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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

4.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan tentang 

karakteristik dari setiap penelitian sehingga dapat diperoleh gambaran secara umum 

tentang kondisi perusahaan yang diteliti meliputi rata-rata (mean), nilai maksimum 

(maximum) dan nilai minimum (minimum). Pada penelitian ini diperoleh data 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah 

memenuhi kriteria sebanyak 158 data observasi dengan periode waktu penelitian 

2013, 2014, dan 2015. Data tersebut kemudian melewati uji asumsi klasik untuk 

menghitung manajemen laba dan pengujian hipotesis. Adapun setelah pengujian 

terdapat beberapa data yang belum lolos uji asumsi klasik normalitas, sehingga 

harus membuang data yang bersifat outlier.  

Data yang telah memenuhi uji asumsi klasik untuk penghitungan 

manajemen laba sebanyak 143. Kemudian data observasi tersebut dibagi dalam dua 

kategori manajemen laba yaitu penurunan laba (income decreasing) sebanyak 64 

data dan peningkatan laba (income increasing) sebanyak 79 data yang kemudian 

dilakukan uji regresi secara terpisah. Berikut ini adalah hasil dari statistik deskriptif 

untuk setiap model regresi melalui proses pengolahan dengan SPSS 21: 
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4.1.1. Model regresi 1 

Hasil statistik dari model regresi 1 menguji pengaruh arus kas bebas (FCF) 

dan kinerja keuangan yang meliputi current ratio (CR), total asset turnover 

(TATO), return on equity (ROE), debt to equity ratio (DER) terhadap manajemen 

laba pola penurunan laba (income decreasing) dihitung menggunakan discretionary 

accruals yang bernilai negatif namun sudah diabsolutkan (DAdec). Berikut ini hasil 

dari statistik deskriptif dari model regresi 1 sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif Model Regresi 1 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DAdec 60 .001565 .119875 .0387544 .031375 

FCF 60 .003 .339 .08590 .067380 

CR 60 .770 9.680 2.26250 1.775236 

TATO 60 .252 2.843 1.12118 .493800 

ROE 60 -.398 .754 .09135 .146677 

DER 60 -3.457 7.687 1.32965 1.759289 

Valid N (listwise) 60     

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan variabel manajemen laba dengan 

pola penurunan laba (DAdec) memiliki nilai minimum 0,001565, nilai maksimum 

0,119875, rata-rata 0,038754 dan standar deviasi 0,031375. Nilai rata-rata 

manajemen laba tersebut menunjukkan secara rata-rata tingkat penyimpangan 

akrual yang terjadi dibawah kendali manajemen sebagai akibat dari adanya 

kebijakan manajemen sebesar 0,038754.  
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Variabel arus kas bebas / free cash flow (FCF) dihitung dari arus kas hasil 

aktivitas operasional perusahaan dikurangi dengan investasi PPE dan dibagi dengan 

total aset. Nilai minimum sebesar 0,003 dan nilai maksimumnya 0,339, nilai rata-

rata 0,0859 dan standar deviasi sebesar 0,06738. Nilai rata-rata sebesar 0,0859 yang 

menunjukkan bahwa aliran kas bebas perusahaan sebesar 8,59% dari total aset yang 

dimiliki perusahaan.  

 Variabel current Ratio (CR) merupakan rasio yang mencerminkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya dengan aset lancar 

yang dimiliki oleh perusahaan. Pada variabel ini memiliki nilai minimum 0,77, 

maksimum sebesar 9,68, nilai rata-rata sebesar 2,263 dan standar deviasi 1,7752. 

Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa setiap Rp 1 kewajiban lancar dapat 

dipenuhi dengan Rp 2,263 aset lancar yang dimiliki perusahaan.  

 Variabel total asset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur tingkat keefektifan penggunaan aset perusahaan untuk menghasilkan 

penjualan. Variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 0,252, nilai maksimum 

2,84, rata-rata 1,121, dan standar deviasi sebesar 0,4938. Nilai rata-rata tersebut 

menunjukkan bahwa setiap Rp 1 aset perusahaan dapat menghasilkan Rp 1,121 

penjualan.  

Variabel return on equity (ROE) merupakan rasio yang mengukur 

pengembalian yang diterima pemegang saham atas dana yang ditanamkan pada 

sebuah perusahaan. Variabel ROE memiliki nilai minimum -0,398 dan nilai 

maksimum 0,754, nilai rata-rata sebesar 0,0913, dan standar deviasi sebesar 0,1466. 
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Nilai rata-rata tersebut menunjukan bahwa setiap Rp 1 dana yang ditanamkan 

investor sebagai modal saham, akan menghasilkan laba bersih sebesar Rp 0,0913.  

Variabel Debt to equity merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya dengan total ekuitas 

yang dimiliki. Variabel DER memiliki nilai minimum -3,46 dan nilai maksimum 

7,69 serta nilai rata-rata 1,3296 dan standar deviasi 1,7593. Nilai rata-rata DER 

sebesar 1,3296 berarti bahwa dari setiap Rp 1 modal sendiri menjadi jaminan utang 

yang sebesar Rp 1,3296 yang dimiliki perusahaan tersebut. 

 

4.1.2. Model regresi 2 

Hasil statistik dari model regresi 2 menguji pengaruh arus kas bebas (FCF) 

dan kinerja keuangan yang meliputi current ratio (CR), total asset turnover 

(TATO), return on equity (ROE), debt to equity ratio (DER) terhadap manajemen 

laba pola peningkatan laba (income increasing) yang dihitung dengan 

menggunakan discretionary accruals yang bernilai positif (DAinc). Berikut ini 

hasil dari statistik deskriptif model regresi 2 sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif Model Regresi 2 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DAinc 64 .00091613 .06223359 .0258762855 .01709875166 

FCF 64 .003 .348 .06664 .081258 

CR 64 .450 13.350 3.48547 3.088469 

TATO 64 .232 2.738 1.06991 .505352 

ROE 64 -.140 1.435 .17414 .247404 

DER 64 .007 7.372 .92292 1.272275 

Valid N (listwise) 64     

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 
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Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan variabel manajemen laba dengan 

pola penurunan laba (DAinc) memiliki nilai minimum 0,000916, nilai maksimum 

0,062233, rata-rata 0,025876 dan standar deviasi 0,01709875. Nilai rata-rata 

manajemen laba tersebut menunjukkan secara rata-rata tingkat penyimpangan 

akrual yang terjadi dibawah kendali manajemen sebagai akibat dari adanya 

kebijakan manajemen sebesar 0,025876.  

Variabel arus kas bebas / free cash flow (FCF) dihitung dari arus kas hasil 

aktivitas operasional perusahaan dikurangi dengan investasi PPE dan dibagi dengan 

total aset. Nilai minimum sebesar 0,003 dan nilai maksimumnya 0,348, nilai rata-

rata 0,0666 dan standar deviasi sebesar 0,081258. Nilai rata-rata sebesar 0,0666 

yang menunjukkan bahwa aliran kas bebas perusahaan sebesar 6,66% dari total aset 

yang dimiliki perusahaan.  

 Variabel current Ratio (CR) merupakan rasio yang mencerminkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya dengan aset lancar 

yang dimiliki oleh perusahaan. Pada variabel ini memiliki nilai minimum 0,45, 

maksimum sebesar 13,35, nilai rata-rata sebesar 3,485 dan standar deviasi 3,08847. 

Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa setiap Rp 1 kewajiban lancar dapat 

dipenuhi dengan Rp 3,485 aset lancar yang dimiliki perusahaan.  

 Variabel total asset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur tingkat keefektifan penggunaan aset perusahaan untuk menghasilkan 

penjualan. Variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 0,232, nilai maksimum 

2,738, rata-rata 1,06991, dan standar deviasi sebesar 0,50535. Nilai rata-rata 
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tersebut menunjukkan bahwa setiap Rp 1 aset perusahaan dapat menghasilkan Rp 

1,06991 penjualan.  

Variabel return on equity (ROE) merupakan rasio yang mengukur 

pengembalian yang diterima pemegang saham atas dana yang ditanamkan pada 

sebuah perusahaan. Variabel ROE memiliki nilai minimum -0,140 dan nilai 

maksimum 1,435, nilai rata-rata sebesar 0,1741, dan standar deviasi sebesar 

0,24740. Nilai rata-rata tersebut menunjukan bahwa setiap Rp 1 dana yang 

ditanamkan investor sebagai modal saham, akan menghasilkan laba bersih sebesar 

Rp 0,1741.  

Variabel Debt to equity merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya dengan total ekuitas 

yang dimiliki. Variabel DER memiliki nilai minimum 0,007 dan nilai maksimum 

7,372 serta nilai rata-rata 0,923 dan standar deviasi 1,2723. Nilai rata-rata DER 

sebesar 0,923 berarti bahwa dari setiap Rp 1 modal sendiri menjadi jaminan utang 

yang sebesar Rp 0,923 yang dimiliki perusahaan tersebut. 

 

4.1.3. Model regresi 3 

Hasil statistik dari model regresi 1 menguji pengaruh arus kas bebas (FCF) 

dan kinerja keuangan yang meliputi current ratio (CR), total asset turnover 

(TATO), return on equity (ROE), debt to equity ratio (DER) terhadap manajemen 

laba pola penurunan laba (income decreasing) dihitung menggunakan 

discretionary accruals yang bernilai negatif namun sudah diabsolutkan (DAdec) 
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dan adanya variabel komite audit sebagai variabel moderasi. Berikut ini hasil dari 

statistik deskriptif dari model regresi 3 sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif Model regresi 3 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DAdec 42 .001565 .089078 .0299073 .02178177 

FCF 42 .003 .389 .11029 .102653 

CR 42 .700 12.930 2.55905 2.575638 

TATO 42 .252 2.843 1.20071 .618812 

ROE 42 -.398 1.258 .18786 .334104 

DER 42 -3.457 7.687 1.09840 1.683036 

KA 42 1 4 2.95 .492 

Valid N (listwise) 42     

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan variabel manajemen laba dengan 

pola penurunan laba (DAdec) memiliki nilai minimum 0,001565, nilai maksimum 

0,089078, rata-rata 0,0299073 dan standar deviasi 0,021782. Nilai rata-rata 

manajemen laba tersebut menunjukkan secara rata-rata tingkat penyimpangan 

akrual yang terjadi dibawah kendali manajemen sebagai akibat dari adanya 

kebijakan manajemen sebesar 0,0299073.  

Variabel arus kas bebas / free cash flow (FCF) dihitung dari arus kas hasil 

aktivitas operasional perusahaan dikurangi dengan investasi PPE dan dibagi dengan 

total aset. Nilai minimum sebesar 0,003 dan nilai maksimumnya 0,389, nilai rata-

rata 0,1103 dan standar deviasi sebesar 0,10265. Nilai rata-rata sebesar 0,1103 yang 

menunjukkan bahwa aliran kas bebas perusahaan sebesar 11,03% dari total aset 

yang dimiliki perusahaan.  
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Variabel current Ratio (CR) merupakan rasio yang mencerminkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya dengan aset lancar 

yang dimiliki oleh perusahaan. Pada variabel ini memiliki nilai minimum 0,70, 

maksimum sebesar 12,93, nilai rata-rata sebesar 2,559 dan standar deviasi 2,5756. 

Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa setiap Rp 1 kewajiban lancar dapat 

dipenuhi dengan Rp 2,559 aset lancar yang dimiliki perusahaan.  

Variabel total asset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur tingkat keefektifan penggunaan aset perusahaan untuk menghasilkan 

penjualan. Variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 0,252, nilai maksimum 

2,843, rata-rata 1,2007, dan standar deviasi sebesar 0,618812. Nilai rata-rata 

tersebut menunjukkan bahwa setiap Rp 1 aset perusahaan dapat menghasilkan Rp 

1,2007 penjualan.  

Variabel return on equity (ROE) merupakan rasio yang mengukur 

pengembalian yang diterima pemegang saham atas dana yang ditanamkan pada 

sebuah perusahaan. Variabel ROE memiliki nilai minimum -0,398 dan nilai 

maksimum 1,258, nilai rata-rata sebesar 0,18786, dan standar deviasi sebesar 

0,334104. Nilai rata-rata tersebut menunjukan bahwa setiap Rp 1 dana yang 

ditanamkan investor sebagai modal saham, akan menghasilkan laba bersih sebesar 

Rp 0,18786.  

Variabel Debt to equity merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya dengan total ekuitas 

yang dimiliki. Variabel DER memiliki nilai minimum -3,457 dan nilai maksimum 

7,687 serta nilai rata-rata 1,0984 dan standar deviasi 1,683036. Nilai rata-rata DER 
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sebesar 1,0984 berarti bahwa dari setiap Rp 1 modal sendiri menjadi jaminan utang 

yang sebesar Rp 1,0984 yang dimiliki perusahaan tersebut. 

Variabel komite audit sebagai variabel moderasi. Variabel ini memiliki nilai 

minimum 1, nilai maksimum 4, nilai rata-rata 2,95 dan nilai standar deviasi 0,492. 

Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa rata-rata dari jumlah orang yang 

menduduki jabatan komite audit perusahaan sebanyak 3 orang 

 

4.1.4. Model regresi 4 

Hasil statistik dari model regresi 4 menguji pengaruh arus kas bebas (FCF) 

dan kinerja keuangan yang meliputi current ratio (CR), total asset turnover 

(TATO), return on equity (ROE), debt to equity ratio (DER) terhadap manajemen 

laba pola peningkatan laba (income increasing) dihitung menggunakan 

discretionary accruals yang bernilai positif (DAinc) dan dimoderasi oleh variabel 

komite audit. Berikut ini hasil dari statistik deskriptif dari model regresi 4 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif Model regresi 4 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DAinc 57 .000916 .081197 .0258726 .01719683740 

FCF 57 .003 .348 .06179 .071562 

CR 57 .450 13.350 3.40123 3.070396 

TATO 57 .232 2.738 1.07709 .493452 

ROE 57 -.140 1.435 .15923 .218106 

DER 57 .007 7.372 .94651 1.322284 

KA 57 2 5 3.16 .455 

Valid N (listwise) 57     

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 



 

60 
 

 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan variabel manajemen laba dengan 

pola peningkatan laba (DAinc) memiliki nilai minimum 0,000916, nilai maksimum 

0,0811967, rata-rata 0,025873 dan standar deviasi 0,0171968. Nilai rata-rata 

manajemen laba tersebut menunjukkan secara rata-rata tingkat penyimpangan 

akrual yang terjadi dibawah kendali manajemen sebagai akibat dari adanya 

kebijakan manajemen sebesar 0,025873.  

Variabel arus kas bebas / free cash flow (FCF) dihitung dari arus kas hasil 

aktivitas operasional perusahaan dikurangi dengan investasi PPE dan dibagi dengan 

total aset. Nilai minimum sebesar 0,003 dan nilai maksimumnya 0,348, nilai rata-

rata 0,06179 dan standar deviasi sebesar 0,07156. Nilai rata-rata sebesar 0,06179 

menunjukkan bahwa aliran kas bebas perusahaan sebesar 6,18% dari total aset yang 

dimiliki perusahaan.  

 Variabel current Ratio (CR) merupakan rasio yang mencerminkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya dengan aset lancar 

yang dimiliki oleh perusahaan. Pada variabel ini memiliki nilai minimum 0,45, 

maksimum sebesar 13,35, nilai rata-rata sebesar 3,401 dan standar deviasi 

3,070396. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa setiap Rp 1 kewajiban lancar 

dapat dipenuhi dengan Rp 3,401 aset lancar yang dimiliki perusahaan.  

 Variabel total asset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur tingkat keefektifan penggunaan aset perusahaan untuk menghasilkan 

penjualan. Variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 0,232, nilai maksimum 

2,738, rata-rata 1,077, dan standar deviasi sebesar 0,49345. Nilai rata-rata tersebut 
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menunjukkan bahwa setiap Rp 1 aset perusahaan dapat menghasilkan Rp 1,077 

penjualan.  

Variabel return on equity (ROE) merupakan rasio yang mengukur 

pengembalian yang diterima pemegang saham atas dana yang ditanamkan pada 

sebuah perusahaan. Variabel ROE memiliki nilai minimum -0,14 dan nilai 

maksimum 1,435, nilai rata-rata sebesar 0,159, dan standar deviasi sebesar 0,21810. 

Nilai rata-rata tersebut menunjukan bahwa setiap Rp 1 dana yang ditanamkan 

investor sebagai modal saham, akan menghasilkan laba bersih sebesar Rp 0,159.  

Variabel Debt to equity merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya dengan total ekuitas 

yang dimiliki. Variabel DER memiliki nilai minimum 0,007 dan nilai maksimum 

7,372 serta nilai rata-rata 0,9465 dan standar deviasi 1,322284. Nilai rata-rata DER 

sebesar 0,9465 berarti bahwa dari setiap Rp 1 modal sendiri menjadi jaminan utang 

yang sebesar Rp 0,9465 yang dimiliki perusahaan tersebut. 

Variabel komite audit sebagai variabel moderasi. Variabel ini memiliki nilai 

minimum 2, nilai maksimum 5, nilai rata-rata 3,16 dan nilai standar deviasi 0,383. 

Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa rata-rata dari jumlah orang yang 

menduduki jabatan komite audit perusahaan sebanyak 3 orang. 

 

 

 

 

4.2. Perhitungan Manajemen Laba  
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4.2.1. Uji Asumsi Klasik  

1. Normalitas 

Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan analisis statistik 

Kolmogorov-Smirnov Test (K-S). Data yang dikatakan berdistribusi normal jika 

nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Berikut ini adalah hasil 

pengujian normalitas untuk sampel penelitian:  

 

Tabel 4.5 

Uji Normalitas Manajemen Laba 

Keterangan Jumlah Observasi 
Signifikansi 

Kolmogorof-Smirnov 

Awal 158 0,000 

Akhir 143 0,200 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi Kolmogorov-

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

disimpulkan data penelitian belum normal. Penormalan terhadap data tersebut 

dengan menghilangkan data penelitian yang outlier dan kemudian melakukan 

kembali uji normalitas hingga data terdistribusi normal. 

Normalitas data untuk penghitungan manajemen laba terjadi setelah 

menghilangkan 15 data yang bersifat outlier dari 158 menjadi 143 data dengan nilai 

signifikansi Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200. Nilai signifikansi tersebut lebih 

besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data penelitian telah terdistribusi 

normal. 

2. Multikolinearitas 



 

63 
 

 

Pendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat 

dilihat dari tolerance value dan VIF (Varian Inflation Factor). Kedua ukuran 

tersebut akan menunjukkan setiap variabel independen yang dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Jika nilai tolerance value lebih besar dari 0,1 dan VIF 

lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. 

 

Tabel 4.6 

Uji Multikolinearitas Manajemen Laba 

Variabel Tolerance VIF Hasil 

REV/TA-1 0,976 1,025 Tidak terjadi multikolinearitas 

PPE/TA-1 0,976 1,025 Tidak terjadi multikolinearitas 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa variabel independen 

REV/TA-1 dan PPE/TA-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. 

3. Autokorelasi 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai Durbin-Watson hasil 

regresi dengan nilai dalam tabel Durbin-Watson. Data dikatakan bebas dari 

autokorelasi jika nilai Durbin-Watson hasil regresi diantara du dan 4-du. berikut ini 

adalah hasil dari uji autokorelasi dari kesepuluh modela dalam penelitian ini. 

 

 

Tabel 4.7 

Uji Autokorelasi Manajemen Laba 
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Du  1,755 

Tidak terjadi autokorelasi Dw 2,159 

4-du 2,245 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson pada 

perusahaan sampel adalah 2,159. Nilai tersebut berada diantara 1,755 (du) dan 2,245 

(4-du) sehingga dapat disimpulkan data penelitian telah terbebas dari masalah 

autokorelasi. 

4. Heterokedastisitas 

Pengujian heterokedastisitas ini dilakukan dengan menggunakan uji glejser 

yaitu meregresikan variabel independen terhadap variabel dependen yaitu absolute 

residual. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data yang digunakan 

bebas dari heterokedastisitas. 

Tabel 4.8 

Uji Heteroskedastisitas Manajemen Laba 

Variabel Sig Hasil 

REV/TA-1 0,553 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

PPE/TA-1 0,373 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 Diatas dapat dilihat bahwa variabel independen 

REV/TA-1 dan PPE/TA-1 masing-masing memberikan nilai signifikansi lebih 

besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan kedua variabel telah terbebas dari 

masalah heteroskedastisitas. 

4.2.2. Pengujian Manajemen Laba (DA) 
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Proses perhitungan discretionary accrual dilakukan melalui beberapa tahap. 

Pertama dilakukan dengan pengukuran total accruals (TACi,t), yaitu: 

TACit = Net Incomeit – Cash Flow from Operationit 

Kemudian menghitung nilai total accruals yang diestimasi dengan 

persamaan regresi. Perhitungan terlebih dahulu dilakukan dengan regresi linier 

berganda terhadap TACit/TAit-1 sebagai variabel dependen serta ΔREVit/TAit-1 dan 

PPEit/TAit-1 sebagai variabel independennya. Ketiga variabel tersebut diregresi, 

maka akan diperoleh koefisien dari variabel independen sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Uji Regresi Manajemen Laba 

 B Sig 

Constant -0,006 0,474 

REV/TA-1 0,062 0,001 

PPE/TA-1 -0,094 0,000 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas dapat diketahui koefisien dari variabel 

independen yaitu β0 = -0,006; β1 = 0,062; β2 = -0,094.  Kemudian nilai tersebut 

dimasukkan ke dalam persamaan sebagai berikut: 

NDAit = -0,006 + 0,062 ((ΔREVit – ΔRECit)/TAit-1) – 0,094 (PPEit/TAit-1) 

Selanjutnya nilai DA dapat dihitung dengan rumus: DAit = TACit/TAit-1 – NDAit  

Pada penelitian ini, manajemen laba dibedakan antara perusahaan yang 

melakukan penurunan laba (income decreasing) dan peningkatan laba (income 

increasing). Hasil dari uji one sample t test penurunan laba maupun peningkatan 

laba mendapatkan nilai signifikan sebesar 0,000 artinya rata-rata penurunan laba 
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dan peningkatan laba pada sampel penelitian ini tidak sama dengan 0 sehingga 

memang terjadi manajemen laba dengan pola peningkatan laba dan penurunan laba.  

  

4.3. Uji Asumsi Klasik  

4.3.1. Uji Normalitas 

Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan analisis statistik 

Kolmogorov-Smirnov Test (K-S). Data yang dikatakan berdistribusi normal jika 

nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Berikut ini adalah hasil 

pengujian normalitas untuk sampel penelitian:  

Tabel 4.10 

Hasil Uji Normalitas Pengujian Hipotesis 

Keterangan 
Kolmogorov-Smirnov 

Statistik Df Sig 

Unstandardized Residual (Model regresi 1) 0,060 60 0,200 

Unstandardized Residual (Model regresi 2) 0,060 64 0,200 

Unstandardized Residual (Model regresi 3) 0,100 42 0,200 

Unstandardized Residual (Model regresi 4) 0,044 57 0,200 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, dapat dilihat bahwa data penelitian telah 

terdistribusi secara normal karena memiliki nilai signifikansi yang lebih dari 0,05. 

Model regresi yang baik adalah model yang datanya terdistribusi secara normal. 

Kesimpulkan bahwa kesepuluh model regresi pada penelitian ini merupakan model 

yang baik karena telah memiliki data yang terdistribusi secara normal.  

4.3.2. Uji Multikolinearitas 

Pendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat 

dilihat dari tolerance value dan VIF (Varian Inflation Factor). Kedua ukuran 

tersebut akan menunjukkan setiap variabel independen yang dijelaskan oleh 
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variabel independen lainnya. Jika nilai tolerance value lebih besar dari 0,1 dan VIF 

lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Multikolinearitas Pengujian Hipotesis  

Variabel Tolerance VIF 

DAdec= α + β1FCF + β2CR + β3TATO + β4ROE + β5DER 

FCF 0,515 1,942 

CR 0,785 1,274 

TATO 0,744 1,345 

ROE 0,592 1,689 

DER  0,862 1,161 

DAinc= α + β1FCF + β2CR + β3TATO + β4ROE + β5DER 

FCF 0,407 2,460 

CR 0,705 1,418 

TATO 0,704 1,420 

ROE 0,381 2,627 

DER  0,786 1,272 

DAdec = α + β6FCF + β7CR + β8TATO + β9ROE + β10DER + β11KA + 

β12FCF*KA + β13CR*KA + β14TATO*KA + β15ROE*KA + β16DER*KA 

FCF.KA 0,176 5,667 

CR.KA 0,825 1,213 

TATO.KA 0,532 1,881 

ROE.KA 0,216 4,621 

DER.KA 0,936 1,069 

DAinc = α + β6FCF + β7CR + β8TATO + β9ROE + β10DER + β11KA + 

β12FCF*KA + β13CR*KA + β14TATO*KA + β15ROE*KA + β16DER*KA 

FCF.KA 0,409 2,466 

CR.KA 0,703 1,423 

TATO.KA 0,769 1,300 

ROE.KA 0,392 2,554 

DER.KA 0,753 1,329 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa hasil perhitungan Tolerance-

Value menunjukkan bahwa semua variabel memiliki Tolerance-Value lebih besar 

0,1 dan nilai Variance-Inflation-Factor (VIF) juga menunjukkan bahwa semua 

variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10. Jadi dapat 
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disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam model regresi 1 sampai 

model regresi 4 terbebas dari masalah multikolinearitas. 

4.3.3. Uji Autokorelasi 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai Durbin-Watson hasil 

regresi dengan nilai dalam tabel Durbin-Watson. Data dikatakan bebas dari 

autokorelasi jika nilai Durbin-Watson hasil regresi diantara du dan 4-du. berikut ini 

adalah hasil dari uji autokorelasi dari keempat model dalam penelitian ini: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Autokorelasi Pengujian Hipotesis 

Keterangan 
Hasil Regresi  Nilai du Tabel  

dW dU 4-dU 

Durbin Watson (Model 1) 2,047 1,767 2,233 

Durbin Watson (Model 2) 1,906 1,767 2,233 

Durbin Watson (Model 3) 1,845 2,197 1,803 

Durbin Watson (Model 4) 2,046 2,049 1,951 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.12 dari uji autokorelasi yang menggunakan Durbin-

Watson dapat disimpulkan bahwa seluruh model regresi pada penilitian ini tidak 

mengandung autokorelasi, karena nilai dW diantara nilai dU dan 4-dU.  

4.3.4. Uji Heterokedastisitas 

Pengujian heterokedastisitas ini dilakukan dengan menggunakan uji glejser 

yaitu meregresikan variabel independen terhadap variabel dependen yaitu absolute 

residual. Pengujian ini untuk menilai apakah terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model penelitian yang baik 

adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas. Apabila nilai signifikansi lebih besar 

dari 0,05 maka data yang digunakan bebas dari heterokedastisitas. 

Tabel 4.13 
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Hasil Uji Heterokedastisitas Pengujian Hipotesis  

Variabel  Signifikansi 

DAdec= α + β1FCF + β2CR + β3TATO + β4ROE + β5DER 

FCF 0,163 

CR 0,134 

TATO 0,803 

ROE 0,313 

DER  0,149 

DAinc= α + β1FCF + β2CR + β3TATO + β4ROE + β5DER 

FCF 0,063 

CR 0,822 

TATO 0,723 

ROE 0,073 

DER  0,159 

DAdec =α+ β6FCF+β7CR+β8TATO+β9ROE+β10DER+β11KA+β12FCF*KA+ 

β13CR*KA + β14TATO* KA + β15ROE* KA + β16DER* KA 

FCF 0,304 

CR 0,797 

TATO 0,568 

ROE 0,118 

DER  0,672 

KA 0,563 

FCF.KA 0,312 

CR.KA 0,784 

TATO.KA 0,591 

ROE.KA 0,118 

DER.KA 0,681 

DAinc = α + β6FCF+β7CR+β8TATO+β9ROE+β10DER+β11KA+β12FCF*KA+ 

β13CR* KA + β14TATO* KA + β15ROE* KA + β16DER* KA 

FCF 0,778 

CR 0,253 

TATO 0,213 

ROE 0,596 

DER  0,548 

KA 0,331 

FCF.KA 0,796 

CR.KA 0,251 

TATO.KA 0,225 

ROE.KA 0,662 

DER.KA 0,535 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 
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Berdasarkan tabel 4.13 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

masing-masing variabel pada model regresi 1 hingga model regresi 4 berada di atas 

nilai signifikansi yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa seluruh model regresi telah bebas dari heterokedastisitas. 

 

4.4. Pengujian Hipotesis 

4.4.1. Koefisien Determinasi 

4.4.1.1.Model Regresi 1  

Tabel 4.14 

Koefisien Determinasi Model 1 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

1 .749a .561 .520 

 Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 

 Tabel 4.14 menunjukkan bahwa besarnya adjusted R Square 0,520. Hal ini 

berarti bahwa 52% variabel manajemen laba dengan pola penurunan laba (income 

decreasing) dapat dijelaskan oleh variabel dari arus kas bebas, current ratio, total 

asset turnover, return on equity, debt to equity. Sedangkan sisanya (100%-

52%=48%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model.  

4.4.1.2.Model Regresi 2 

Tabel 4.15 

Koefisien Determinasi Model 2 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

1 .621a .386 .333 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 
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Tabel 4.15 menunjukkan bahwa besarnya adjusted R Square 0,333. Hal ini 

berarti bahwa 33,3% variabel manajemen laba dengan pola peningkatan laba 

(income increasing) dapat dijelaskan oleh variabel dari arus kas bebas, current 

ratio, total asset turnover, return on equity, debt to equity. Sedangkan sisanya 

(100%-33,3%=66,7%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. 

4.4.1.3.Model Regresi 3 

Tabel 4.16 

Koefisien Determinasi Model 3 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

1 .930a .865 .815 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 

  

 Tabel 4.16 menunjukkan bahwa besarnya adjusted R Square 0,815. Hal ini 

berarti bahwa 81,5% variabel manajemen laba dengan pola penurunan laba (income 

decreasing) dapat dijelaskan oleh variabel dari arus kas bebas, current ratio, total 

asset turnover, return on equity, debt to equity dan komite audit. Sedangkan sisanya 

(100%-81,5%=18,5%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. 

4.4.1.4.Model Regresi 4 

Tabel 4.17 

Koefisien Determinasi Model 4 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

1 .902a .814 .768 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 
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 Tabel 4.17 menunjukkan bahwa besarnya adjusted R Square 0,768. Hal ini 

berarti bahwa 76,8% variabel manajemen laba dengan pola peningkatan laba 

(income increasing) dapat dijelaskan oleh variabel dari arus kas bebas, current 

ratio, total asset turnover, return on equity, debt to equity ratio dan komite audit. 

Sedangkan sisanya (100%-76,8%=23,2%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar 

model. 

 

4.4.2. Uji Signifikansi (Uji Statistik F) 

4.4.2.1.Model Regresi 1 

Tabel 4.18 

Uji Signifikansi (Uji Statistik F) Model Regresi 1 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .033 5 .007 13.788 .000b 

Residual .026 54 .000   

Total .058 59    

a. Dependent Variable: DAdec 

b. Predictors: (Constant), DER, TATO, CR, ROE, FCF 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 

 

Tabel 4.18 menunjukkan bahwa uji ANOVA atau F test diperoleh nilai 

hitung sebesar 13,788 dan nilai signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa 

model regresi 1 dapat digunakan untuk memprediksi discretionary accruals pada 

pola income decreasing. Ketepatan tersebut ditunjukkan melalui tingkat 

signifikansi yang nilainya lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditetapkan sebesar 

0,05. 

4.4.2.2.Model Regresi 2 
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Tabel 4.19 

Uji Signifikansi (Uji Statistik F) Model Regresi 2 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .007 5 .001 7.294 .000b 

Residual .011 58 .000   

Total .018 63    

a. Dependent Variable: DAinc 

b. Predictors: (Constant), DER, ROE, CR, TATO, FCF 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 

 

Tabel 4.19 menunjukkan bahwa uji ANOVA atau F test diperoleh nilai 

hitung sebesar 7,294 dan nilai signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa 

model regresi 2 dapat digunakan untuk memprediksi discretionary accruals pada 

pola income increasing. Ketepatan tersebut ditunjukkan melalui tingkat signifikansi 

yang nilainya lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. 

4.4.2.3.Model Regresi 3 

Tabel 4.20 

Uji Signifikansi (Uji Statistik F) Model Regresi 3 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .017 11 .002 17.450 .000b 

Residual .003 30 .000   

Total .019 41    

a. Dependent Variable: DAdec 

b. Predictors: (Constant), DER.KA, FCF.KA, KA, CR, TATO, ROE.KA, TATO.KA, 

DER, CR.KA, FCF, ROE 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 

Tabel 4.20 menunjukkan bahwa uji ANOVA atau F test diperoleh nilai 

hitung sebesar 17,450 dan nilai signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa 

model regresi 3 dapat digunakan untuk memprediksi discretionary accruals pada 
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pola income decreasing. Ketepatan tersebut ditunjukkan melalui tingkat 

signifikansi yang nilainya lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditetapkan sebesar 

0,05. 

4.4.2.4.Model Regresi 4 

Tabel 4.21 

Uji Signifikansi (Uji Statistik F) Model Regresi 4 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .013 11 .001 17.889 .000b 

Residual .003 45 .000   

Total .017 56    

a. Dependent Variable: DAinc 

b. Predictors: (Constant), DER.KA, TATO.KA, KA, FCF, CR.KA, ROE, ROE.KA, 

FCF.KA, CR, TATO, DER 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 

 

Tabel 4.21 menunjukkan bahwa uji ANOVA atau F test diperoleh nilai 

hitung sebesar 17,889 dan nilai signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa 

model regresi 4 dapat digunakan untuk memprediksi discretionary accruals pada 

pola income increasing. Ketepatan tersebut ditunjukkan melalui tingkat signifikansi 

yang nilainya lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. 

 

 

4.4.3. Pengujian Hipotesis 1 – Hipotesis 5 

Tabel 4.22 

Pengujian Model Regresi 1 (Hipotesis 1 (H1a) – Hipotesis 5 (H5a)) 

Model Unstandardized Coefficients T Sig. Kesimpulan 

B Std. Error 
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1 

(Constant) .036 .009 3.871 .000  

FCF .458 .059 7.821 .000 Diterima 

CR -.004 .002 -2.446 .018 Diterima 

TATO -.020 .007 -2.941 .005 Diterima 

ROE -.118 .025 -4.724 .000 Diterima 

DER .005 .002 2.722 .009 Diterima 

a. Dependent Variable: DAdec  

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.22 diatas dapat diketahui hasil dari pengujian Hipotesis 

1(H1a) – Hipotesis 5(H5a) dan berikut penjelasan dari setiap hasil pengujian 

hipotesis: 

1. Arus Kas Bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penurunan laba  

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari tabel 4.22 menunjukkan bahwa 

variabel FCF (free cash flow/arus kas bebas) memiliki nilai beta 0,458 dan nilai t 

hitung sebesar 7,821 serta signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 5%. Hal ini 

berarti arus kas bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penurunan laba. 

Dengan demikian berarti H1a dalam penelitian ini diterima.  

Arus kas bebas ini merupakan kas yang tersisa setelah perusahaan 

memenuhi kebutuhan terkait operasional dan investasi. Arus kas bebas ini salah 

satunya digunakan untuk membayar deviden kepada pemegang saham. Namun, 

aliran kas bebas yang besar juga mendorong moral hazard manajer untuk 

melakukan tindakan oportunis. Manajer cenderung ingin menggunakan dananya 

untuk kepentingan lain, sehingga manajer melakukan tindakan oportunisnya yaitu 
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dengan menurunan laba (income decreasing) agar laba perusahaan terlihat kecil dan 

tidak perlu membagikan deviden kepada pemegang saham.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Cholifah dkk (2016), Dewi dan 

Priyadi (2016), Bhundia (2012), dan Kangarluei et al (2011). Semakin tinggi arus 

kas bebas (FCF) semakin tinggi juga tindakan manajemen laba yang dilakukan 

pihak manajer. Pada penelitian ini manajamen laba dipisahkan dalam dua kategori 

yatu penurunan laba dan peningkatan laba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arus 

kas bebas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan laba.  

2. Rasio Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

penurunan laba  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari tabel 4.22 menunjukkan bahwa 

variabel CR (current ratio) memiliki nilai beta -0,004 dan nilai t hitung sebesar -

2,446 serta signifikansi 0,018 yang lebih kecil dari 5%. Hal ini berarti rasio 

likuiditas yang diproksikan dengan current ratio berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap penurunan laba. Dengan demikian berarti H2a dalam penelitian 

ini diterima.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ambarwati (2016), Prasetya 

dan Rahardjo (2013) dimana dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa rasio 

likuiditas berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.  

Rasio likuiditas ini berkaitan dengan pengelolaan dana perusahaan oleh 

manajer. Semakin baik manajer mengelola dananya, maka perusahaan dapat 

menyelesaikan kewajiban lancarnya dengan mudah dan manajer akan tepat dalam 

mengambil keputusan. Seberapa likuid atau sehat perusahaan tersebut nampak dari 
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rasio likuiditas. Perusahaan yang sehat mengungkapkan informasi lebih banyak 

karena ingin dianggap kredibel oleh pihak eksternal dalam hal ini adalah kreditur.  

Sehingga semakin tinggi tingkat current ratio perusahaan maka tindakan oportunis 

manajer untuk menurunkan labanya lebih kecil.  

3. Rasio aktivitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

penurunan laba 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari tabel 4.22 menunjukkan bahwa 

variabel TATO (total asset turnover) memiliki nilai beta -0,020 dan nilai t hitung 

sebesar -2,941 serta signifikansi 0,005 yang lebih besar dari 5%. Hal ini berarti rasio 

aktivitas yang diproksikan dengan total asset turnover berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap penurunan laba. Dengan demikian berarti H3a dalam penelitian 

ini diterima. 

Total Asset Turnover ini mengukur sebesarapa efektif perusahaan tersebut 

dalam menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Semakin tinggi nilai total asset 

turnover maka semakin baik kinerja perusahaan sehingga manajer perusahaan tidak 

terdorong melakukan tindakan oportunisnya yaitu manajamen laba dengan pola 

penurunan laba. Pada penelitian ini manajemen laba dipisahkan antara perusahaan 

yang melakukan penurunan laba dan peningkatan laba. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian dari Rachman (2015) yang menyatakan bahwa total asset 

turnover berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Pada 

penelitian ini manajamen laba dipisahkan dalam dua kategori yatu penurunan laba 

dan peningkatan laba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio aktivitas 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan laba. 
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4. Rasio profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

penurunan laba 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari tabel 4.22 menunjukkan bahwa 

variabel ROE (return on equity) memiliki nilai beta -0,118 dan nilai t hitung sebesar 

-4,724 serta signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 5%. Hal ini berarti rasio 

profitabilitas yang diproksikan dengan return on equity berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap penurunan laba. Dengan demikian berarti H4a dalam penelitian 

ini diterima.  

Profitabilitas dengan proksi return on equity memperlihatkan bahwa 

perusahaan yang memiliki return on equity yang tinggi menunjukkan kinerja 

perusahaan yang baik dan menguntungkan bagi investor. Perusahaan ingin 

memperlihatkan kinerjanya kepada pihak investor dan menarik investor untuk 

menanamkan modalnya, dengan demikian tindakan manajemen perusahaan untuk 

menurunkan labanya semakin kecil.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Triminarni dkk (2014), 

Wildarman dkk (2014), Purwandari (2011), dan juga Guna dan Herawaty (2010). 

Penelitian-penelitian sebelumnya menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Namun pada penelitian ini 

manajamen laba dipisahkan dalam dua kategori yatu penurunan laba dan 

peningkatan laba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap penurunan laba. 

5. Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap penurunan laba  
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Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari tabel 4.22 menunjukkan bahwa 

variabel DER (debt to equity) memiliki nilai beta 0,005 dan nilai t hitung sebesar 

2,722 serta signifikansi 0,009 yang lebih besar dari 5%. Hal ini berarti leverage 

yang diproksikan dengan debt to equity ratio berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap penurunan laba. Dengan demikian berarti H5a dalam penelitian ini 

diterima. 

Debt to equity berpengaruh positif dan signifikan berarti semakin tinggi 

DER menyebabkan tindakan penurunan laba (income decreasing) semakin tinggi 

pula. Hal ini dikarenakan pihak manajemen perusahaan yang memiliki tingkat 

hutang yang tinggi ingin menunda pembayaran kewajibannya kepada pihak 

kreditor. Oleh karena itu manajemen perusahaan berusaha menurunkan labanya, 

agar pihak kreditor bersedia memberikan penangguhan pembayaran hutang.  

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian dari Kinarsih (2014), 

Agustia (2013), Sosiawan (2012) dan Irawan (2011). Penelitian-penelitian 

sebelumnya menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap manajemen laba. Namun pada penelitian ini manajamen laba dipisahkan 

dalam dua kategori yatu penurunan laba dan peningkatan laba. Sehingga pada 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa leverage berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penurunan laba. 

Tabel 4.23 

Pengujian Model Regresi 2 (Hipotesis 1 (H1b) – Hipotesis 5 (H5b)) 

Model Unstandardized Coefficients T Sig. Kesimpulan 

B Std. Error 

1 
(Constant) .039 .006 6.435 .000  

FCF -.126 .034 -3.720 .000 Ditolak 
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CR .001 .001 1.425 .160 Ditolak 

TATO -.012 .004 -2.978 .004 Diterima 

ROE .045 .012 3.905 .000 Ditolak 

DER -.003 .002 -1.999 .050 Ditolak 

a. Dependent Variable: DAinc  

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.23 diatas dapat diketahui hasil dari pengujian Hipotesis 

1b (H1b)-Hipotesis 5b (H5b) dan berikut penjelasan dari setiap hasil pengujian 

hipotesis: 

1. Arus kas bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

peningkatan laba  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari tabel 4.23 menunjukkan bahwa 

variabel FCF (free cash flow/arus kas bebas) memiliki nilai beta -0,126 dan nilai t 

hitung sebesar -3,720 serta signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 5%. Hal 

ini berarti arus kas bebas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap peningkatan 

laba. Dengan demikian berarti H1b dalam penelitian ini ditolak.  

Arus kas bebas ini merupakan kas yang tersisa setelah perusahaan 

memenuhi kebutuhan terkait operasional dan investasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa arus kas bebas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

peningkatan laba perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian arus kas bebas 

terhadap penurunan laba. Konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dan 

investor yang mengakibatkan manajemen enggan mengeluarkan dananya untuk 

membayar deviden, membuat manajemen perusahaan tidak meningkatkan labanya. 

Manajer menahan kas bebas untuk memenuhi kepentingannya sendiri.  
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Hasil Penelitian ini mendukung dan mengembangkan hasil penelitian dari 

Cinthya dan Indriani (2015), Kurniasih (2014), dan Agustia (2013) bahwa arus kas 

bebas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba dengan pola 

peningkatan laba. Penelitian-penelitian sebelumnya menyatakan bahwa arus kas 

bebas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Namun pada 

penelitian ini manajamen laba dipisahkan dalam dua kategori yatu penurunan laba 

dan peningkatan laba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arus kas bebas 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap peningkatan laba. 

2. Rasio likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

peningkatan laba  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari tabel 4.23 menunjukkan bahwa 

variabel CR (current ratio) memiliki nilai beta 0,001 dan nilai t hitung sebesar 

1,425 serta signifikansi 0,160 yang berarti lebih besar dari 5%. Hal ini berarti rasio 

likuiditas yang diproksikan dengan current ratio tidak berpengaruh signifikan 

terhadap peningkatan laba. Dengan demikian berarti H2b dalam penelitian ini 

ditolak. 

Current ratio tidak berpengaruh terhadap peningkatan laba yang merupakan 

salah satu bentuk manajemen laba. Penelitian ini tidak mendukung penelitian dari 

Ambarwati (2016). Alasan penolakan hipotesis ini dikarenakan rasio tersebut 

kurang menjadi tolak ukur keberhasilan manajemen perusahaan dalam 

mengembangkan perusahaan. Sehingga current ratio tidaklah terlalu dicermati oleh 

manajemen perusahaan.  
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3. Rasio aktivitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

peningkatan laba 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari tabel 4.23 Menunjukkan bahwa 

variabel TATO (total asset turnover) memiliki nilai beta -0,012 dan nilai t hitung 

sebesar -2,978 serta signifikansi 0,004 yang lebih besar dari 5%. Hal ini berarti rasio 

aktivitas yang diproksikan dengan total asset turnover berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap peningkatan laba. Dengan demikian berarti H3b dalam 

penelitian ini diterima. 

Total Asset Turnover ini mengukur sebesarapa efektif perusahaan tersebut 

dalam menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Semakin tinggi nilai total asset 

turnover maka semakin baik kinerja perusahaan sehingga manajer perusahaan tidak 

terdorong melakukan peningkatan laba (income increasing). Manajer tidak perlu 

menaikkan labanya untuk memperlihatkan kinerjanya yang baik.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Rachman (2015) yang 

menyatakan bahwa total asset turnover berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap manajemen laba. Penelitian-penelitian sebelumnya menyatakan bahwa 

rasio aktivitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. 

Namun pada penelitian ini manajamen laba dipisahkan dalam dua kategori yatu 

penurunan laba dan peningkatan laba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio 

aktivitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap peningkatan laba. 

4. Rasio profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

peningkatan laba 
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Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari tabel 4.23 menunjukkan bahwa 

variabel ROE (return on equity) memiliki nilai beta 0,045 dan nilai t hitung sebesar 

3,905 serta signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 5%. Hal ini berarti rasio 

profitabilitas yang diproksikan dengan return on equity berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap peningkatan laba. Dengan demikian berarti H4b dalam 

penelitian ini ditolak.  

Return on equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan 

laba sebagai salah satu bentuk dari manajemen laba. Hal ini dapat dikarenakan 

hasrat manajemen perusahaan untuk mendapatkan bonus yang besar sangat kuat, 

sehingga dengan meningkatkan laba perusahaan manajer mendapatkan bonus yang 

lebih besar. Variabel return on equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

peningkatan laba. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Herdian (2015), 

Dewi dan Maswar (2016). Penelitian-penelitian sebelumnya tersebut menyatakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. 

Namun pada penelitian ini manajamen laba dipisahkan dalam dua kategori yatu 

penurunan laba dan peningkatan laba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan laba. 

 

 

5. Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan 

laba  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari tabel 4.23 menunjukkan bahwa 

variabel DER (debt to equity) memiliki nilai beta -0,003 dan nilai t hitung sebesar 
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-1,999 serta signifikansi 0,050 atau sama dengan 5%. Hal ini berarti leverage yang 

diproksikan dengan debt to equity ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

peningkatan laba. Dengan demikian berarti H5b dalam penelitian ini ditolak. 

Leverage yang diproksikan dengan debt to equity berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap peningkatan laba. Artinya, semakin tinggi DER yang dimiliki 

perusahaan, semakin kecil kesempatan manajer untuk melakukan manajemen laba. 

Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki debt to equity ratio yang tinggi tidak 

akan meningkatkan labanya, dengan tujuan perusahaan tersebut dapat melakukan 

penundaan pembayaran kepada kreditor.  

Hasil penelitian ini mendukung dan mengembangkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Dewi dan Priyadi (2016), Mahiswari dan Nugroho (2014). Leverage 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian-penelitian 

sebelumnya tersebut menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap manajemen laba. Namun pada penelitian ini manajamen laba 

dipisahkan dalam dua kategori yatu penurunan laba dan peningkatan laba. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

peningkatan laba. 

 

4.4.4. Pengujian Hipotesis 6 – Hipotesis 10 

Tabel 4.24 

Pengujian Model Regresi 3 (Hipotesis 6 (H6a) – Hipotesis 5 (H10a)) 

Model Unstandardized Coefficients T Sig. 
Kesimpulan 

B Std. Error 

1 
(Constant) -.011 .028 -.403 .690  

FCF.KA .654 .293 2.230 .033 Diterima 



 

85 
 

 

CR.KA .009 .005 1.699 .100 Ditolak 

TATO.KA -.055 .021 -2.613 .014 Diterima 

ROE.KA -.210 .105 -1.995 .055 Ditolak 

DER.KA -.013 .005 -2.547 .016 Diterima 

a. Dependent Variable: DAdec  

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.24 diatas dapat diketahui hasil dari pengujian Hipotesis 

6a (H6a) – Hipotesis 10a (H10a) dan berikut merupakan penjelasan dari setiap hasil 

pengujian hipotesis: 

6. Komite audit mampu memoderasi hubungan arus kas bebas dan 

penurunan laba 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari tabel 4.24 menunjukkan bahwa 

interaksi variabel independen dengan variabel moderating FCF*KA memiliki nilai 

signifikansi 0,033 dan nilai koefisien beta 0,654. Nilai signifikansi lebih kecil dari 

5% dan nilai koefisien beta yang positif menunjukkan komite audit mampu 

memoderasi hubungan antara rasio likuiditas dengan penurunan laba. Dengan 

demikian H6a dalam penelitian ini diterima. 

Arus kas bebas ini merupakan kelebihan kas dari kebutuhan operasional dan 

investasi. Kelebihan kas ini dapat digunakan untuk membagi deviden kepada 

pemegang saham atau digunakan untuk berinvestasi. Sedangkan komite audit 

memiliki tugas untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris 

dalam kaitannya dengan masalah pelaporan informasi keuangan yang dilakukan 

perusahaan publik. Sehingga dalam melakukan tugas tersebut, komite audit 
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memiliki kewenangan untuk mengakses dokumen, data, dan informasi tentang 

dana, aset, karyawan dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Bukit dan Nasution (2015), 

Narenjbon dan Fallah (2013) dan Nekhli (2016) yang menyatakan komite audit 

mampu memoderasi hubungan arus kas bebas dan manajemen laba. Komite audit 

pada perusahaan yang melakukan manajemen laba dengan penurunan laba mampu 

memoderasi hubungan arus kas bebas dengan penurunan laba. Komite audit yang 

independen mampu mengawasi tindakan manajemen dalam mengambil keputusan 

tentang arus kas bebasnya untuk kepentingan investor.  

7. Komite audit mampu memoderasi hubungan likuiditas dan penurunan 

laba 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari tabel 4.24 menunjukkan bahwa 

interaksi variabel independen dengan variabel moderating CR*KA memiliki nilai 

signifikansi 0,100 dan nilai beta 0,009. Nilai signifikansi lebih besar dari 5% 

menunjukkan komite audit tidak mampu memoderasi hubungan antara rasio 

likuiditas dengan penurunan laba. Dengan demikian H7a dalam penelitian ini 

ditolak. 

Komite audit membantu dewan komisaris untuk memonitoring pelaporan 

keuangan yang dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan 

keuangan. Komite audit dibentuk untuk memeriksa pertanggungjawaban keuangan 

direksi perusahaan kepada pemegang saham. Current ratio berkaitan dengan 

pengelolaan dana perusahaan yang dilakukan oleh manajer. Oleh karena itu, 
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manajer yang dapat mengelola dananya dengan baik dapat mengambil keputusan 

juga secara tepat.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit tidak mampu 

memoderasi hubungan current ratio dengan manajemen laba pada perusahaan yang 

melakukan manajemen laba dengan penurunan laba. Sehingga tidak dapat 

mempengaruhi hubungan antara rasio likuiditas dengan penurunan laba. Adanya 

komite audit pada perusahaan tersebut hanya digunakan untuk memenuhi peraturan 

dari Otoritas Jasa Keuangan yang mengharuskan setiap perusahaan publik memiliki 

komite audit.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Zuhri (2011), Agustia 

(2013), Cinthya dan Indriani (2015) yang menyatakan komite audit tidak 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Ketika komite audit yang ada di 

perusahaan tidak bertindak sesuai fungsinya akan menyebabkan kinerja perusahaan 

yang buruk, sehingga mendorong manajer melakukan penurunan laba.  

8. Komite audit mampu memoderasi hubungan aktivitas dan penurunan 

laba 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari tabel 4.24 menunjukkan bahwa 

interaksi variabel independen dengan variabel moderating TATO*KA memiliki 

nilai signifikansi 0,014 dan nilai koefisien beta -0,055. Nilai signifikansi lebih kecil 

dari 5% dan nilai koefisien beta yang negatif menunjukkan komite audit mampu 

memoderasi hubungan antara rasio aktivitas dengan penurunan laba. Dengan 

demikian H8a dalam penelitian ini diterima. 
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Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor 

pelaporan keuangan oleh manajemen dalam meningkatkan kualitas laporan 

keuangan. Total asset turnover berkaitan dengan efektivitas penggunaan aset untuk 

penjualan yang dilakukan perusahaan. Manajer akan berupaya meningkatkan hasil 

penjualan agar laba yang dihasilkan juga meningkat. Jika hal tersebut tidak tercapai, 

maka manajer bisa saja melakukan manipulasi dalam laporan kinerjanya. Oleh 

karena itu fungsi pengawasan yang dilakukan komite audit sangat diperlukan. 

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Abdillah dkk (2015) 

dan Santoso (2015) yang menyatakan bahwa komite audit mampu memoderasi 

hubungan rasio aktivitas dan manajemen laba. Komite audit pada perusahaan yang 

melakukan manajemen laba dengan penurunan laba dapat melakukan fungsinya 

dengan maksimal untuk mengontrol kinerja manajer perusahaan. Sehingga komite 

audit dapat menekan tindakan manajemen laba.  

9. Komite audit mampu memoderasi hubungan profitabilitas dan 

penurunan laba 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari tabel 4.24 menunjukkan bahwa 

interaksi variabel independen dengan variabel moderating ROE*KA memiliki nilai 

signifikansi 0,055 dan nilai koefisien beta -0,210. Nilai signifikansi lebih besar dari 

5% menunjukkan komite audit tidak mampu memoderasi hubungan antara 

profitabilitas dengan penurunan laba. Dengan demikian H9a dalam penelitian ini 

diterima. 

Return on equity memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam 

menciptakan laba. Rasio tersebut merupakan daya tarik bagi investor untuk 
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menanamkan modalnya diperusahaan. Manajemen perusahaan akan berupaya 

memaksimalkan nilai rasio tersebut dengan memaksimalkan labanya. Jika hal 

tersebut tidak tercapai, maka manajer bisa saja melakukan manipulasi laba agar 

investor tertarik untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit tidak mampu 

mempengaruhi hubungan antara return on equity dengan manajemen laba pola 

penurunan laba. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Amartha 

(2013) yang menyatakan corporate governance mampu memoderasi hubungan 

profitabilitas dan manajemen laba. Namun sesuai dengan penelitian dari Murhadi 

(2009) bahwa komite audit tidak mampu menekan tindakan manajemen laba. 

Komite audit di perusahaan hanya digunakan sebagai pemenuhan syarat dari 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang harus adanya komite audit dalam 

perusahaan publik. Sehingga komite audit yang ada kemungkinan memiliki 

kepentingan tertentu di dalam perusahaan tersebut. 

10. Komite audit mampu memoderasi hubungan leverage dan penurunan 

laba 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari tabel 4.24 menunjukkan bahwa 

interaksi variabel independen dengan variabel moderating DER*KA memiliki nilai 

signifikansi 0,016 dan nilai koefisien beta -0,013. Nilai signifikansi lebih kecil dari 

5% dan nilai koefisien beta yang negatif menunjukkan komite audit mampu 

memoderasi hubungan antara leverage dengan penurunan laba. Dengan demikian 

H10a dalam penelitian ini diterima. 
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Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor 

pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan 

keuangan. Debt to equity ratio merupakan keputusan manajemen untuk 

menentukan alokasi dana yang diterima perusahan. Pengambilan keputusan ini 

diperlukan adanya mekanisme kontrol agar dapat menggunakan dana dari eksternal 

untuk meningkatkan ekuitas perusahan. Pengambilan keputusan tersebut 

mempengaruhi tujuan dari perusahaan, sehingga diperlukan fungsi pengawasan 

dari komite audit perusahaan.  

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan naftali dan marsono (2013). Komite 

audit pada perusahaan yang melakukan manajemen laba dengan penurunan laba 

melemahkan hubungan antara debt to equity dengan manajemen laba penurunan 

laba.  Komite audit yang memiliki kewenangan untuk berkomunikasi langsung 

dengan karyawan termasuk direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit 

internal dan manajemen risiko akan lebih memiliki banyak informasi tentang 

masalah perusahaan yang berkaitan dengan pendanaan dan keuangan perusahaan. 

Oleh karena itu komite audit efektif untuk mengurangi tindakan manajemen laba 

yang dilakukan manajemen perusahaan. 
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Tabel 4.25 

Pengujian Model Regresi 4 (Hipotesis 6 (H6b) – Hipotesis 5 (H10b)) 

Model Unstandardized Coefficients T Sig. Kesimpulan 

B Std. Error 

1 

 

(Constant) -.160 .104 -1.536 .132  

FCF.KA -.900 .201 -4.467 .000 Diterima 

CR.KA -.018 .003 -6.252 .000 Diterima 

TATO.KA .045 .023 1.965 .056 Ditolak 

ROE.KA .434 .082 5.259 .000 Diterima 

DER.KA -.140 .027 -5.219 .000 Diterima 

a. Dependent Variable: DAinc  

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.25 diatas dapat diketahui hasil dari pengujian Hipotesis 

6a (H6b) – Hipotesis 10b (H10b) dan berikut merupakan penjelasan dari setiap hasil 

pengujian hipotesis: 

6. Komite audit mampu memoderasi hubungan arus kas bebas dan 

peningkatan laba 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari tabel 4.25 menunjukkan bahwa 

interaksi variabel independen dengan variabel moderating FCF*KA memiliki nilai 

signifikansi 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari 5% menunjukkan komite audit 

mampu memoderasi hubungan antara arus kas bebas dengan peningkatan laba. 

Dengan demikian H6b dalam penelitian ini diterima.  

Arus kas bebas ini merupakan kelebihan kas kebutuhan terkait operasional 

dan investasi terpenuhi. Kelebihan kas ini dapat digunakan untuk membagi deviden 

kepada pemegang saham atau digunakan untuk berinvestasi. Komite audit 
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merupakan salah satu alat akuntabilitas yang memainkan peranan penting dalam 

manajemen keuangan dan pengaturan internal perusahaan publik.   

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit pada perusahaan 

yang melakukan manajemen laba dengan peningkatan laba mampu memoderasi 

hubungan arus kas bebas dengan manajemen laba. Hasil ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Narenjbon dan Fallah (2013) yang mendapatkan hasil bahwa 

komite audit mampu memoderasi hubungan antara free cash flow dengan 

manajemen laba. Komite audit sebagai alat akuntabilitas publik untuk melindungi 

hak-hak investor memiliki kewenangan untuk mengakses informasi keuangan 

perusahaan. Sehingga komite audit merupakan alat yang efektif untuk menekan 

tindakan manajemen laba yang akan dilakukan manajemen perusahaan sebagai 

bentuk manipulasi manajer agar tidak membagikan deviden kepada investor.    

7. Komite audit mampu memoderasi hubungan likuiditas dan 

peningkatan laba 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari tabel 4.25 menunjukkan bahwa 

interaksi variabel independen dengan variabel moderating CR*KA memiliki nilai 

signifikansi 0,000 dan nilai beta 0,018. Nilai signifikansi lebih kecil dari 5% 

menunjukkan komite audit mampu memoderasi hubungan antara rasio likuiditas 

dengan peningkatan laba. Dengan demikian H7b dalam penelitian ini diterima.  

Current ratio berkaitan dengan pengelolaan dana perusahaan yang 

dilakukan oleh manajer. Dana perusahaan yang dikelola dengan baik dapat 

digunakan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Oleh karena itu, 

manajer yang dapat mengelola dananya dengan baik dapat mengambil keputusan 
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juga secara tepat. Komite audit mempunyai tugas untuk membantu melaksanakan 

tugas dan fungsi dewan komisaris. Sehingga komite audit juga memiliki kewajiban 

untuk melakukan pengawasan. 

Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian dari Husni (2011) dan Nessia 

(2013) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. Peran komite audit pada perusahaan yang melakukan peningkatan 

laba dapat berfungsi dengan baik sebagai pihak independen. Sehingga dapat 

memperlemah hubungan antara rasio likuiditas dengan peningkatan laba. Komite 

audit yang memiliki wewenang untuk mengakses dokumen aset dan sumber daya 

perusahaan lebih efektif untuk mengontrol aktivitas manajemen dalam melaporkan 

hasil kinerjanya sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen laba.  

8. Komite audit mampu memoderasi hubungan aktivitas dan 

peningkatan laba 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari tabel 4.25 menunjukkan bahwa 

interaksi variabel independen dengan variabel moderating TATO*KA memiliki 

nilai signifikansi 0,056. Nilai signifikansi lebih besar dari 5% menunjukkan komite 

audit tidak mampu memoderasi hubungan antara rasio aktivitas dengan 

peningkatan laba. Dengan demikian H8b dalam penelitian ini ditolak.  

Total asset turnover berkaitan dengan efektivitas penggunaan aset untuk 

penjualan yang dilakukan perusahaan. Manajer akan berupaya meningkatkan hasil 

penjualan agar laba yang dihasilkan juga meningkat. Namun jika hal tersebut tidak 

tercapai, maka manajer bisa saja melakukan manipulasi dalam laporan kinerjanya. 
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Oleh karena itu fungsi pengawasan yang dilakukan komite audit sangat diperlukan 

agar manajer tidak dapat melakukan manipulasi. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Murhadi (2009) yang menyatakan 

bahwa komite audit tidak dapat berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Hasil ini menunjukkan bahwa komite audit pada perusahaan yang melakukan 

manajemen laba dengan peningkatan laba tidak melakukan fungsinya dengan 

maksimal. Komite audit hanya sebagai pemenuhan syarat dari Otoritas Jasa 

Keuangan yang dilakukan perusahaan publik.  

9. Komite audit mampu memoderasi hubungan profitabilitas dan 

peningkatan laba 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari tabel 4.25 menunjukkan bahwa 

interaksi variabel independen dengan variabel moderating ROE*KA memiliki nilai 

signifikansi 0,000 dan nilai beta sebesar 0,434. Nilai signifikansi lebih kecil dari 

5% dan nilai beta positif menunjukkan komite audit mampu memoderasi hubungan 

antara profitabilitas dengan peningkatan laba. Dengan demikian H9b dalam 

penelitian ini diterima.  

Return on equity memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam 

menciptakan laba. Rasio tersebut merupakan daya tarik bagi investor untuk 

menanamkan modalnya diperusahaan. Manajemen perusahaan akan berupaya 

memaksimalkan nilai rasio tersebut dengan memaksimalkan labanya. Namun jika 

hal tersebut tidak tercapai, maka manajer bisa saja melakukan manipulasi laba 

tersebut agar investor tertarik untuk menanamkan modal pada perusahaan terebut. 

Peran komite audit dalam membantu dewan komisaris sebagai pengawas sangat 
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diperlukan pada perusahaan. Selain itu komite audit juga merupakan alat yang 

menjamin akuntabilitas perusahaan publik untuk melindungi investor.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan Jao dan Pagalung (2011), Amertha 

(2013), Husni (2011) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran 

komite audit pada perusahaan yang melakukan peningkatan laba mampu 

memoderasi hubungan antara return on equity dengan manajemen laba pola 

peningkatan laba. Komite audit sebagai pihak yang independen yang melakukan 

pengawasan sangat mempengaruhi manajer dalam bertindak, terutama dalam 

menyajikan laba perusahaan sebagai tolak ukur keberhasilan manajer. 

10. Komite audit mampu memoderasi hubungan leverage dan peningkatan 

laba 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari tabel 4.25 menunjukkan bahwa 

interaksi variabel independen dengan variabel moderating DER*KA memiliki nilai 

signifikansi 0,000 dan nilai koefisien beta -0,140. Nilai signifikansi lebih kecil dari 

5% dan nilai koefisien bernilai negatif menunjukkan komite audit mampu 

memoderasi hubungan antara leverage dengan peningkatan laba. Dengan demikian 

H10b dalam penelitian ini diterima.  

Debt to equity ratio merupakan keputusan manajemen untuk menentukan 

alokasi dana yang diterima perusahan. Pengambilan keputusan ini diperlukan 

adanya mekanisme kontrol agar dapat menggunakan dana dari eksternal untuk 

meningkatkan ekuitas perusahan. Pengambilan keputusan tersebut mempengaruhi 
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tujuan dari perusahaan, sehingga diperlukan fungsi pengawasan dari komite audit 

perusahaan.  

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian Naftali dan Marsono 

(2013) dan Nesia dkk (2013). Komite audit pada perusahaan mampu memoderasi 

hubungan antara leverage dan manajemen laba. Komite audit berhasil melakukan 

fungsi pengawasan terhadap kredibilitas laporan keuangan, karena komite audit 

memiliki kewenangan untuk mengakses data-data keuangan perusahaan dan 

melakukan komunikasi dengan akuntan terkait tugas dan tanggung jawabnya. 

Sehingga adanya komite audit dapat memoderasi leverage dengan tindakan 

peningkatan laba oleh manajemen perusahaan. 

  




