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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Statistik Deskriptif 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai statistik deskriptif pada penelitian 

ini. Dari data awal berjumlah 542, ada 80 data tidak normal saat pengujian 

manajemen laba sehingga berjumlah 462. Setelah dilakukan normalitas untuk 

hipotesis, ada 232 data yang tidak normal, maka data keseluruhan yang diolah 

menjadi 230. 

Tabel 4.1. Deskriptif Statistik 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PF 230 -,18961 ,42500 ,0647380 ,08900311 

LEV 230 ,02827 1,45873 ,4167906 ,22041594 

KM 230 ,00 49,37 1,8504 5,81884 

UK 230 25,03473 33,47373 28,6988032 1,71281730 

DA 230 ,00013 ,08787 ,0376807 ,01733796 

Valid N 

(listwise) 
230     

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2019) 

 

Berdasarkan  tabel 4.1. diketahui bahwa untuk variabel Profitabilitas (PF) 

rata-ratanya sebesar 0,064738, nilai minimum -0,189614 dan maksimum sebesar 

0,425001 dengan standar deviasi sebesar 0,089003. Nilai minimal profitabilitas 

memiliki angka negatif karena banyak perususahaan yang mengalami kerugian. 

Profitabilitas adalah perbandingan laba sersih setelah pajak dengan total aset. Jadi 

berdasarkan nilai rata-ratanya 0,064738 menunjukkan bahwa secara rata-rata 
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kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba untuk mengukur kinerja suatu 

perusahaan  sebesar 0,06% terhadap aset.  

Variabel leverage (LEV) rata-ratanya sebesar 0,416791, nilai minimum 

0,028271 dan maksimum sebesar 1,458727 dengan standar deviasi sebesar 

0,220416. Leverage adalah perbandingan total hutang dengan total aset. Jadi 

berdasarkan nilai rata-ratanya 0,416791 penggunaan aset oleh perusahaan yang 

dapat digunakan untuk membayar hutang yaitu sebesar 41.6791%. 

Nilai minimum untuk kepemilikan manajerial sebesar 0,00 dan maksimum 

sebesar 49,37 dengan rata-ratanya sebesar 1,850391 dan standar deviasi sebesar 

5,818839. Kepemilikan manajerial merupakan perbandingan jumlah saham yang 

dimiliki pihak manajmen dengan total modal saham perusahaan yang beredar. Jadi 

rata-rata perbandingan jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dengan total 

modal saham perusahaan yang beredar sebesar 1,85%. 

Untuk variabel ukuran perusahaan (UK) nilai minimum 25,03 (total aset Rp. 

74.549.587.669) dan nilai maksimum sebesar 33,47 (total aset Rp. 

344.711.000.000.000), nilai rata-ratanya sebesar 28,6988 (total aset      

2.883.143.132.000) dengan standar deviasi sebesar 1,712817. Ukuran perusahaan 

adalah logaritma dari total aset. Jadi nilai rata-rata 28,6988 menunjukkan bahwa 

perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini rata-rata logaritma natural total aset 

perusahaan sebesar 28,6988. 

Nilai minimum untuk variabel manajemen laba adalah sebesar 0,000130 

dan nilai maksimum sebesar 0,087870. Rata-rata untuk variabel manajemen laba 

adalah sebesar 0,037681 dengan nilai standar deviasi 0,017338. Manajemen laba 
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memiliki arti pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer untuk mencapai tujuan 

khusus. Artinya perusahaan melakukan manajemen laba yaitu hanya 3,76%. 

 

4.2.  Hasil Perhitungan Manajemen Laba 

4.2.1 Hasil Pengujian Asumsi Klasik Manajemen Laba 

 Pada bagian ini akan dibahas mengenai hasil pengujian untuk asumsi klasik 

pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas Manajemen Laba 

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Sminov jika 

nilai sig-nya berada di bawah tingkat signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa data tidak normal. Berikut ini adalah hasil awal untuk  542 observasi: 

Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas Awal Manajemen Laba 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized 

Residual 
,285 542 ,000 ,352 542 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2019) 

 Dari tabel 4.2. diketahui bahwa ternyata hasil untuk uji normalitas nilai sig.nya 

sebesar 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak normal 

sebanyak 542 observasi, maka kemudian dilakukan proses penormalan dengan 

melakukan penghilangan outlier sebanyak 80 observasi sehingga diperoleh data 

normal sebanyak 462 observasi. Berikut adalah hasil akhir untuk 462 observasi: 
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 Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas Akhir Manajemen Laba  

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized 

Residual 
,033 462 ,200* ,988 462 ,001 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2019) 

 Dari tabel 4.3. diketahui bahwa ternyata hasil untuk uji normalitas nilai 

sig.nya sebesar 0,200 > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data normal sebanyak 

462 observasi. 

 

2.      Uji Autokorelasi Manajemen Laba 

   Hasil uji autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW) dengan 

ketentuan jika DW hitung berada pada daerah antara du dan  4 – du  (1,5– 2,5)  

maka tidak terjadi autokorelasi. Berikut ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.4. Hasil Uji Autokorelasi Manajemen Laba 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,223a ,050 ,046 ,05540 1,994 

a. Predictors: (Constant), PPE_Ait, SAL_Ait 

b. Dependent Variable: TAC_Tait 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2019) 

Dari tabel 4.4. diketahui bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,994 dan 

nilainya berada di antara 1,5 dan 2,5 sehingga dikatakan tidak terjadi autokorelasi. 
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3.      Uji Multikolinearitas Manajemen Laba 

Adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah antar variabel 

independen terjadi korelasi atau tidak. Untuk mengetahui ada tidaknya 

multikolinearitas maka dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan 

Tolerance. Jika nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0,1, maka dipastikan tidak terjadi 

multikolinearitas. Berikut ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.5. Hasil Uji Multikolinearitas Manajemen Laba 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

SAL_Ait 1,000 1,000 

PPE_Ait 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: TAC_Tait 

   Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2019) 

Dari tabel 4.5. diketahui bahwa ternyata hasil untuk uji multikolinearitas nilai 

Tolerance-nya > 0,1 dan untuk nilai VIF masing-masing variabel independen < 10 

sehingga dengan demikian dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. 

4.      Uji Heteroskedastisitas Manajemen Laba 

Penyimpangan asumsi model klasik yang keempat adalah adanya 

heterokedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan Uji Glejser. Berikut ini adalah 

hasilnya: 
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Tabel 4.6. Hasil Uji Heteroskedastisitas Manajemen Laba 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,043 ,003  13,702 ,000 

SAL_Ait ,009 ,005 ,089 1,904 ,058 

PPE_Ait ,001 ,007 ,008 ,174 ,862 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

 

Dari tabel 4.6. diketahui bahwa ternyata hasil untuk uji heteroskedastisitas 

untuk masing-masing variabel di atas 0,05 sehingga dikatakan data bebas dari 

heteroskedastisitas. 

 

4.2.2 Penghitungan Discretionary Accrual (DA) 

Proses penghitungan discretionary accrual dilakukan melalui beberapa tahap. 

Pertama dilakukan pengukuran total accruals (TAit), yaitu: 

Total accruals (TAC) = laba bersih – arus kas operasi 

Setelah itu menghitung nilai total accruals yang diestimasi dengan persamaan 

regresi OLS: 

1,/ tiit TATAC =α1(TA 1, ti )+β1(   )/ 1,tiit TASAL β2 ittiit TAPPE  )/( 1,  

Penghitungan terlebih dahulu dilakukan dengan regresi linear berganda 

terhadap TACit/TAit-1sebagai variabel dependen serta ΔSALit/TAit-1 dan PPEit/TAit-

1sebagai variabel independennya. Dengan melakukan regresi terhadap ketiga 

variabel tersebut, maka akan diperoleh koefisien dari variabel independen, yaitu 

α1= -0,010 , β1= 0,037, β2= -0,010 yang akan dimasukkan ke persamaan berikut ini: 
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)/(2]/)[(1)(1/ 1,1,1,1,   tiittiitittitiitit TAPPETARECSALTAaTATACDA 

 Setelah lolos uji asumsi klasik, penghitungan dilanjutkan dengan 

memasukkan koefisien dari variabel independen ke persamaan ketiga, sehingga 

diperoleh nilai DA sebagai manajemen laba (nilai Absolut DA). 

 

4.3. Hasil Pengujian Asumsi Klasik Pengujian Hipotesis 

Uji asumsi klasik pada penelitian ini dilakukan dengan uji normalitas, 

multikolinearitas, autokorelasi dan uji heteroskedastisitas: 

 

4.3.1. Uji Normalitas 

 Untuk pengujian normalitas data pada penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan uji Kolmogorov Sminov dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.7. Hasil Uji Normalitas Awal 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,098 462 ,000 ,905 462 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian untuk normalitas akhir dapat dilihat dari nilai Kolmogorof-Smirnov sig. 

sebesar 0,000< 0,05 dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini belum normal. 

Maka dilakukan pengujian ulang dengan membuang beberapa angka ekstrem atau 

outliers dan didapat hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.8. Hasil Uji Normalitas Akhir   

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,056 230 ,073 ,983 230 ,008 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2019) 

 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian untuk normalitas akhir dapat dilihat dari nilai Kolmogorof-Smirnov sig. 

sebesar 0,073 > 0,05 dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini normal. 

 

4.3.2. Uji Multikolinearitas  

 Uji Multikolinearitas Adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah 

antar variabel independen terjadi korelasi atau tidak. Untuk mengetahui ada 

tidaknya multikolinearitas maka dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation 

Factor) dan Tolerance. Jika nilai VIF < 10 dan Tolerance> 0,1, maka dipastikan 

tidak terjadi multikolinearitas. Berikut ini adalah hasilnya: 
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Tabel 4.9. Hasil Pengujian Multikolinearitas 

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

PF ,773 1,293 

LEV ,826 1,211 

KM ,965 1,036 

UK ,874 1,144 

a. Dependent Variable: DA 

    Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2019) 

 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian untuk multikolinearitas memiliki nilai Tolerance untuk masing-masing 

variabel independen > 0,1 dan untuk nilai VIF < 10 sehingga dapat dikatakan 

tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian ini. 

 

4.3.3. Uji Autokorelasi 

Untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model regresi 

dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW) hasilnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.10. Hasil Pengujian Autokorelasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,687a ,471 ,462 ,01271657 2,222 

a. Predictors: (Constant), UK, LEV, KM, PF 

b. Dependent Variable: DA 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2019) 
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Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian untuk autokorelasi sebesar 2,222 berada diantara 1,5 dan 2,5 artinya 

tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini. 

 

4.3.4. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam penelitian ini untuk menguji heterokedastisitas digunakan uji Glejser. 

Dalam uji Glejser, nilai mutlak residual ( |u| ) diregresikan dengan variabel 

independen. Berikut ini adalah hasil pengujiannya: 

Tabel 4.11. Hasil  Pengujian Heteroskedastisitas 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,014 ,008  1,774 ,077 

PF ,002 ,006 ,021 ,271 ,786 

LEV ,001 ,002 ,039 ,528 ,598 

KM 9,437E-7 ,000 ,001 ,012 ,990 

UK ,000 ,000 -,032 -,446 ,656 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2019) 

 

Berdasarkan pada tabel 4.11. dapat diketahui bahwa ternyata hasil pengujian 

heteroskedastisitas untuk masing-masing variable independen (ukuran perusahaan, 

;leverage, kepemilikan manajerial dan profit) memiliki nilai signifikansi di atas 

0,05 sehingga dengan demikian dapat dikatakan bebas dari heteroskedastisitas. 
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4.4. Pengujian Model Fit 

Tabel 4.12. Hasil Uji Model Fit 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,032 4 ,008 50,172 ,000b 

Residual ,036 225 ,000   

Total ,069 229    

a. Dependent Variable: DA 

b. Predictors: (Constant), UK, LEV, KM, PF 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2019) 

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai sig. F = 0.000< 0.05 maka dapat 

dikatakan bahwa model fit, jadi variabel independen (ukuran perusahaan, 

;leverage, kepemilikan manajerial dan profit) dapat digunakan untuk memprediksi 

dependen (manajemen laba). 

 

4.5. Pengujian Koefisien Determinasi 

Tabel 4.13. Hasil Uji  Koefisien Determinasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,687a ,471 ,462 ,01271657 2,222 

a. Predictors: (Constant), UK, LEV, KM, PF 

b. Dependent Variable: DA 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2019) 

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai  Adjusted R Square sebesar 0,462 

artinya variabel independen (ukuran perusahaan, leverage, kepemilikan manajerial 

dan profit) mempengaruhi dependen (manajemen laba) sebesar 46,2% sedangkan 

sisanya sebesar  53,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya. 
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4.6. Pengujian Hipotesis 

Setelah semua asumsi terpenuhi, maka berikutnya adalah melakukan 

pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel independen  terhadap 

variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji t dengan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.14. Hasil Uji t 

 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
,186580 ,015   12,655 ,000 

PF ,012594 ,011 ,065 1,173 ,242 

LEV ,035160 ,004 ,447 8,382 ,000 

KM ,000331 ,000 ,111 2,251 ,025 

UK -,005749 ,001 -,568 -10,955 ,000 

a. Dependent Variable: DA 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2019) 

Hipotesis Pertama 

Dari tabel 4.9. diketahui nilai signifikansi t untuk variabel profitabilitas 

sebesar 0,242 > 0,05 sehingga artinya hipotesis pertama pada penelitian ini 

ditolak. Jadi profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena para investor lebih melihat 

kepada kepemilikan manajerial yang memfokuskan pada proses monitoring 

perusahaan sehingga akan berdampak pada penurunan manajemen laba. Selain itu, 

profit merupakan besarnya keuntungan yang diterima oleh pihak perusahaan dari 

hasil aktivitas operasionalisasi perusahaan, sedangkan pihak manajemen yang 
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berwenang untuk menetapkan kebijakan manajemen laba, jadi tidak ada pengaruh 

antara profit terhadap manajemen laba karena itu adalah dua konteks yang berbeda, 

sehingga hipotesis ditolak. Hasil ini menunjukan profitabilitis tinggi atau rendah 

sama-sama berbeda pada besaran manajemen laba tetapi tidak ada perbedaan pada 

perilaku manajemen labanya. Maka dari itu manajer melakukan manajemen laba. 

Hasil penelitian ini tidak didukung penelitian yang dilakukan oleh Astuti 

(2017), Widyastuti (2009), Guna dan Herawati (2010), dan Amerta (2013) 

yangmenunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap 

manajemen laba. Tetapi mendukung penelitian Dwiputra dan Suryana (2016) yang 

menaytakan bahwa profit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 

Hipotesis Kedua 

Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel 

leverage sebesar 0,000 < 0,01 dengan nilai koefisiensi +0,035 artinya hipotesis 

kedua pada penelitian ini diterima pada level 1%. Jadi leverage berpengaruh 

positif signifikan terhadap manajemen laba. 

Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan 

dibiayai oleh kewajiban atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang 

digambarkan oleh ekuitas (Purnama, 2017). Leverage menunjukkan proporsi 

penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Semakin besar utang perusahaan 

maka semakin besar risiko yang dihadapi perusahaan sehingga Akibatnya kondisi 

tersebut mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan praktik income 

smoothing (Purnama, 2017). 
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Leverage merupakan rasio antara total kewajiban dengan total asset. 

Semakin besar rasio leverage, berarti semakin tinggi nilai utang perusahaan. 

perusahaan yang mempunyai rasio leverage yang tinggi, berarti proporsi hutangnya 

lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi aktivanya akan cenderung melakukan 

manipulasi dalam bentuk manajemen laba dengan tujuan untuk menghindari 

pelanggaran perjanjian utang. Menurut Watts dan Zimmerman (dalam Sulistyanto, 

2008) dalam teori keagenan, semakin dekat perusahaan dengan pelanggaran 

perjanjian utang yang berbasis akuntansi, lebih memungkinkan manajer perusahaan 

untuk memilih prosedur-prosedur akuntansi yang memindahkan laba yang 

dilaporkan dari periode masa datang ke periode sekarang.  

Hasil ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan Almadara (2017) 

yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh signifikan positif terhadap 

manajemen laba. 

 

 

Hipotesis Ketiga 

Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel 

kepemilikan manajerial sebesar 0,025 < 0,05 dengan nilai koefisien beta 

+0,000331 artinya hipotesis ketiga pada penelitian ini ditolak karena berbeda arah. 

Jadi kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Alasan ditolaknya hipotesis ini karena pada sampel penelitian ini jumlah 

kepemilikan saham yang dimiliki manajerial rendah sehingga besar kemungkinan 

terjadi adanya ketidakselarasan kepentingan antara pemegang saham mayoritas 

(controlling shareholder) dan minoritas.Peningkatan kepemilikan manajerial dalam 
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perusahaan mendorong manajer untuk menciptakan kinerja perusahaan secara 

optimal dan memotivasi manajer untuk bertindak secara hati-hati, karena mereka 

ikut menanggung konsekuensi atas tindakannya. 

Selain itu dilihat dari data excel diketahui bahwa nilai rata-rata untuk 

perusahaan yang memiliki angka KM pada perusahaan sampel penelitian ini adalah 

1.85% dan karena nilainya cenderung kecil menjadikan KM tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba dan menjadikan hipotesis ditolak. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sudiyanto (2016) yang membuktikan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki 

pengaruh terhadap manajemen laba. Tetapi mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh Anggani dkk (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh postitif terhadap manajemen laba. 

 

Hipotesis Keempat 

Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel ukuran 

perusahaan sebesar 0,000 < 0,01 dengan nilai koefisien -0,006 sehingga artinya 

hipotesis keempat pada penelitian ini diterima pada level 1%. Jadi ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. 

Ukuran perusahaan adalah suatu perbandingan dimana dapat diklasifikasikan 

besar dan kecilnya perusahaan dengan beberapacara, antara lain: total aset, log 

size, nilai pasar saham (Purnama, 2017).Ukuran perusahaan adalah suatu skala di 

mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara 
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lain total aktiva, log size, penjualan dan nilai pasar saham (Kusumawardhani, 

2012).  

Pertumbuhan penjualan menunjukkan peningkatan penjualan dari tahun ke 

tahunnya. Jika penjualan dan laba setiap tahun meningkat, maka pembiayaan 

dengan utang dengan beban tetap tertentu akan meningkatkan pendapatan pemilik 

saham. Sehingga manajer terdorong untuk melakukan manajemen laba seiring 

dengan semakin tingginya pertumbuhan penjualan suatu perusahaan agar laba 

perusahaan nampak lebih rendah dari pada laba yang sesungguhnya diperoleh.  

Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin kecil pengelolaan 

labayang dilakukan manajemen, sedangkan semakin kecil ukuran perusahaan, maka 

semakin besar pengelolaan laba yang dilakukan manajemen.  

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Yusrilandari 

dkk (2016), Siregar dan Utama (2005),serta Lee and Choi (2002) yang 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap 

manajemen laba.Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukanoleh Rice 

(2013) yang menyimpulkan bahwa ada pengaruh negatif ukuran perusahaan 

terhadap manajemen laba.  

 

 

 




