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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi atas suatu data 

yang digunakan dalam penelitian. Analisis statistik deskriptif yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan pengukuran jumlah data, nilai minimum, maksimum, rata-

rata dan standar deviasi dikarenakan pengukuran tersebut berguna untuk 

mengidentifikasi data yang digunakan dalam penelitan. Hasil analisis statistik 

deskriptif dalam penelitian ini, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :  

 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KI 78 17.15 99.44 67.8963 24.09008 

KM 78 .00 28.23 1.8497 5.56840 

Kom_Ind 78 .17 1.00 .5646 .12929 

Kom_audit 78 .30 .75 .5456 .12917 

DER 78 3.17 13.24 8.1076 2.29453 

UK_prshaan 78 6.21 36.68 20.5813 5.30046 

ROA 78 -.93 3.90 1.9942 .97010 

AI 78 -11.51 13.17 .5345 3.38001 

ML 78 -.43 .04 -.0305 .09122 

Valid N 

(listwise) 
78     

 

 Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2016 
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Tabel 4.1 menunjukkan jumlah sampel, nilai terendah, nilai tertinggi, 

rata-rata dan deviasi standar dari masing-masing variabel. Statistik deskriptif 

Kepemilikan Institusional dari 78 perusahaan perbankan memiliki nilai 

minimum 17,15 yang berarti saham institusi yang dimiliki perusahaan relatif 

kecil dan nilai maksimum yang dimiliki sebesar 99,44 dengan rata-rata 67,86% 

dan standar deviasi 24,09. Dari hasil tersebut diketahui bahwa rata-rata jumlah 

saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi sebesar 67,86% yang berarti 

perusahaan telah melakukan anjuran pelaksanaan CG yang baik dimana saham 

institusi yang dimiliki lebih besar dari keseluruhan saham yang beredar.  

Variabel Kepemilikan Manajerial dari 78 perusahaan perbankan 

memiliki nilai minimum 0.00 dimana hal ini menandakan saham manajerial 

yang dimiliki perusahaan sangat kecil dan  nilai maksimum yang dimiliki 

sebesar 28.23 , rata-rata 1,85 dan standar deviasi 5,56. Dari hasil tersebut 

diketahui bahwa rata-rata jumlah  saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak 

manajemen perusahaan sebesar 1,85% dari kepemilikan saham lainnya. 

 Variabel Komisaris Independen dari 78 perusahaan perbankan memiliki 

nilai minimum 0,17 dan nilai maksimum 1 dengan rata-rata 0,56 dan standar 

deviasi 0,129. Dari hasil tersebut diketahui bahwa rata-rata jumlah komisaris 

independen di dalam perusahaan mencapai 56% dari total komisaris yang ada. 

Hal ini menunjukan bahwa hampir 56% perusahaan perbankan sudah 

memenuhi peraturan dari BEI dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan 
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perusahaan yang baik dengan jumlah komisaris independen minimal 30% dari 

jumlah seluruh anggota komisaris. 

Variabel Komite Audit Independen dari 78 perusahaan perbankan 

memiliki nilai minimum 0,3 dan nilai maksimum 0,75 dengan rata-rata 0,54 

dimana nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi yang hanya sebesar 0,129 

berarti pengukuran ini mampu mewakili kondisi sampel. Dari hasil tersebut 

juga terlihat bahwa rata-rata jumlah anggota  komite audit yang berasal dari 

pihak independen mencapai 54% dari total komite audit yang ada dalam 

perusahaan. 

Variabel Leverage dari 78 perusahaan perbankan memiliki nilai 

minimum 3,17 yang berarti perusahaan yang masuk dalam penelitian ini 

memiliki leverage yang cukup rendah dan nilai maksimum 13,24 dengan rata-

rata 8,10 dan standar deviasi 2,29. Mean 8,107 memiliki arti bahwa Rp 1 ekuitas 

yang ada di perusahaan akan menjamin Rp 8,10 hutang perusahaan. Hal ini 

merupakan keunikan sampel penelitian, dimana penelitian menggunakan 

sampel perbankan yang di dalam melakukan aktivitasnya. 

Variabel Ukuran Perusahaan dari 78 perusahaan perbankan memiliki 

nilai minimum 6,21 dan nilai maksimum 36,68 dengan rata-rata 20,58 dan 

standar deviasi 5,30. Mean variabel ukuran perusahaan memiliki arti bahwa 

rata-rata ukuran perusahaan ialah 20,58. Dari rata-rata yang didapatkan, dapat 
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dikatakan bahwa perusahaan yang masuk dalam penelitian ini memiliki ukuran 

perusahaan yang cukup besar. 

 Variabel Profitabilitas dari 78 perusahaan perbankan memiliki nilai 

minimum -0.93 dan nilai maksimum 3,90 dengan rata-rata 19,9% dan standar 

deviasi 0,97  hal itu berarti bahwa rata-rata perusahaan sampel dapat 

mendapatkan laba bersih sebesar 19,9% dari total aset yang dimiliki 

perusahaan..  

Variabel Asimetri Informasi dari 78 perusahaan perbankan memiliki 

nilai minimum -11,51 dan nilai maksimum 13,17 dengan rata-rata 0,53 dan 

standar deviasi 36,38. Dari data tersebut diketahui bahwa rata-rata perbedaan 

harga ask dan bid (spread)  yang dimiliki perusahaan ialah 0,53. Standar deviasi 

yang terjadi dapat menjelaskan bahwa terjadi perbedaan nilai spread yang 

diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 36,38. 

Variabel Manajemen Laba dari 78 perusahaan perbankan memiliki nilai 

minimum -0,43 dan nilai maksimum 0,04 dengan rata-rata -0,03 dan standar 

deviasi 0,09. Mean yang di dapat ialah -0,03 merupakan rata-rata total 

manajemen laba yang terdapat pada perusahaan perbankan. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa seluruh perusahaan dalam penelitian ini melakukan 

penurunan laba dalam laporan keuangannya   

4.2 Uji Asumsi Klasik 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk menguji data yang 

akan digunakan berdistribusi normal. Uji ini dilakukan sebelum melakukan 

uji analisis linear berganda. Pengujian normalitas dilakukan dengan 

menggunakan dasar signifikasi kolmogrov-smirnov dari unstandardized 

residual model regresi. Model regresi yang memiliki nilai signifikasi 

kolmogrov-smirnov > 0,05 dikatakan normal 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas 

 Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

Unstandardized Residual 

 

1.659 .084 

 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2016 

Tabel 4.2 menunjukkan hasil pengujian normalitas setelah dilakukan 

proses transformasi. Berdasarkan tabel terlihat bahwa nilai sig kolmogorov-

smirnov yang dihasilkan adalah 0,084. karena nilai tersebut sudah lebih besar 

dari 0,05 maka model regresi dapat dikatakan lolos uji normalitas. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas merupakan uji yang bertujuan untuk menguji 

ketidaksamaan setiap sampel dalam model regresi. Uji ini merupakan syarat 

yang harus dipenuhi sebelum melakukan analisis linear berganda. Model 

Glejser digunakan dalam pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini, 
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yaitu dengan cara melalukan regresi dengan variabel dependen yaitu absolute 

dari unstandardized residual model regresi yang digunakan. Setiap variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini apabila memiliki nilai 

signifikansi > 0,05 maka dikatakan  bebas heteroskedastisitas. 

 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model t Sig. 

1 

(Constant) 
.573 .568 

Kepemilikan 

Institusional -.716 .477 

Kepemilikan Manajerial 
-1.919 .059 

Komisaris Independen 
-1.166 .247 

Komite Audit 
-.682 .498 

Leverage 
.848 .400 

Ukuran Perusahaan 
1.150 .253 

Profitabilitas 
-2.641 .010 

Asimetri Informasi 
-.713 .478 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2016 

Berdasarkan tabel 4.3, dapat diketahui bahwa nilai sig yang dimiliki 

oleh semua variabel lebih besar dari 0,05. Hal tersebut terbukti dari nilai sig 

variabel Kepemilikan Institusional 0,477 ; Kepemilikan Manajerial 0,059 ; 

Komisaris Independen 0,247 ; Komite Audit 0,498 ; Leverage  0,4 ; Ukuran 
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perusahaan 0,253 ; Profitabilitas 0,01 dan Asimetri Informasi 0,478. Karena 

nilai signifikansi yang lebih dari 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas. 

c. Uji Multikolinearitas  

Uji Multikolinearitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui 

bahwa tidak terjadi hubungan atau korelasi antar variabel independen. Uji ini 

merupakan salah satu syarat sebelum dilakukannya uji linear berganda. 

Pengujian multikolinearitas dengan alat ukur SPSS diukur  menggunakan nilai 

tolerance atau VIF. Data dikatakan bebas multikolinearitas jika nilai tolerance 

semakin mendekati 1, dan nilai VIF < 10   

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

Kepemilikan Institusional .785 1.273 

Kepemilikan Manajerial .785 1.273 

Komisaris Independen .886 1.129 

Komite Audit .846 1.182 

Leverage .855 1.170 

Ukuran Perusahaan .775 1.290 

Profitabilitas .755 1.324 

Asimetri Informasi .901 1.110 

   Sumber: Data Sekunder yang Diolah,2016 
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  Berdasarkan tabel 4.4 di atas terlihat bahwa nilai tolerance untuk semua 

variabel independen mendakati 1 dan  nilai VIF kurang dari 10. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari masalah 

multikolinearitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi merupakan uji yang bertujuan mengetahui bahwa tidak 

ada korelasi data antara waktu saat ini dengan data sebelumnya. Uji ini juga 

merupakan syarat sebelum melakukan analisis regresi. 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

Jumlah 

sampel 

Jumlah 

Variabel 

Independen 

Du DW 4-Du 

78 

 

8 1,76 2,087 2,24 

 

Sumber : Data Sekunder yang diolah,2016   

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai DW adalah sebesar 

2,078. Nilai DU paa tabel Durbin Watson di dapat 1,76. Nilai 4 – Du = 2,24. 

Sehingga terjadi kategori Du < DW < (4-Du) atau 1,76 < 2,087 < 2,24. Dengan 

demikian demikian model yang diajukan dalam penelitian tidak terjadi 

Autokorelasi. 
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4.3 Pengujian Hipotesis 

4.3.1 Pengaruh mekanisme Corporate Governance, Leverage, Ukuran 

Perusahaan, Profitabilitas dan Asimetri Informasi terhadap 

Manajemen Laba 

Tabel 4.6 

                Model Summary 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .478a .229 .139 .08760 

a. Predictors: (Constant), AI, Kom_audit, KM, DER, 

Kom_Ind, KI, UK_prshaan, ROA 

 

   Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2016 

   Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa nilai adjusted R square 

untuk persamaan regresi adalah 13,9%, artinya kemampuan variabel 

independen yaitu kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, 

Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage, Ukuran perusahaan, 

Profitabilitas, Asimetri Informasi untuk dapat menjelaskan variasi 

manajemen laba sebagai variabel dependen adalah sebesar 13,9% 

sedangkan 86,1% dipengaruhi oleh faktor lain. 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Model Regresi 

 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression .157 8 .020 2.560 .007b 

Residual .529 69 .008   

Total .687 77    

a. Dependent Variable: ML 

b. Predictors: (Constant), AI, Kom_audit, KM, DER, Kom_Ind, KI, UK_prshaan, 

ROA 

 

 

 Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2016 

Berdasarkan tabel 4.7 Hasil uji F diperoleh Fhitung sebesar 2,560 dan 

probabilitas sebesar 0,007. Karena sig Fhitung < 5% (0,007 < 0,05) hal tersebut 

berarti bahwa model regresi tersebut dinggap layak dikarenakan nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05. 

Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Hipotesis 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error 

1 (Constant) .015 .095 .159 .874 

KI .000 .000 .607 .546 

KM -.026 .006 -4.345 .000 

Kom_Ind .020 .082 .245 .807 

Kom_audit -.119 .084 -1.416 .161 
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DER .000 .005 -.076 .940 

UK_prshaan -.002 .002 -.767 .045 

ROA .011 .012 .906 .368 

AI .000 .003 .101 .020 

 

a. Dependent Variable: Manajeman Laba  

Sumber: Data Sekunder yang Diolah,2016 

   Tabel 4.8 digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis di 

dalam penelitian ini ditolak atau diterima.  

a. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajeman Laba 

Variabel yang pertama, Kepemilikan Institusional (KI) memiliki 

nilai β positif yang berarti semakin tinggi KI maka semakin tinggi 

Manajemen Laba. Sedangkan nilai sig dari KI ialah 0,546, yang berarti 

bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba karena nilai sig > 0,05. Jadi, hipotesis pertama dalam 

penelitian ini ditolak, yang berarti kepemilikan saham institusional dalam 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Dewi (2010), Tri (2009). 

Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Velliandina (2012), Ardiyansyah (2014) dan Welfin dan Arleen (2009) 

yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba. Artinya tinggi dan rendahnya 
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kepemilikan institusi tidak mampu mengurangi praktik manajemen laba. 

Investor institusional tidak memiliki kemampuan untuk membatasi 

kebijakan manajemen dalam manipulasi laba akibat adanya kesenjangan 

informasi (Dahniar,2015). Transient Investor justru akan membuat pihak 

manajer mengambil kebijakan agar bisa mencapai target laba yang di 

inginkan (Amirul dan Farida,2014). Maka dari itu hubungan antara 

kepemilikan institusional dengan manajemen laba menjadi tidak 

signifikan. 

b. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajeman Laba 

   Variabel yang kedua, Kepemilikan Manajerial (KM) memiliki 

nilai β negatif yang berarti semakin tinggi KM maka semakin rendah 

Manajemen Laba. Sedangkan nilai sig dari KM ialah 0,000, yang berarti 

bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba karena nilai sig < 0,05. Jadi, hipotesis kedua dalam 

penelitian ini diterima, yang berarti kepemilikan saham manajerial dalam 

perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. 

Hasil penelitian ini tidak  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Subhan (2011) dan  Ardiyansyah (2014). Namun hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Meilawati (2012), Dewi (2010), dan Jao dan 

Pagalung (2011) yang membuktikan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Arah koefisien 
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negatif menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial yang 

dimiliki perusahaan,maka semakin kecil manajemen laba yang dilakukan 

perusahaan (Indra,2010).  Penelitian ini menjelaskan bahwa kepemilikan 

saham manajerial di perusahaan mampu mengurangi praktik manajemen 

laba dikarenakan pemilik saham manjerial turut serta mengawasi segala 

macam kebijakan yang dibuat oleh pihak manajemen (Restu dan 

Tyas,2008). Pemilik saham manajerial turut serta mengawasi kebijakan 

yang akan di ambil oleh manajemen dikarenakan pemilik saham juga tidak 

ingin dirugikan. Maka dari itu hubungan kepemilikan manajerian dengan 

manajemen laba ialah signifikan. 

c. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajeman Laba 

   Variabel yang ketiga, Komisaris Independen (KIN) memiliki 

nilai β positif yang berarti semakin tinggi KIN maka semakin tinggi 

Manajemen Laba. Sedangkan nilai sig dari KIN ialah 0,807, yang berarti 

bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba karena nilai sig > 0,05. Jadi, hipotesis ketiga dalam 

penelitian ini ditolak, yang berarti komisaris independen dalam 

perusahaan  tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil 

penelitian ini tidak  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jao  dan 

Pagalung (2011) dan  Ardiyansyah (2014). Namun hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Subhan (2011) dan  Welfin dan Arleen (2009) 
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yang membuktikan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian ini menjelaskan bahwa 

keberadaan komisaris independen di perusahaan  belum mampu 

mengurangi praktik manajemen laba dikarenakan kurangnya independensi 

dan lemahnya pengawasan dari dewan komisaris dalam mengawasi kinerja 

dari manajemen (Dahniar,2015). Selain itu keberadan komisaris 

independen terkesan hanya menjadi syarat untuk memenuhi regulasi 

pemerintah untuk merencanakan mekanisme GCG. Ketentuan minimum 

dewan komisaris independen sebesar 30% belum cukup untuk 

menyebabkan para komisaris independen mendominasi kebijakan yang 

diambil oleh dewan komisaris (Veronica dan Utama,2005 dalam 

Indra,2010). Maka dari itu hubungan Komisaris Independen dengan 

manajemen laba ialah tidak signifikan. 

d. Pengaruh Komite Audit terhadap Manajeman Laba 

   Variabel yang keempat Komite Audit (KA) memiliki nilai β 

negatif yang berarti semakin tinggi KA maka semakin rendah Manajemen 

Laba. Sedangkan nilai sig dari KA ialah 0,161, yang berarti bahwa Komite 

Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba karena nilai 

sig > 0,05. Jadi, hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak, yang 

berarti Komite Audit dalam perusahaan  tidak berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini tidak  sejalan dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Subhan (2011) dan  Setyarini dan Lilik 

(2009). Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardiyansyah 

(2014) dan  Welfin dan Arleen (2009) yang membuktikan bahwa Komite 

Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Penjelasan 

dari penelitian ini ialah keberadaan komite audit belum mampu untuk 

mempengaruhi praktik manajemen laba. Dikarenakan keberadaan komite 

audit hanya untuk memenuhi regulasi yang ada. Sehingga menyebabkan 

kurangnya efektivitas peran komite audit dalam memonitor kinerja yang 

dilakukan manajemen. Maka dari itu hubungan komite audit dengan 

manajemen laba tidak signifikan. 

e. Pengaruh Leverage terhadap Manajeman Laba 

   Variabel yang kelima Leverage (LEV) memiliki nilai β negatif 

yang berarti semakin tinggi LEV maka semakin rendah Manajemen Laba. 

Sedangkan nilai sig dari KA ialah 0,940, yang berarti bahwa Leverage 

tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba karena nilai sig > 

0,05. Jadi, hipotesis kelima dalam penelitian ini ditolak, yang berarti 

Leverage dalam perusahaan  tidak berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. Hasil penelitian ini tidak  sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Subhan (2011) dan  Velliandina (2012). Namun hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardiyansyah (2014) dan  Fauziah 

(2014) yang membuktikan bahwa Leverage tidak berpengaruh signifikan 
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terhadap manajemen laba. Penjelasan dari penelitian ini ialah dimana 

tingkat Leverage atau hutang yang dimiliki perusahaan tidak akan 

mempengaruhi manajemen laba. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan 

tingkat Leverage yang tinggi akibat total hutang yang dimiliki terhadap 

ekuitas akan menghadapi resiko tidak mampu membayar hutang 

perusahaan. Pihak manajemen juga lebih berhati-hati untuk memainkan 

hutang perusahaan. Selain itu, perusahaan sampel dalam penelitian ini 

adalah perbankan yang memiliki keunikan sampel dimana ekuitas 

perusahaan berasal dari pihak ketiga. 

 

f. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajeman Laba 

   Variabel yang keenam Ukuran Perusahaan (SIZE) memiliki 

nilai β negatif yang berarti semakin tinggi SIZE maka semakin rendah 

Manajemen Laba. Sedangkan nilai sig dari KA ialah 0,045, yang berarti 

bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap 

manajemen laba karena nilai sig < 0,05. Jadi, hipotesis keenam dalam 

penelitian ini diterima, yang berarti Ukuran Perusahaan dalam perusahaan  

berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Hasil penelitian 

ini tidak  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan 

Dwi (2009). Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jao dan 
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Pagalung (2011) dan  Restuwulan (2013) yang membuktikan bahwa 

Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen 

laba. Penjelasan yang digunakan untuk menjelaskan hipotesis ini adalah 

semakin besar perusahaan maka manajemen laba akan semakin kecil. 

Hasil ini mengindikasikan bahwa pengelolaan laba pada perusahaan kecil 

cenderung bersifat oportunis (Indra,2010). Hal ini dikarenakan perusahaan 

besar memiliki dorongan yang kurang untuk melakukan manajemen laba 

dibandingkan perusahaan kecil. Karena perusahaan besar dituntut untuk 

memberikan informasi lebih banyak dan dipandang kritis oleh pihak luar 

(Restu dan Tyas,2008). Semakin besar perusahaan maka akan semakin 

banyak juga penilaian atas perusahaan tersebut, sehingga manajemen lebih 

berhati-hati untuk melakukan manajemen laba. 

g. Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Laba 

   Variabel yang ketujuh Profitabilitas (ROA) memiliki nilai β 

negatif yang berarti semakin tinggi ROA maka semakin rendah 

Manajemen Laba. Sedangkan nilai sig dari ROA ialah 0,368, yang berarti 

bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba karena nilai sig > 0,05. Jadi, hipotesis ketujuh dalam penelitian ini 

ditolak, yang berarti Profitabilitas dalam perusahaan  tidak berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini tidak  sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiyansyah (2014). Namun hasil 
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penelitian ini sejalan dengan penelitian Raudhatul (2011) yang 

membuktikan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan dikarenakan 

kebanyakan principal hanya menilai kinerja perusahaan dari laba berjalan 

perusahaan, yang berarti tingkat profitabilitas menjadi sangat penting. 

Karena tingkat profitabiltas menjadi sangat penting sehingga manajer 

cenderung berhati-hati dalam melakukan praktik manajemen laba 

dikarenakan laba berjalan perusahaan menjadi hal yang vital bagi 

principal. Perusahaan dengan tingkat profitabilitasyang tinggi tidak akan 

melakukan manajemen laba (Gunawan,Ari dan Ayu,2015). Laba berjalan 

perusahaan juga menjadi indikator terjadinya praktik manajemen laba. 

h. Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Manajemen Laba 

   Variabel yang terakhir, Asimetri Informasi (AI) memiliki nilai 

β positif yang berarti semakin tinggi AI maka semakin tinggi Manajemen 

Laba. Sedangkan nilai sig dari AI ialah 0,020, yang berarti bahwa Asimetri 

Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba karena 

nilai sig < 0,05. Jadi, hipotesis kedelapan dalam penelitian ini diterima, 

yang berarti Asimetri Informasi dalam perusahaan  berpengaruh signifikan 

positif terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini tidak  sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Andreani dan Kiki (2014). Namun hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Ni Ketut (2011) dan  Siti (2013) 
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yang membuktikan bahwa Asimetri Informasi berpengaruh signifikan 

positif terhadap manajemen laba. Penelitian ini mampu menjelaskan 

bahwa semakin tinggi Asimetri Informasi maka peluang manajer untuk 

melakukan praktik manajemen laba juga akan semakin tinggi. Adanya 

asimetri informasi dapat mendorong manajemen untuk melaporkan 

informasi yang tidak sebenarnya, terutama jika informasi tersebut 

berkaitan dengan pengukuran kinerja manajemen (Restuwulan,2013). 

Asimetri informasi terjadi ketika manajer memiliki informasi internal lebih 

banyakdan lebih cepat dibandingkan pihak eksternal (Restu dan 

Tyas,2008). Manajer hanya akan mengungkapkan suatu informasi tertentu 

jika ada manfaat yang diperolehnya. 

 

 

 

 

 

 

 




