terjadi korelasi di antara variabel-

variabel independen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tolerance value 

dan VIF (Varian Inflation Factor). Jika nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10 

maka tidak terjadi multikolinearitas. 
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Tabel 4.5. Uji Multikolinearitas Manajemen Laba Riil 

 
Model Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   
St_per_At_1 .746 1.341 

DeltaS_per_At_1 .746 1.341 

a. Dependent Variable: CFOt_perAt_1 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

 

 Berdasarkan Tabel 4.5. di atas, variabel independen St/At-1 dan ΔSt/At-1 

masing-masing memberikan nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF 

lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan kedua variabel telah terbebas dari 

masalah multikolinearitas. 

 

4.2.1.4. Uji Autokorelasi Manajemen Laba Riil 

 Uji autokorelasi menguji apakah dalam model regresi linear terdapat 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Pengujian 

dilakukan dengan membandingkan nilai Durbin-Watson hasil regresi dengan nilai 

dalam tabel Durbin-Watson. Data dikatakan bebas dari autokorelasi jika nilai 

Durbin-Watson berada di antara dU dan 4-dU. 

 

Tabel 4.6. Uji Autokorelasi Manajemen Laba Riil 

 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .121a .015 .000 .068770 1.957 

a. Predictors: (Constant), DeltaS_per_At_1, St_per_At_1 
b. Dependent Variable: CFOt_perAt_1 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 
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 Berdasarkan Tabel 4.6. di atas, nilai Durbin-Watson adalah 1,957. Nilai 

tersebut berada di antara 1,745 (du) dan 2,255 (4-du) sehingga dapat disimpulkan 

data penelitian telah terbebas dari masalah autokorelasi. 

 

4.2.2. Pembuktian Aktivitas Manajemen Laba Riil 

 Berdasarkan Tabel 4.7. di bawah, nilai sig dari variabel aktivitas 

manajemen laba riil (REM) adalah di bawah 0,05. Hal ini berarti bahwa memang 

benar terjadi aktivitas manajemen laba riil dalam perusahaan sampel. 

 

Tabel 4.7. One-Sample Test 

 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

REM 88.748 129 .000 .050623 .04949 .05175 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

  

4.3. Uji Asumsi Klasik Hipotesis 

4.3.1. Uji Normalitas Hipotesis 

 Uji normalitas menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel 

bebas dan variabel terikatnya atau keduanya memiliki distribusi normal ataukah 

tidak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian Kolmogorof-Smirnov. 

Jika nilai signifikansinya lebih dari tingkat signifikansi 0,05 maka data disebut 

normal. 
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Tabel 4.8. Uji Normalitas Hipotesis (Sebelum Data Normal) 

 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .106 140 .001 .916 140 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

 

 Berdasarkan Tabel 4.8. di atas, nilai signifikansi Kolmogorof-Smirnov 

data awal adalah 0,001. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan data penelitian belum normal. Untuk menormalkan data, maka 

beberapa data penelitian yang ekstrim dihilangkan dan kemudian dilakukan 

kembali uji normalitas untuk melihat apakah data penelitian telah normal.  

 

Tabel 4.9. Uji Normalitas Hipotesis (Setelah Data Normal) 

 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .068 130 .200* .989 130 .373 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

 

 Berdasarkan Tabel 4.9. di atas, normalitas terjadi setelah menghilangkan 

10 data penelitian yang ekstrim dari 140 menjadi 130 data dengan nilai 

signifikansi Kolmogorof-Smirnov sebesar 0,200. Nilai signifikansinya lebih besar 

dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan data normal. 
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4.3.2. Uji Heteroskedastisitas Hipotesis 

Uji heteroskedastisitas menguji apakah ada tidaknya keadaan terjadinya 

kesalahan varian yang konstan. Pengujian dilakukan dengan uji Glejser yaitu 

dengan meregresikan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen 

yaitu absolute residual. Bila dalam penelitian ini nilai t siginifikan di atas 0,05 

berarti data yang digunakan bebas heteroskedastisitas. 

 

Tabel 4.10. Uji Heteroskedastisitas Hipotesis 

 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .009 .005  1.749 .083 

MVBVA 6.609E-005 .000 .017 .165 .869 

CR .000 .000 -.106 -.866 .388 

DAR .001 .002 .114 .858 .393 

TATO .001 .001 .146 1.382 .170 

ROA -.001 .004 -.032 -.255 .799 

SIZE .000 .000 -.162 -1.269 .207 

PL 2.612E-005 .000 .066 .714 .477 

KI -.003 .003 -.101 -1.064 .289 

KM -.002 .003 -.076 -.602 .548 

KIns 9.711E-005 .001 .007 .065 .948 

KA 4.958E-006 .001 .001 .007 .994 

a. Dependent Variable: ABSRES2 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

 

 Berdasarkan Tabel 4.10. di atas, semua variabel independen masing-

masing memberikan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan semua variabel independen telah terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 
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4.3.3. Uji Multikolinearitas Hipotesis 

Uji multikolinearitas menguji apakah terjadi korelasi di antara variabel-

variabel independen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tolerance value 

dan VIF (Varian Inflation Factor). Jika nilai tolerance> 0,1 dan nilai VIF < 10 

maka tidak terjadi multikolinearitas. 

 

Tabel 4.11. Uji Multikolinearitas Hipotesis 

 
Model Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   
MVBVA .713 1.402 

CR .522 1.915 

DAR .443 2.259 

TATO .692 1.444 

ROA .505 1.979 

SIZE .475 2.107 

PL .913 1.095 

KI .865 1.156 

KM .488 2.051 

KIns .590 1.695 

KA .846 1.182 

a. Dependent Variable: REM 
Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

 

 Berdasarkan Tabel 4.11. di atas, semua variabel independen masing-

masing memberikan nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil 

dari 10 sehingga dapat disimpulkan semua variabel independen telah terbebas dari 

masalah multikolinearitas. 
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4.3.4. Uji Autokorelasi Hipotesis 

Uji autokorelasi menguji apakah dalam model regresi linear terdapat 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Pengujian 

dilakukan dengan membandingkan nilai Durbin-Watson hasil regresi dengan nilai 

dalam tabel Durbin-Watson. Data dikatakan bebas dari autokorelasi jika nilai 

Durbin-Watson berada di antara dU dan 4-dU. 

 

Tabel 4.12. Uji Autokorelasi Hipotesis 

 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .785a .615 .580 .004217 2.126 

a. Predictors: (Constant), KA, CR, KM, PL, MVBVA, KI, TATO, ROA, KIns, SIZE, DAR 
b. Dependent Variable: REM 

 Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

 

 Berdasarkan Tabel 4.12. di atas, nilai Durbin-Watson adalah 2,126. Nilai 

tersebut berada di antara 1,800 (du) dan 2,200 (4-du) sehingga dapat disimpulkan 

data penelitian telah terbebas dari masalah autokorelasi. 

 

4.4. Uji Model Fit (Uji F) 

 Uji F dikenal dengan uji serentak, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah 

pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel 

terikatnya. Uji F juga digunakan untuk menguji apakah model regresi yang kita 

buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan (layak atau tidak layak). Uji F 

dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika F hitung > 

http://www.statistikian.com/2012/10/variabel-penelitian.html
http://www.statistikian.com/2012/07/f-tabel-dalam-excel.html
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dari F tabel, (Ho ditolak dan Ha diterima) maka model signifikan atau bisa dilihat 

dalam kolom signifikansi pada Anova. 

 

Tabel 4.13. Uji Model Fit (Uji F) 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .003 11 .000 17.170 .000b 

Residual .002 118 .000   

Total .005 129    
a. Dependent Variable: REM 
b. Predictors: (Constant), KA, CR, KM, PL, MVBVA, KI, TATO, ROA, KIns, SIZE, DAR 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

 

 Berdasarkan Tabel 4.13. di atas, nilai F-test 17,170 dan signifikansi 

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 artinya setiap variabel independen dapat 

menerangkan variabel dependen. Model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi REM (aktivitas manajemen laba riil) atau model regresi dapat 

digunakan untuk melakukan pengujian yang dibutuhkan dan hasilnya mampu 

menjelaskan hal yang diteliti. 

 

4.5. Uji Koefisien Determinasi 

 Nilai koefisien determinasi (adjusted R2) menunjukkan besarnya 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu. Nilai koefisien 

determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 
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variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen. 

 

Tabel 4.14. Uji Koefisien Determinasi 

 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .785a .615 .580 .004217 2.126 

a. Predictors: (Constant), KA, CR, KM, PL, MVBVA, KI, TATO, ROA, KIns, SIZE, DAR 
b. Dependent Variable: REM 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

 

 Berdasarkan Tabel 4.14. di atas, dapat dilihat bahwa nilai adjusted R² 

adalah sebesar 0,580, artinya daya penjelas seluruh variabel independen terhadap 

variabel dependen: REM (aktivitas manajemen laba riil) sebesar 58,0% sedangkan 

sisanya 42,0% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.  

 

4.6. Uji Hipotesis 

 Penelitian ini menganalisis pengaruh investment opportunity set, kinerja 

perusahaan, ukuran perusahaan, pertumbuhan laba, dan corporate governance 

terhadap kualitas laba (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015). 
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Tabel 4.15. Uji Hipotesis 

REM = α + β1MVBVA + β2CR + β3DAR + β4TATO + β5ROA + β6 SIZE +    

β7 PL +β8KI + β9KM +β10KIns +β11KA + e 

 
Model Unstandardized 

Coefficients 
t Sig. 

B   

1 

(Constant) .050 5.804 .000 

MVBVA .002 2.435 .016 

CR -.009 -2.356 .026 

DAR .008 3.040 .003 

TATO .007 6.676 .000 

ROA .033 4.804 .000 

SIZE -.000 -2.382 .023 

PL -.000 -6.943 .000 

KI -.003 -.562 .575 

KM -.004 -2.377 .021 

KIns -.001 -2.434 .016 

KA -.004 -2.350 .027 

            a. Dependent Variable: REM 
          Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

 

Berdasarkan Tabel 4.15. dapat dijelaskan pengaruh antara masing-masing 

variabel independen (MVBA, CR, DAR, TATO, ROA, SIZE, PL, KI, KM, KIns 

dan KA) terhadap REM (aktivitas manajemen laba riil)  yaitu : 

 

4.6.1. Pengaruh IOS Terhadap Kualitas Laba 

Variabel MVBA (investment opportunity set) memiliki nilai tingkat 

signifikansi sebesar 0,016 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan secara statistik 

signifikan dan koefisien regresi sebesar 0,002. Hal ini berarti bahwa investment 

opportunity set berpengaruh signifikan positif terhadap aktivitas manajemen laba 

riil atau dengan kata lain berarti investment opportunity set berpengaruh signifikan 

negatif terhadap kualitas laba. Dengan demikian, H1 yang menyatakan bahwa IOS 
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berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas laba diterima. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Puteri dan Rohman (2012); Rachmawati dan Triatmoko (2007); 

Dipanusa (2013); serta Warianto dan Rusiti (2013) juga menyatakan bahwa 

investment opportunity set berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas laba. 

 Investor melihat IOS sebagai pilihan pertumbuhan perusahaan yang 

dapat meningkatkan saham di masa depan (Pramana, 2013). Saham yang 

meningkat di masa depan akan memberikan return yang lebih besar pula terhadap 

investor, sehingga perusahaan yang memiliki suatu set kesempatan investasi akan 

menjadi lebih menarik di mata investor. Hal inilah yang menjadi motivasi manajer 

melakukan tindakan manajemen laba sehingga mempengaruhi kualitas laba yang 

dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang mempunyai IOS yang tinggi 

cenderung melakukan tindakan manipulasi laba yang mengakibatkan kualitas laba 

menjadi rendah (Warianto dan Rusiti, 2013). 

 

4.6.2. Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap Kualitas Laba 

Variabel CR (rasio likuiditas) memiliki nilai tingkat signifikansi sebesar 

0,026 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan secara statistik signifikan dan koefisien 

regresi sebesar -0,009. Hal ini berarti bahwa rasio likuiditas berpengaruh 

signifikan negatif terhadap aktivitas manajemen laba riil atau dengan kata lain 

berarti rasio likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laba. 

Dengan demikian, H2 yang menyatakan bahwa rasio likuiditas berpengaruh 

signifikan positif terhadap kualitas laba diterima. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Wulansari (2013); Warianto dan Rusiti (2013); Maya (2015); serta 
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Sutrisno (2015) yang menyatakan bahwa rasio likuiditas berpengaruh signifikan 

positif terhadap kualitas laba. 

 Rasio likuiditas adalah salah satu indikator untuk menilai apakah suatu 

perusahaan mempunyai masalah dalam sumber aliran kas untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Semakin besar jumlah kelipatan aset lancar 

terhadap kewajiban lancar, maka semakin besar pula keyakinan bahwa kewajiban 

lancar perusahaan dapat dibayar pada saat jatuh tempo (Sadiah dan Priyadi, 

2015).Perusahaan yang memiliki kemampuan dalam membayar utang jangka  

pendeknya berarti perusahaan memiliki kinerja perusahaan yang baik dalam  

pemenuhan utang lancarnya sehingga akan lebih disukai oleh para investor dan 

kreditor. 

 

4.6.3. Pengaruh Rasio Leverage Terhadap Kualitas Laba 

Variabel DAR (rasio leverage) memiliki nilai tingkat signifikansi sebesar 

0,003 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan secara statistik signifikan dan koefisien 

regresi sebesar 0,008. Hal ini berarti bahwa rasio leverage berpengaruh signifikan 

positif terhadap aktivitas manajemen laba riil atau dengan kata lain berarti rasio 

leverage berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas laba. Dengan demikian, 

H3 yang menyatakan bahwa rasio leverage berpengaruh signifikan negatif 

terhadap kualitas laba diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian Purwanti 

(2010); Ramadiawati (2012); Warianto dan Rusiti (2013); serta Valipour dan 

Moradbeygi (2011) yang menyatakan bahwa rasio leverage berpengaruh 

signifikan negatif terhadap kualitas laba. 
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  Rasio leverage merupakan suatu variabel untuk mengetahui seberapa 

besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang perusahaan. Perusahaan mempunyai 

tingkat leverage tinggi berarti sangat tergantung pada pinjaman luar untuk 

membiayai asetnya, sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat leverage 

rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. Struktur modal 

mempunyai pengaruh terhadap kualitas laba karena jika aset perusahaan lebih 

besar dibiayai oleh hutang dari pada modalnya maka peran dari pada investor 

menjadi menurun. Perusahaan dinilai tidak dapat menjaga keseimbangan financial 

dalam penggunaan dana antara jumlah modal yang tersedia dengan modal yang 

dibutuhkan. Oleh karena itu, jika tingkat leverage suatu perusahaan semakin 

tinggi  

 

4.6.4. Pengaruh Rasio Aktivitas Terhadap Kualitas Laba 

Variabel TATO (rasio aktivitas) memiliki nilai tingkat signifikansi 

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan secara statistik signifikan dan 

koefisien regresi sebesar 0,007. Hal ini berarti bahwa rasio aktivitas berpengaruh 

signifikan positif terhadap aktivitas manajemen laba riil atau dengan kata lain 

berarti rasio aktivitas berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas laba. 

Dengan demikian, H4 yang menyatakan bahwa rasio aktivitas berpengaruh 

signifikan negatif terhadap kualitas laba diterima. Hal ini sejalan dengan 

penelitian oleh Setianingsih (2013) yang menyatakan bahwa rasio aktivitas 

berpengarih signifikan terhadap kualitas laba. 
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 Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

efisiensi dan efektivitas pemanfaatan setiap aset yang dimiliki perusahaan 

(Prastowo dan Julianty, 2008). Rasio ini akan diukur menggunakan total asset 

turnover, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aset yang 

dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari 

tiap rupiah aset. Perputaran aset dapat menggambarkan kinerja perusahaan, yaitu 

semakin tinggi efisiensi penggunaan aset, maka akan semakin cepat pengembalian 

dalam bentuk kas (Hanafi dan Halim, 2000). 

 Manajer akan memproduksi banyak persediaan untuk memenuhi 

permintaan, sehingga dengan tingginya produksi, maka biaya overhead tetap per 

unit semakin kecil dan biaya per unitnya akan turun. Semakin tinggi rasio 

perputaran aset, maka semakin tinggi pula praktik manajemen laba, sehingga akan 

mengakibatkan kualitas laba rendah. 

 

4.6.5. Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Kualitas Laba 

Variabel ROA (rasio profitabilitas) memiliki nilai tingkat signifikansi 

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan secara statistik signifikan dan 

koefisien regresi sebesar 0,033. Hal ini berarti bahwa rasio profitabilitas 

berpengaruh signifikan positif terhadap aktivitas manajemen laba riil atau dengan 

kata lain berarti rasio profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap 

kualitas laba. Dengan demikian, H5 yang menyatakan bahwa rasio profitabilitas 

berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas laba diterima. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Ramadiawati (2012); Gaol (2014); Reyhan (2014); serta 



 

 

82 

 

Risdawaty dan Subowo (2015) yang menyatakan bahwa rasio profitabilitas 

berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas laba. 

  Rasio profitabilitas (profitability) adalah kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba. Brigham dan Houston (2006) mengatakan bahwa perusahaan 

dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan hutang 

yang kecil. Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan untuk membiayai 

sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan dana yang dihasilkan secara internal. 

Profitabilitas merupakan faktor yang seharusnya mendapat perhatian penting 

karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan harus berada 

dalam keadaan yang menguntungkan (profitable). 

  Tanpa adanya keuntungan (profit), maka akan sulit bagi perusahaan 

untuk menarik modal dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

dalam kegiatan operasinya (profitabilitas) merupakan fokus utama dalam 

penilaian prestasi perusahaan karena laba perusahaan selain merupakan indikator 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bagi penyandang dananya juga 

merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek 

perusahaan di masa yang akan datang. Tingkat profitabilitas dapat dijadikan 

sebagai dasar pengambilan keputusan investasi karena untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan tingkat pengembalian atas investasi 

yang dilakukan atas perusahaan tersebut. 
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4.6.6. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Laba 

   Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai tingkat signifikansi sebesar 

0,023 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan secara statistik signifikan dan koefisien 

regresi sebesar -0,000. Hal ini berarti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan negatif terhadap aktivitas manajemen laba riil atau dengan kata lain 

berarti ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laba. 

Dengan demikian, H6 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan positif terhadap kualitas laba diterima. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Sadiah dan Priyadi (2015); Irawati (2012); Dira dan Astika (2014); 

Reyhan (2014); serta Sukmawati, Sofianty, dan Sukarmanto (2016) yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

kualitas laba. 

  Perusahaan yang mempunyai total aset dengan jumlah yang besar 

mencerminkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kondisi yang relatif lebih 

stabil dan mampu untuk menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan dengan 

perusahaan yang hanya memiliki total aset yang sedikit. Semakin 

besarukuransuatu perusahaan maka kelangsungan usaha perusahaan tersebut akan 

semakin tinggi dalam meningkatkan kinerja perusahaan sehingga perusahaan 

tidak perlu melakukan praktek manipulasi laba (Dira dan Astika, 2014). 

Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar dianggap lebih berkualitas labanya 

dibandingkan perusahaan dengan ukuran yang kecil. Hal ini dikarenakan 

perusahaan yang berukuran besar mendapatkan tuntutan penyajian informasi yang 

lebih lengkap dan luas. 
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4.6.7. Pengaruh Pertumbuhan Laba Terhadap Kualitas Laba 

Variabel pertumbuhan laba memiliki nilai tingkat signifikansi sebesar 

0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan secara statistik signifikan dan koefisien 

regresi sebesar -0,000. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan laba berpengaruh 

signifikan negatif terhadap aktivitas manajemen laba riil atau dengan kata lain 

berarti pertumbuhan laba berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laba. 

Dengan demikian, H7 yang menyatakan bahwa pertumbuhan laba berpengaruh 

signifikan positif terhadap kualitas laba diterima. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Sadiah dan Priyadi (2015); Sutrisno (2015); Reyhan (2014); serta 

Winati (2015) yang menyatakan bahwa pertumbuhan laba berpengaruh signifikan 

positif terhadap kualitas laba. 

  Pertumbuhan laba merupakan suatu kenaikan laba atau penurunan laba 

per tahun yang biasnya dinyatakan dalam prosentase (Adriani, 2011). Dengan 

adanya pertumbuhan laba berarti laba yang akan diperoleh untuk ke depannya 

juga akan terus meningkat. Investor akan lebih tertarik pada perusahaan yang 

dapat meningkatkan kemakmuran mereka di masa datang. Hal inilah yang akan 

memicu dilakukannya manajemen laba yang akan mempengaruhi kualitas laba. 

   

4.6.8. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Kualitas Laba 

Variabel KI (komisaris independen) memiliki nilai tingkat signifikansi 

sebesar 0,575 lebih besar dari 0,05 menunjukkan secara statistik tidak signifikan. 

Hal ini berarti bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap 

aktivitas manajemen laba riil atau dengan kata lain berarti komisaris independen 
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tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Dengan demikian, H8 yang 

menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap 

kualitas laba ditolak. Hal ini sejalan dengan penelitian Dipanusa (2013); 

Rachmawati dan Triatmoko (2007); Sholichah (2015); serta Puteri dan Rohman 

(2013) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laba. 

Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap aktivitas manajemen 

laba riil ataupun kualitas laba. Peran dewan komisaris dalam perusahaan adalah 

berpartisipasi secara proaktif dalam keputusan strategis; mengajukan pertanyaan 

yang sulit kepada manajemen; mengawasi rencana manajemen, keputusan dan 

tindakan; memonitor kode etik manajemen, pelaporan keuangan dan kepatuhan 

hukum; sangat efektif dalam pencapaian corporate governance perusahaan yang 

baik serta melindungi kepentingan stakeholder dengan mengurangi manajemen 

laba.   

 Adanya regulasi yang mewajibkan adanya komisaris independen dalam 

setiap perusahaan go public berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar 

Modal (Bapepam) dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor: Kep-643/Bl/2012 

tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Hal ini 

menyebabkan timbulnya pembentukan komisaris independen hanya cenderung 

untuk memenuhi regulasi saja sehingga kinerja komisaris independen tidak 

maksimal dan tidak bisa mengurangi praktik aktivitas manajemen laba riil.  

 Penempatan atau penambahan anggota komisaris independen 

dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal, sementara pemegang 



 

 

86 

 

saham mayoritas (pengendali/founders) masih memegang peranan penting, 

sehingga kinerja dewan tidak meningkat bahkan turun. Pengangkatan komisaris 

independen oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi 

saja tapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan Good Corporate Governance 

(GCG) di dalam perusahaan. Kondisi ini juga ditegaskan dari hasil survei Asian 

Development Bank dalam Ferdawati (2010) yang menyatakan bahwa kuatnya 

kendali pendiri perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas menjadikan 

komisaris tidak independen. Fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi 

tanggung jawab anggota dewan menjadi tidak efektif. 

 

4.6.9. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kualitas Laba 

Variabel KM (kepemilikan manajerial) memiliki nilai tingkat signifikansi 

sebesar 0,021 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan secara statistik signifikan dan 

koefisien regresi sebesar -0,004. Hal ini berarti bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh signifikan negatif terhadap aktivitas manajemen laba riil atau dengan 

kata lain berarti kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap 

kualitas laba. Dengan demikian, H9 yang menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laba diterima. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Adriani (2011); Sholichah (2015); Kartina dan Nikmah 

(2011); Oktaviani, Nur, dan Ratnawati (2015); serta Muid (2009) yang 

menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif 

terhadap kualitas laba.  
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  Struktur kepemilkan manajerial dapat dijelaskan dari dua sudut pandang 

(Yulita, 2007) yaitu : pendekatan keagenan yang menganggap struktur 

kepemilikan manajerial sebagai sebuah instrumen atau alat untuk mengurangi 

konflik keagenan di antara berbagai klaim terhadap perusahaan, dan pendekatan 

ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan 

sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara insider 

dan outsider melalui pengungkapan informasi. Kualitas laba yang dilaporkan 

dapat dipengaruhi oleh kepemilikan saham manajerial. Tekanan dari pasar modal 

menyebabkan perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang rendah akan 

memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan, yang 

sebenarnya tidak mencerminkan keadaan ekonomi dari perusahaan yang 

bersangkutan (Sutedi, 2011). 

  

4.6.10. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kualitas Laba 

Variabel KIns (kepemilikan institusional) memiliki nilai tingkat 

signifikansi sebesar 0,016 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan secara statistik 

signifikan dan koefisien regresi sebesar -0,001. Hal ini berarti bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap aktivitas manajemen laba riil 

atau dengan kata lain berarti kepemilikan institusional berpengaruh signifikan 

positif terhadap kualitas laba. Dengan demikian, H10 yang menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laba 

diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian Adriani (2011); Kartina dan Nikmah 

(2011); Puteri dan Rohman (2012); Oktaviani, Nur, dan Ratnawati (2015); serta 
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Muid (2009) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

signifikan positif terhadap kualitas laba. 

  Hubungan kempemilikan institusional dengan fungsi monitor adalah 

investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan 

manajemen lebih baik dibandingkan investor individual. Menurut Lee et al., 

(1992) dalam Fidyati (2004) menyebutkan dua perbedaan pendapat mengenai 

investor institusional. Pendapat pertama didasarkan pada pandangan bahwa 

investor institusional adalah pemilik sementara (transfer owner) sehingga hanya 

terfokus pada laba sekarang (current earnings). Perubahan pada laba sekarang 

dapat mempengaruhi keputusan investor institusional. Jika perubahan ini tidak 

dirasakan menguntungkan oleh investor, maka investor dapat melikuidasi 

sahamnya. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa investor institusional biasanya 

memiliki saham dengan jumlah besar, sehingga jika mereka melikuidasi 

sahamnya akan mempengaruhi nilai saham secara keseluruhan. Untuk 

menghindari tindakan likuidasi dari investor, manajer akan melakukan earnings 

management. 

  Pendapat kedua memandang investor institusional sebagai investor yang 

berpengalaman (sophisticated). Menurut pendapat ini, investor lebih terfokus pada 

laba masa datang (future earnings) yang lebih besar relatif dari laba sekarang. 

Dalam Fidyati (2004), Shiller dan Pound (1989) menjelaskan bahwa investor 

institusional menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan analisis 

investasi dan mereka memiliki akses atas informasi yang terlalu mahal 

perolehannya bagi investor lain. Investor institusional akan melakukan monitoring 
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secara efektif dan tidak akan mudah diperdaya dengan tindakan manipulasi yang 

dilakukan manajer.  

   

4.6.11. Pengaruh Komite Audit Terhadap Kualitas Laba 

Variabel KA (komite audit) memiliki nilai tingkat signifikansi sebesar 

0,027 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan secara statistik signifikan dan koefisien 

regresi sebesar -0,004. Hal ini berarti bahwa komite audit berpengaruh signifikan 

negatif terhadap aktivitas manajemen laba riil atau dengan kata lain berarti komite 

audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laba. Dengan demikian, H11 

yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap 

kualitas laba diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian Kartina dan Nikmah 

(2011); Puteri dan Rohman (2012); Oktaviani, Nur, dan Ratnawati (2015); serta 

Suaryana (2005) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan 

positif terhadap kualitas laba.  

Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam 

hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya 

menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta 

dilaksanakannya good corporate governance. Dengan berjalannya fungsi komite 

audit secara efektif, maka control terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga, 

konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan 

kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi. 

  

 


