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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran 

perusahaan dan ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Periode penelitian yang digunakan yaitu selama 3 tahun mulai dari tahun 

2014 sampai dengan tahun 2016. Pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan data sekunder, berupa pengumpulan data dari Bursa Efek 

Indonesia. Sampel yang digunakan sebanyak 47 perusahaan yaitu 

perusahaan manufaktur di Indonesia yang mempublikasikan laporan 

keuangannya secara rutin dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. 

Variabel dalam penelitian ini berupa 3 variabel yaitu profitabilitas, ukuran 

perusahaan dan ukuran dewan komisaris yang mempengaruhi perubahan 

manajemen laba sebagai variabel terikat. Teknik analisis yang digunakan 

adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

secara parsial bahwa perubahan profitabilitas, ukuran perusahaan dan 

ukuran dewan komisaris tidak berpengaruhterhadap perubahan laba.  

Kata Kunci:profitabilitas, ukuran perusahaan, ukuran dewan 

komisarisdan manajemen laba 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine the effect of the profitability, size of company 

and size of board of commisioner on changes in earnings management in 

manufacture companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). 

The period for this research used 3 years from 2014 to 2016. Data 

collection in this research used secondary data fromIndonesia Stock 

Exchange. The sample used is 47 companies, namely mining companies in 

Indonesia that publish their financial statements regularly from 2014 to 

2016. Variables in this study are 3 variables, namely profitability, size of 

company and size of board of commisioner that affect earnings 

management changes as dependent variable. The analytical technique 

used is multiple linear regression analysis. The results show partially that 

changes in profitability, size of company and size of board of commisioner 

have no effect on changes in earnings management.  

Keyword: profitability, size of company, size of board of commissioner and 

earning management
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Laba merupakan komponen keuangan yang menjadi dasar pengambilan 

keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya digunakan untuk 

menilai kinerja perusahaan dan juga digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan oleh perusahaan.  Laba dapat dikelola secara efisien atau oportunis. 

Secara efisien artinya dikelola untuk keinformatifan informasi, dan secara 

oportunis artinya untuk meningkatkan laba sesuai dengan yang diinginkan dan 

menguntungkan pihak-pihak tertentu. Untuk tujuan menunjukkan prestasi 

perusahaan dalam menghasilkan laba, manajemen cenderung mengelola laba 

secara oportunis dan melakukan manipulasi laporan keuangan agar menunjukkan 

laba yang memuaskan meskipun tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang 

sebenarnya. Manajemen perusahaan dapat menentukan kebijakan penggunaaan 

metode akuntansi dalam menyusun laporan keuangan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan perusahaan. 

Manajemen laba sering kali tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya 

atau dimanipulasi oleh perusahaan untuk kepentingan tertentu. Manajemen laba 

secara ilegal pernah terjadi dalam kasus perusahaan Enron dan Worldcom dengan 

cara memanipulasi laporan keuangan. Untuk kasus Enron mereka melakukan 
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manajemen laba dengan cara memanipulasi pendapatan dengan menaikkan 

pendapatannya sebesar US$ 600 juta dan mengurangi utangnya sebesar  

US$ 1,2 miliar, hal ini dapat dilakukan karena Enron menyogok mulai dari 

analisis keuangan, penasihat hukum dan auditornya. Kasus Worldcom yaitu 

menaikkan akun modal ke akun beban.Worldcom menaikkan laba karena akun 

beban dicatat lebih rendah, sedangkan akun asset dicatat lebih tinggi karena beban 

kapitalisasi disajikan sebagai beban investasi. Jumlah pemalsuan Worldcom di 

taksir US$ 3,8 miliar. 

Pihak yang kontra terhadap manajemen laba seperti investor, berpendapat 

bahwa manajemen laba merupakan pengurangan keandalan informasi keuangan 

sehingga dapat menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Di lain sisi pihak 

yang pro terhadap manajemen laba seperti manajer, menganggap bahwa 

manajemen laba merupakan hal yang fleksibel untuk melindungi diri mereka dan 

perusahaan dalam mengantisipasi kejadian yang tidak terduga. Hal ini mendorong 

manajemen perusahaan untuk melakukan beberapa tindakan yang disebut 

manajemen atas laba atau manipulasi laba. 

Dengan laporan keuangan yang dibuat, manajemen dapat menilai dan 

mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode apakah telah mencapai target-

target atau tujuan yang telah ditetapkan atau tidak.  Manajemen juga akan melihat 

kemampuan mereka mengoptimalkaan sumber daya yang dimiliki perusahaan 

yang ada selama ini. Laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat kekuatan 

dan kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini sehingga dapat menjadi dasar 

pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Laporan keuangan dapat 
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digunakan untuk mengambil keputusan keuangan ke depan berdasarkan kekuatan 

dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, baik dalam hal perencanaan, 

pengawasan, dan pengendalian ke depan sehingga target-target yang diinginkan 

dapat tercapai.   

Faktor yang mempengaruhi manajemen laba adalah ukuran perusahaan. 

Ukuran perusahaan kecil dianggap banyak melakukan praktik manajemen laba 

dibandingkan perusahaan besar. Hal ini karena perusahaan kecil ingin 

menujukkan kinerja perusahaan yang lebih baik agar investor menanamkan modal 

di perusahaan. Perusahaan besar harus melaporkan laporan keuangan secara 

akurat. Perusahaan besar biasanya diperhatikan oleh masyarakat sehingga manajer 

harus berhati- hati dalam melakukan pelaporan keuangan. 

Fenomena manajemen laba merupakan topik yang selama beberapa dekade 

terakhir ini sering muncul, baik dalam dunia akademik maupun bisnis. Kualitas 

sebuah laporan keuangan juga ditentukan oleh tatakelola perusahaan yang baik. 

Menurut website perumnas, tatakelola perusahaan yang baik atau good corporate 

governance adalah proses untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan 

akuntabiltas perusahaan guna mewujudkan nilai Pemilik Modal/RPB dalam 

jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders 

perusahaan berlandaskan peraturan dan nilai etika. Stakeholders perusahaan antara 

lain pemilik, kreditor, pemasok, asosiasi usaha, karyawan, pelanggan, pemerintah 

dan masyarakat luas. 
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Di dalam perusahaan, penerapan good corporate governance diantaranya 

melalui peran monitoring dewan komisaris (board of directors). Salah satu tujuan 

dewan komisaris adalah memaksimalkan nilai perusahaan dalam bentuk 

peningkatan kinerja (high performance) serta citra perusahaan yang baik (good 

corporate image). Selain hal tersebut, good corporate governance mendorong 

pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien serta 

memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan. Hal ini 

dapat membantu manajemen laba agar terjadinya transparasi terhadap sebuah 

laporan keuangan. 

Hasil penelitian Wildarman, Herawati, Muslim (2014), menunjukan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba yang 

dapat disebabkan oleh perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi 

mempunyai kecenderungan yang lebih kecil untuk melakukan praktek perataan 

laba. 

Hasil penelitian tersebut berbeda dengan yang dilakukan oleh Gunawan, 

Darmawan, Purnamawati (2015), yang menunjukan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba dikarenakan perusahaan dengan tingkat 

profitabilitas yang tinggi tidak akan melakukan manajemen laba. 

Penelitian Medyawati, Dayanti (2016), menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba, disebabkan oleh terjadi 

kenaikan harga tanah dan bangunan yang lebih tinggi setiap tahunnya dan 
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menyebabkan semakin banyak investor yang tertarik untuk melakukan investasi di 

sektor ini. 

Sedangkan menurut Gunawan, Darmawan, Purnamawati (2015), 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba disebabkan oleh perusahaan yang lebih besar kurang memiliki dorongan 

untuk melakukan manajemen laba dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil, 

karena perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pemegang saham dan pihak 

luar. 

Hasil penelitian Prastiti dan Meiranto (2013), menyatakan bahwa ukuran 

dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba.Hasil pengujian 

pada penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan 

komisaris, semakin kecil kemungkinan terjadinya manajemen laba. 

Sedangkan Yendrawati (2015) menyatakan bahwa ukuran dewan 

komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba disebabkan Dewan 

komisaris seringkali dianggap tidak memiliki manfaat.Hal ini dapat dilihat dalam 

fakta, bahwa banyak anggota dewan komisaris tidak memiliki kemampuan, dan 

tidak dapat menunjukkan independensinya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini berjudul  ”Analisis 

Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran Dewan komisaris 

Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2014 - 2016”. 
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1.2. Ruang Lingkup Masalah 

Faktor – faktor yang mempengaruhi manajemen laba suatu perusahaan 

tentu sangat luas jika dilihat dari segi perusahaan yang ada di Indonesia. Maka 

dari itu penelitian ini dibatasi hanya melihat pengaruh profitabilitas, ukuran 

perusahaan, ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba di perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.Periode penelitian dibatasi 

selama 3 tahun yaitu 2014 - 2016. Alasan pemilihan sektor manufaktur adalah 

agar dapat memperoleh sampel dalam jumlah yang besar, selain itu dengan 

menggunakan sektor manufaktur diharapkan dapat menjaga karakteristik yang 

sama antar perusahaan sehingga diharapkan dapat menghindari bias pada hasil 

penelitian. 

1.3. Identifikasi Masalah 

Manajemen laba sebagai solusi bagi para manajemen untuk menarik 

investor yang dipengaruhi faktor profitabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran 

dewan komisaris. Profitabilitas merupakan faktor pengambilan keputusan bagi 

investor, karena investor dapat memprediksi laba dan risiko investasi yang akan 

diambil. Ukuran perusahaan kecil banyak melakukan praktik manajemen laba 

untuk menarik para investor, sedangkan ukuran perusahaan besar kemungkinan 

lebih kecil melakukan praktik manajemen laba. Para investor akan 

memperhatikan penerapan good corporate governance di perusahaan seperti 

ukuran dewan komisaris.Semakin banyak anggota dewan komisaris maka 

perusahaan akan semakin sulit untuk menjalankan peran dalam mengawasi dan 
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mengendalikan tindakan manajemen, berbeda jika jumlah dewan komisaris di 

perusahaan sedikit yang akan mempermudah tindakan manajemen laba. 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah mengetahui  

1) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba? 

2) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba? 

3) Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen 

laba? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a) untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas 

terhadap manajemen laba, 

b) untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap manajemen laba,  dan   

c) untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran dewan 

komisaris terhadap manajemen laba. 
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1.6. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

wawasan dan memperluas informasi mengenai pengaruh profitabilitas, 

ukuran perusahaan, dan ukuran dewan komisaris terhadap manajemen 

laba. 

2. Manfaat Praktis 

Untuk STIE Indonesia Banking School diharapkan dapat 

menjadirefrensi penelitian berikutnya dan dapat dijadikan salah satu 

contoh 

a. Investor Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi investor untuk 

mengambil keputusan investasi pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 

b. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat 

untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yangsudah 

diperoleh penulis mengenai manajemen laba. 
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1.7. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan uraian latar belakang mengenai manajemen 

laba dilakukan oleh beberapa perusahaan secara illegal dan beberapa 

alasan manajemen laba dilakukan, dengan melihat dari Profitabilitas, 

Ukuran Perusahaan dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap manajemen 

laba untuk di teliti, ruang lingkup berisi juga mengenai identifikasi dan 

batasan penelitian, tujuan serta manfaat yang dapat diperoleh, dan 

sistematika penulisan makalah penelitian ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan sejumlah teori pendukung dan penjelasannya 

yang berhubungan dengan Laporan Keuangan, Manajemen Laba, 

Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Ukuran Dewan Komisaris. Pada bab 

ini juga juga akan mengemukakan penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, serta hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tipe dan objek penelitian dalam dokumen 

yang berisi data, dan jenis data pendukung lainnya yang menjelaskan 

tentang kaitan manajemen laba dengan profitabilitas, ukuran perusahaan 

dan ukuran dewan komisaris.  
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan proses pengolahan data, pengujian, hasil pengujian, 

dan analisis terhadap data yang diperoleh serta implikasi manajerial. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab penutup dari penelitian ini tentang “Analisis 

Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Ukuran Dewan Komisaris 

Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur”. Bab ini 

menjelaskan kesimpulan hasil penelitian dan memberikan saran untuk 

penelitian selanjutnya dengan keterbatasan dalam penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Laporan Keuangan 

Pengertian laporan keuangan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 

adalah:  

“Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.” (IAI, 2017:1) 

Menurut Prihadi (2010:4) menyatakan bahwa laporan keuangan 

merupakan hasil kerja akuntan dalam melaporkan realitas ekonomi suatu 

perusahaan. Laporan keuangan juga menunjukkan pertanggung jawaban 

dari pihak manajemen atas penggunaan sumber dana yang digunakan, serta 

sebagai alat informasi yang menghubungkan antara perusahaan dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan, untuk menunjukkan kondisi kesehatan 

keuangan perusahaan dan kinerja dari suatu perusahaan. 

2.1.2. Manajemen Laba 

Menurut Islahuzzaman (2012:257) mendefinisikan manajemen laba 

adalahsebagai berikut : 

“Manajemen Laba adalah proses penyusunan laporan keuangan 

bagi pihakeksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan dan 
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menurunkan laporan laba,dimana manajemen dapat menggunakan 

kelonggaran penggunaan metodeakuntansi.” 

Menurut Kieso (2013: 145) mendefinisikan manajemen laba 

sebagai berikut: 

“Earning management is often defined as the planned timing of 

revenues,expenses, gains, and losses to smooth out bumps in earnings”. 

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa manajemen laba adalah 

tindakan-tindakan manajer untuk mempengaruhi laba, baik menaikkan 

atau menurunkan laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang 

dikelolanya sejauh yang dilakukan manajer masih dalam ruang lingkup 

prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. 

2.1.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba 

Menurut Sulistyanto (2014: 63) ada tiga hipotesis dalam teori 

akuntansi positif yang dipergunakan untuk mengui perilaku etis seseorang 

dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan, hipotesis 

tersebut adalah: 

1. Bonus plan hypothesis  

Konsep ini membahas bahwa bonus yang dijanjikanpemilik 

kepada manajer perusahaan tidak hanya memotivasi manajer untuk 

bekerja dengan lebih baik tetapi juga memotivasi manajer untuk 

melakukan kecurangan manajerial.Agar selalu mencapai tingkat 

kinerja yang memberikan bonus, manajer mempermainkan besar 

kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan sehingga 
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bonus itu selalu didapatnya setiap tahun.Hal inilah mengakibatkan 

pemilik mengalami kerugian ganda, yaitu memperoleh informasi 

palsu dan mengeluarkan sejumlah bonus untuk sesuatu yang tidak 

semestinya. 

2. Debt (equity) hypothesis 

Debt (equity) hypothesis menyatakan bahwa perusahaan yang 

mempunyai rasio antara utang dan ekuitas lebih besar, cenderung 

memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi dengan 

laporan laba yang lebih tinggi serta cenderung melanggar 

perjanjian utang apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang 

dapat diperolehnya. 

Keuntungan tersebut berupa permainan laba agar kewajiban 

utang-piutang dapat ditunda untuk periode berikutnya sehingga 

semua pihak yang ingin mengetahui kondisi perusahaan yang 

sesungguhnya memperoleh informasi yang keliru dan membuat 

keputusan bisnis menjadi keliru pula.Akibatnya, terjadi kesalahan 

dalam mengalokasikan sumberdaya. 

3. Political cost hypothesis 

Political cost hypothesis menyatakan bahwa perusahaan 

cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi 

yang dapat memperkecil atau memperbesar laba yang 

dilaporkannya. Konsep ini membahas bahwa manajer perusahaan 

cenderung melanggar regulasi pemerintah, seperti undang-undang 
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perpajakan, apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang 

dapat diperolehnya. Manajer akan mempermainkan laba agar 

kewajiban pembayaran tidak terlalu tinggi sehingga alokasi laba 

sesuai dengan kemauan perusahaan. 

2.1.4. Profitabilitas 

Menurut Kasmir (2012:114), “Profitabilitas merupakan rasio untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba 

dalam suatu periode tertentu.” 

Rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas dibagi menjadi dua yaitu 

sebagai berikut :  

1. Profitabilitas ekonomi, yaitu perbandingan laba usaha dengan 

seluruh modal yang terdiri dari modal sendiri dan modal asing 

yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Modal yang 

diperhitungkan dalam profitabilitas ekonomi hanyalah modal 

yang bergerak dalam perusahaan 15 (operating capital/assets) 

dan laba yang diperhitungkan dalam profitabilitas ekonomi 

juga hanyalah laba yang berasal dari operasi perusahaan atau 

net operating income.  

Profitabilitas usaha (sendiri), yaitu perbandingan laba yang 

disediakan untuk pemilik dengan modal sendiri. Dalam hal ini 

profitabilitas yang tinggi lebih penting daripada keuntungan yang besar. 

Modal yang diperhitungkan dalam profitabilitas ini adalah modal sendiri 
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yang digunakan dalam perusahaan. Sedangkan laba yang dimaksud adalah 

laba usaha setelah dikurangi bunga dan pajak.  

Menurut Brigham dan Houston (2010:146), rasio profitabilitas 

merupakan rasio yang mencerminkan hasil akhir dari seluruh kebijakan 

keuangan dan keputusan operasional. Profitabilitas perusahaan dapat 

diukur salah satunya dengan return on asset (ROA), dan return on equity 

(ROE). 

Kasmir (2012:196) menyebutkan bahwa tujuan akhir yang ingin 

dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau 

keuntungan yang maksimal, di samping hal-hal lainnya. Untuk mengukur 

tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau 

rasio profitabilitas yang dikenal juga dengan nama rasio rentabilitas. 

Menurut Harahap (2013:304), rasio profitabilitas merupakan rasio 

yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba 

melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan, 

seperti kegiatan penjualan, kas, modal, dan jumlah karyawan.  

Jadi dapat disimpulkan pengertian dari profitabilitas adalah rasio 

yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba 

dan untuk menilai efektivitas dari kegiatan operasi perusahaan. 

2.1.5. Tujuan dan Manfaat Profitabilitas 

Menurut Kasmir (2012:197) tujuan penggunaan rasio profitabilitas 

bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu: 
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1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh 

perusahaan dalam suatu periode tertentu; 

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya  

dengan tahun sekarang;  

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu; 

4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan 

modal sendiri; 

5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri; 

6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan 

yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. 

Sementara itu menurut Kasmir (2012:198) manfaat penggunaan 

rasio profitabilitas yang diperoleh adalah untuk :  

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan 

dalam satu periode; 

2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan 

tahun sekarang; 

3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu; 

4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal 

sendiri; 

5. Mengetahui besarnya produktivitas dari seluruh dana 

perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun 

modal sendiri. 
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6. Manfaat lainnya. 

Dari manfaat pengunaan rasio profitabilitas maka dapat dikatakan 

laba yang dihasilkan perusahaan selama tahun berjalan dapat menjadi 

indikator terjadinya praktik manajemen laba dalam suatu perusahaan.  

2.1.6. Metode Pengukuran Profitabilitas 

Mengukur profitabilitas dapat dilakukan dengan 

menggunakanperbandingan antara berbagai komponen rasio profitabilitas 

yang ada di laporan keuangan. 

Menurut Kasmir (2012:196) rasioprofitabilitas merupakan 

rasiountuk menilai kemampuan perusahaandalam mencari keuntungan. 

Rasioini juga memberikan ukuran tingkatefektivitas manajemen suatu 

perusahaan, rasio tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Gross Profit Margin 

Gross Profit Margin (GPM) atau margin laba ataspenjualan 

merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukurmargin 

laba atas penjualan.Rasio ini merupakancara untuk penetapan harga 

pokok penjualan.Semakin besar GPM semakin baik keadaan 

perusahaan. Standar rata-rata industi untuk GPM adalah 30% 
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2. Net Profit Margin 

Net Profit Margin (NPM) atau Margin Laba Bersih merupakan 

ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah 

bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan.Semakin tinggi 

NPM semakin baik operasi suatu perusahaan.Standar rata-rata 

industri untuk NPM yaitu 20%. Rumus untuk NPM adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

3. Return On Equity (ROE) 

Return On Equity(ROE) merupakan rasioatau rentabilitas 

modal sendirimerupakan rasio untuk mengukurlaba bersih sesudah 

pajak denganmodal sendiri. Rasio ini menunjukkanefisiensi 

penggunaanmodal sendiri. Semakin tinggi rasioini semakin baik 

keadaan perusahaan.Artinya posisi pemilikperusahaan semakin 

kuat. Standarrata-rata industri untuk ROE. Rasio ini dapat dihitung 

sebagai berikut: 
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4. Return On Investment (ROI) 

Hasil pengembalian investasi atauReturn on Investment(ROI) 

atau Returnon Total Asset (ROA) merupakanrasio yang 

menunjukkan hasil(return) atas jumlah aktiva yangdigunakan 

dalam perusahaan. Disamping itu, hasil pengembalianinvestasi 

menunjukkan produktivitasdari seluruh dana perusahaan,baik 

modal pinjaman maupun modalsendiri. Semakin tinggi rasioini 

semakin baik keadaan perusahaan.Standar rata-rata industriadalah 

30%.ROI dapat dihitung sebagai berikut: 

 

 

Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan rasio ROI 

dalam menghitung profitabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset 

(kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan 

biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. 

2.1.7. Ukuran Perusahaan 

Menurut Sudibyo dan Sabeni (2013) perusahaan yang besar lebih 

diperhatikan oleh masyarakat sehingga perusahaan akan lebih berhati-hati 

dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga akan berdampak 

perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat. 
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Menurut Niresh (2014:57) “ukuran perusahaan adalah faktor 

utamauntuk menentukan profitabilitas dari suatu perusahaan dengan 

konsep yang biasa dikenal dengan skala ekonomi”. Maksudnya skala 

ekonomi menunjuk kepada keuntungan biaya rendah yang didapat oleh 

perusahaan besar karena dapat menghasilkan produk dengan harga per unit 

yang rendah. Perusahaan dengan ukuran besar membeli bahan baku (input 

produksi) dalam jumlah yang besar sehingga perusahaan akan mendapat 

potongan harga (quantity discount) lebih banyak dari pemasok. 

Selanjutnya ukuran perusahaan menurut Agus Sartono (2010:249) 

didefinisikan sebagai berikut: 

“Perusahaan besar yang sudah well estabilished akan lebih mudah 

memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. 

Karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki 

fleksibilitas yang lebih besar” 

Perusahaan yang berukuran besar merupakan perusahaan yang 

memiliki tingkat resiko pengambilan keputusan yang lebih tinggi karena 

berpengaruh terhadap publik, sehingga lebih memungkinkan perusahaan 

melakukan manajemen laba. 
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2.1.8. Metode Pengukuran Ukuran Perusahaan 

Menurut Harahap (2013:23) pengukuran ukuran perusahaan adalah 

sebagai berikut: 

“Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (Ln) dari 

rata-rata total aktiva (total assets) perusahaan. Penggunaan total aktiva 

berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran 

perusahaan dan diduga mempengaruhi ketepatan waktu”. 

 

Pernyataan di atas menunjukan bahwa ukuran perusahaan 

ditentukan melalui ukuran aktiva. Maka penulis menggunakan Ln Total 

Aktiva untuk menentukkan ukuran perusahaan. 

2.1.9. Ukuran Dewan Komisaris 

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 

dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan 

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar 

serta memberi nasihat kepada direksi. 

Perusahaan yang baik adalah perusahaan denganimplementasi 

GCG yang baik. Pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan GCG 

yaituperusahaan yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-

prinsip GCG. Menurut Daniri (2014:4) menyatakan secara umum ada lima 

prinsip dasar yaitu: transparency, accountability, responsibility, 
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independency, dan fairness yang memudahkan dapat kita akronimkan 

menjadi TARIF. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Transparency (Keterbukaan Informasi) 

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi baik 

dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam 

mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai kegiatan 

perusahaan. Menurut peraturan di pasar modal Indonesia, yang 

dimaksud informasi material dan relevan adalah informasi yang 

dapat mempengaruhi pengambilan keputusan atau kebijakan, naik 

turunnya harga saham perusahaan, atau yang mempengaruhi secara 

signifikansi risiko serta prospek usaha perusahaan yang 

bersangkutan. 

2. Accountability (Akuntanbilitas) 

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan 

pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan 

perusahaaan terlaksana secara efektif. Bila prinsip accountability 

ini diterapkankan secra efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak, 

kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara RUPS, Dewan 

Komisaris, serta Direksi. Dengan adanya kejelasan inilah maka 

perusahaan akan terhindar dari kondisi agency problem (benturan 

kepentingan peran). 
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3. Responsibility (Pertanggungjawaban) 

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian 

(kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip 

korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. 

Peraturan yang berlaku disini termasuk yangberkaitan dengan 

masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan 

hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan 

persaingan yang sehat. 

4. Independency (Kemandirian) 

Kemandirian merupakan prinsip penting dalam penerapan 

GCG di Indonesia. Independensi atau kemandirian adalah suatu 

keadaan di mana perusahaan dikelola secara professional tanpa 

benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun 

yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

Kemandirian sangat penting dalam proses pengambilan 

keputusan. Hilangnya kemandirian dalam proses pengambilan 

keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan 

keputusan tersebut. Kejadian ini akan sangat fatal bila ternyata 

harus mengorbankan kepentingan perusahaan yang seharusnya 

mendapat prioritas utama. 
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5. Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran) 

Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran (fairness) bisa 

definisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam 

memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian 

serta peraturan perundangan yang berlaku. 

Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, 

sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak 

investor, khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai 

bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa transaksi 

yang melibatkan informasi orang dalam, fraud (penipuan), dilusi 

saham (nilai perusahaan berkurang), KKN, atau keputusan- 

keputusan yang dapat merugikan 

2.1.10. Metode Pengukuran Ukuran Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris adalah dewan yang bertugas melakukan 

pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi. Ukuran 

Dewan Komisaris dihitung dengan menggunakan total jumlah anggota 

dewan komisaris di perusahaan. Ukuran Dewan Komisaris dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

  

 

Ukuran Dewan Komisaris = Jumlah anggota dewan komisaris 
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2.2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai manajemen laba dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya telah dilakukan sebelumnya. Purnama (2017) menggunakan 

variabel independen profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan 

institusional dan kepemilikan manajerial. Penelitian dilakukan terhadap 47 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 

periode penelitian dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Hasil penelitian 

membuktikan bahwa variabel profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, 

kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba.Pengujian hipotesis pertamamenyatakan bahwa 

profitabilitasberpengaruh positif terhadapmanajemen laba. Hal ini 

mengindikasikan bahwatindakan manajemen perusahaancenderung melakukan 

manajemenlaba dengan cara incomeminimization (minimisasi laba)maupun 

income maximization(maksimisasi laba). Pengujian hipotesis menyatakan bahwa 

ukuranperusahaan berpengaruh negatifterhadap manajemen laba.Hal ini 

mengindikasikanbahwa semakin besar ukuranperusahaan, maka semakin 

kecilmanipulasi laba yang dilakukanmanajemen perusahaan. Karenasemakin besar 

perusahaan makasemakin ketat pengawasanterhadap pihak internalperusahaan. 

Sudibyo dan Sabeni (2013) dengan menggunakan variabel dependen 

manajemen laba dan variabel independen kepemilikan institusional, ukuran 

perusahaan, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen. 

Penelitian dilakukan terhadap seluruh 88 perusahaan jasa non keuangan yang 

dimuat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode penelitian adalah tahun 2009 

hingga tahun 2011. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepemilikan manajerial 

dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 

sedangkan proporsi dewan komisaris independen dan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.Dari penelitian ini 

diketahui makin sering dewan komisaris bertemu maka akrual kelolaan 

perusahaan makin kecil dan dapat disimpulkan bahwa manajer yang memimpin 

perusahaan yang lebih besar memiliki kesempatan yang lebih kecil dalam 
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memanipulasi laba dibandingkan dengan manajer di perusahaan kecil.Hal ini 

disebabkan karena perusahaan besar memiliki basis pengguna laporan keuangan 

yang lebih luas shingga dituntut memiliki kredibilitas yang tinggi dalam 

menyajikan laporan keuangan. 

Gunawan, Darmawan dan Purnamawati (2015) dengan menggunakan 

variabel dependen manajemen laba dan ukuran perusahaan, profitabilitas dan 

leverage. Penelitian dilakukan terhadap 131 perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode penelitian adalah dari tahun 2009 hingga 

tahun 2013. Hasil penelitian menunjukan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas 

dan leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.Ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan belum tentu dapat memperkecil kemungkinan terjadinya manajemen 

laba, karena perusahaan besar lebih banyak memiliki aset dan memungkinkan 

banyak aset yang tidak dikelola dengan baik sehingga kemungkinan kesalahan 

dalam mengungkapan total aset dalam perusahaan tersebut.Kemudian dalam 

pengujian profitabilitas menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Penelitian ini membuktikan bahwa profitabilitas tidak 

memberikan pengaruh dalam pembatasan manajemen laba. Perusahaan dengan 

tingkat profitabilitas yang tinggi tidak akan melakukan manajemen laba. 

Tala dan Karamoy (2017) dengan menggunakan variabel dependen 

manajemen laba dan variabel independen profitabilitas dan leverage. Penelitian 

dilakukan terhadap 14 perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode penelitian adalah dari tahun 2012 sampai 

tahun 2015. Hasil penelitian menunjukan bahwa profitabilitas 
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berpengaruhterhadap manajemen laba,sedangkan leverage secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba.Pengujian  ini menyangkut profitabilitas 

dan leverage secara simultanberpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 

pada perusahaan manufaktur sektor industridasar dan kimia di Bursa Efek 

Indonesia.Menurutdata profitabilitas perusahaan manufaktur sektor industri dasar 

dan kimia, tingkat kecenderungan naik pada profitabilitas perusahaan. Karena 

profitabilitas naik makakecenderungan untuk manajer perusahaan akan melakukan 

manajemen laba. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Penulis (Tahun) 
Variabel 

Hasil 
Dependepen Independen 

1. 
Anindyah Prastiti, 
Wahyu Meiranto 
(2013) 

Manajemen laba 
 Dewan Komisaris  

 Komite Audit 

 Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan 
terhadap manajemen laba.  

 Independensi dewan komisaris berpengaruh negatif 
signifikan terhadap manajemen laba. 

 Independensi komite audit berpengaruh negatif 
signifikan terhadap manajemen laba. 

2. 
Dendi Purnama 
(2017) 

Manajemen laba 

 Profitabilitas 

 Leverage 

 Ukuran 
Perusahaan, 

 Kepemilikan 
Institusional 

 Kepemilikan 
Manajerial 

 Profitabilitas berpengaruhpositif terhadap 
manajemenlaba. 

 Leverage tidak berpengaruhterhadap manajemen laba. 

 Ukuran perusahaanberpengaruh negatif 
terhadapmanajemen laba. 

 Kepemilikan Institusionaltidak berpengaruh 
terhadapmanajemen laba. 

3. 
Reni Yendrawati 
(2015) 

Manajemen laba 

 Dewan Komisaris 
Independen 

 Komite Audit 

 Kepemilikan 
Manajerial 

 Kepemilikan 
Institusional 

 Dewan komisaris independen tidak berpengaruh 
terhadap manajemen laba. 

 Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap 
manajemen laba. 

 Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 
manajemen laba. 

 Komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. 

4. 

Ketut Gunawan, 
Nyoman Ari Surya 
Darmawan, I Gusti 
Ayu Purnamawati 
(2015) 

Manajemen laba 

 Ukuran 
perusahaan 

 Profitabilitas 

 Leverage 

 Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
manajemen laba. 

 Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen 
laba. 

 Leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Penulis (Tahun) 
Variabel 

Hasil 
Dependepen Independen 

5. 
Olifia Tala dan 
Herman Karamoy 
(2017) 

Manajemen laba 
 Profitabilitas 

 Leverage 

 Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba, 

 Leverage secara parsial tidak berpengaruh terhadap 
manajemen laba. 

6. 
Winda Amelia dan 
Erna Hernawati 
(2016) 

Manajemen laba 

 Komisaris 
Independen 

 UkuranPerusahaa
n 

 Profitabilitas 

 Komisaris independentidak berpengaruh signifikan 
terhadap manajemen laba. 

 Ukuranperusahaan berpengaruh terhadap manajemen 
laba. 

 Profitabilitastidak berpengaruh terhadap manajemen 
laba. 

7. 
Henny 
Medyawati, Astri 
Sri Dayanti (2016) 

Manajemen laba 
 Ukuran 

perusahaan 

 Ukuran Perusahaan, berpengaruh terhadap Manajemen 
Laba. 

8. 
Arlita Marcela 
Sudibyo, Arifin 
Sabeni (2013) 

Manajemen laba 

 Kepemilikan 
institusional 

 Ukuran 
perusahaan 

 Kepemilikan 
manajerial 

 Proporsi dewan 
komisaris 
independen 

 Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap 
manajemen laba. 

 Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan 
terhadap manajemen laba. 

 Proporsi dewan komisaris independen tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen 
laba. 

 Ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap manajemen laba. 

9. 
Dendi Purnama 
(2017) 

Manajemen laba 

 Profitabilitas 

 Leverage 

 Ukuran 
perusahaan 

 Kepemilikan 
Institusional 

 Kepemilikan 
Manajerial 

 Profitabilitas berpengaruhpositif terhadap 
manajemenlaba. 

 Leverage tidak berpengaruhterhadap manajemen laba. 

 Ukuran perusahaanberpengaruh negatif 
terhadapmanajemen laba. 

 Kepemilikan Institusionaltidak berpengaruh 
terhadapmanajemen laba. 

 Kepemilikan Manajerialberpengaruh negatif terhadap 
manajemen laba. 

10. 
Yofi Prima Agustia 
dan Elly Suryani 
(2018) 

Manajemen laba 

 Ukuran 
Perusahaan 

 Umur Perusahaan 

 Leverage 

 Profitabilitas  

 Umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Manajemen Laba 

 Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Manajemen Laba 

 Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Manajemen Laba 

 Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Manajemen Laba 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

 Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran 

1. Identifikasi variabel  

Penelitian ini menggunakan variabel terikat (dependent variable) dan 

variabel bebas (independent variable). Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah manajemen laba, sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran dewan komisaris. 

2. Definisi Variabel 

Manajemen laba adalah tindakan perusahaan menetukan laba 

sedemikian rupa dengan mengambil langkah tertentu, mengubah atau 

mempermainkan akun pendapatan dan biaya dalam laporan laba – rugi baik 

H3

1 

 

H2 

H1

1 

Ukuran Dewan 

Komisaris 

(X3) 

Profitabilitas (X1) 

Ukuran Perusahaan 

(X2) 

Manajemen Laba 

(Y) 
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melalui pemanfaatan pemilihan alternatif metode maupun melalui operasi 

perusahaan dalam batas-batas prinsip akuntansi yang diterima umum untuk 

menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan. 

Profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba dan untuk menilai efektivitas dari kegiatan operasi 

perusahaan. Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Return on 

assets adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas dari manajemen 

dalam menghasilkan laba dengan aset yang tersedia untuk bisnis.  

Ukuran perusahaan adalah besar aset yang dimiliki perusahaan. 

Perusahaan yang berukuran besar merupakan perusahaan yang memiliki tingkat 

penjualan lebih besar, tingkat kestabilan perusahaan lebih tinggi dan melibatkan 

lebih banyak pihak. 

Ukuran dewan komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk 

melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur Perseroan 

Terbatas (PT). Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan 

komisaris perusahaan. Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang 

mengawasi tindakan manajemen. 
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2.4. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah 

dikemukakan, maka hipotesis alternatif penelitian ini adalah: 

H1 : Profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba. 

H2 : Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. 

H3 : Ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara 

tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam 

menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah Herdiansyah (2010 : 17). 

3.1. Objek Penelitian 

Penelitian ini mengamati dan menganalisis objek penelitian yang terdiri 

dari variabel terikat (dependent variable) dan variabel bebas (independent 

variable). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan ukuran dewan komisaris sedangkan variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah manajemen laba. Objek penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 

2014-2016. Tahun pengamatan 2014-2016 dipilih karena untuk mendapatkan 

hasil penelitian yang relevan dibutuhkan laporan keuangan yang terbaru. 

3.2. Metode Penarikan Sampel 

1. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2016. 

Penelitian ini akan menggunakan metode pemilihan sampel tak acak, 

dimana pelaksanaannya didasarkan pada asumsi mengenai adanya 
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probabilitas (peluang, kemungkinan) yang sama dari tiap unsur populasi 

untuk terpilih menjadi sampel.  

Teknik yang digunakan untuk memilih sampel adalah teknik memilih 

sampel purposive. 

Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

a) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) berturut-turut dari tahun 2014-2016, 

b) perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang 

rupiah, 

c) perusahaan yang melaporkan laba berturut-turut selama periode 

2014-2016, dan 

d) perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan per 31 Desember. 

2. Operasionalisasi Variabel 

a. Variabel Dependen 

Sekaran dan Bougie (2013:69) menjelaskan bahwa variabel 

terikat (dependen) adalah variabel utama yang menjadi perhatian dan 

tujuan seorang peneliti. Seorang peneliti harus dapat memprediksi 

variabel terikat dalam hal hubungan atau pengaruhnya terhadap 

variabel bebas, atau peneliti harus dapat menjelaskan variasi maupun 

perubahan yang terjadi di dalam variabel terikat tersebut. 
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Variabel terikat dalam penelitian ini adalah  manajemen laba 

dengan skala ratio. Untuk mendeteksi manajemen laba menggunakan 

The Modified Jones Model, yang perhitungannya menggunakan 

discretionary total accrual sebagai proksi laba. 

b. Variabel Independen 

Variabel Independen terdiri dari profitabilitas, ukuran perusahaan, 

dan ukuran dewan komisaris.  Dalam Penelitian ini profitabilitas 

diukur dengan ROA. Menurut Guna dan Herawaty (2010),  Return on 

Assets (ROA), merupakan perbandingan antara laba bersih setelah 

pajak terhadap total asset, atau dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut. 

    
                         

           
 

 

Menurut Sudibyo dan Sabeni (2013), ukuran perusahaan diukur 

menggunakan logaritma natural dari jumlah total aset yang dimiliki 

oleh perusahaan. Total aset digunakan sebagai proksi ukuran 

perusahaan karena total aset mencerminkan besarnya ukuran 

perusahaan. 

Ukuran Perusahaan = ln (total aset perusahaan) 
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Cara  mengukur  variabel  ini  dengan  menghitung  jumlah  

anggota dewan  yang  ada  dalam  suatu  perusahaan  Naimi et  al  

(2010).   

Ukuran Dewan Komisaris = jumlah anggota dewan komisaris 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu proses yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data yang akan dijadikan informasi dalam suatu penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

kepustakaan. Dalam studi kepustakaan penelitian yang dilakukan dengan 

mempelajari jurnal ilmiah, buku literatur, dan sumber - sumber lainnya yang 

berkaitan dengan topik penelitian yang berasal dari perpustakaan Indonesia 

Banking School. Studi kepustakaan ini dilakukan guna memperoleh landasan 

teoritis dan dasar analisis dalam melakukan penelitian. Data profitabilitas, ukuran 

perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan manajemen laba selama tahun 2014 – 

2016 diperoleh dari www.idx.co.id. 

 

3.4. Teknik Pengolahan Data 

Dalam melakukan pengujian model penelitian ini, alat analisis yang 

digunakan penulis adalah program aplikasi software SPSS dan Microsoft Excel. 

Berikut adalah alur pengujian analisis data-data tersebut: 
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1. Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah metode pengumpulan, penyusunan dan 

memberikan informasi serta gambaran secara umum mengenai data 

penelitian yang dimiliki tetapi tidak memberikan keputusan mengenai data 

penelitian. Data yang diperoleh biasanya tidak tersusun secara rapi, 

sehingga data harus diolah kembali untuk memudahkan penggunaan data 

dalam pengambilan keputusan. Pengujian ini dilakukan untuk meringkas 

gambaran data penelitian yang telah didapatkan oleh penulis dengan 

melihat nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, nilai median dan 

standar deviasi dari masing masing variabel data penelitian. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi 

normal atau tidak Ghozali(2016:154). Model regresi yang baik adalah 

memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam 

penelitian ini uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. 

Dasar pengambilan keputusan adalah melihat angka probabilitas 

dengan ketentuan: 

1) Probabilitas > 0,05 : hipotesis diterima karena data 

berdistribusi secara normal. 

2) Probabilitas ≤ 0,05 : hipotesis ditolak karena data tidak 

berdistribusi normal. 
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b. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2016:134), uji heteroskedastisitas bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan antara 

varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila 

varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut homoskedastisitas dan apabila varian tersebut berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini uji 

heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. 

Menurut Ghozali (2016:137) Glejser mengusulkan untuk meregresi 

nilai absolut residual terhadap variabel independen. Dasar 

pengambilan keputusan dalam uji Glejser yaitu, jika tingkat 

signifikansi yang dihasilkan > 0,05 maka tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

c. Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2016:103), uji multikolinearitas bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Jika diantara 

variabel-variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini 

dikatakan tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas 

yang memiliki nilai korelasi sama dengan nol antar sesama variabel. 

Metode untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat pada 

Analisis Pengaruh Profitabilitas..., Okky Ayu Paramitha, Ak.-Ibs, 2018



38 
 

 

Indonesia Banking School 
 

tolerance value atau variance inflammatory factor (VIF). Batas 

tolerance value adalah 0,10 atau nilai VIF adalah 10. Jika VIF > 10 

dan nilai tolerance < 0,10 maka terjadi multikoleniaritas tinggi antar 

variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi linear terdapat korelasi antara residual pada periode t 

dengan residual periode t-1 (sebelumnya) (Imam Ghozali, 2016:107). 

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi digunakan Run Test. Run Test 

sebagai bagian dari statistik non-parametik dapat pula digunakan 

untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika 

antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa 

residual adalah acak atau random. Run Test digunakan untuk melihat 

apakah data residual terjadi secara acak atau tidak (sistematis). 

Kriteria pengujian Run Test adalah sebagai berikut: 

H0 : residual acak (random) 

H1 : residual tidak acak 

3.5. Teknik Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

uji regresi linear berganda. Menurut Priyatno (2011:127) uji regresi linear 

berganda bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih 

variabel independen terhadap satu variabel dependen dan untuk memprediksi 
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variabel dependen dengan menggunakan variabel independen. Persamaan dari 

regresi berganda yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1+b2X2+ b3X3e 

Keterangan: 

Y  : Manajemen Laba 

a  : Konstanta 

b1, b2, b3 : Koefisien regresi linear yang dapat ditaksir     

dengan n buah pasangan data 

X1  :  Profitabilitas  

X2  : Ukuran Perusahaan 

X3   :Ukuran Dewan Komisaris 

e : Error Term (residual) 

 

Uji yang dilakukan adalah uji t, uji F, dan koefisien korelasi ganda dan uji 

adjusted R2. Menurut Ghozali (2016:98) uji t digunakan untuk mengetahui 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara 

parsial. Uji t ini menunjukkan pengujian terhadap faktor fundamental manakah 

yang paling mempengaruhi variabel dependen.  

Dalam melakukan uji t, digunakan penyusunan hipotesis yang akan diuji 

berupa hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (Ha). Pengujian dilakukan 

dengan tingkat keyakinan 95% atau tingkat signifikansi 5%.  Apabila tingkat 

signifikansi yang dihasilkan < 0.05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Sebaliknya 

apabila tingkat signifikansi yang dihasilkan  > 0.05 maka H0 diterima dan Ha 

ditolak. Pengambilan keputusan juga dapat dilakukan dengan membandingkan 
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nilai t hitung dengan t tabel. Jika nilai t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan 

sebaliknya jika t hitung < t tabel maka Ho di terima. 

Menurut Priyatno (2011:85) uji F digunakan untuk melihat pengaruh 

variabel-variabel indpenden secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 

Nilai signifikansi yang digunakan adalah 5%. Apabila nilai signifikansi F < 0.05, 

berarti secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Sebaliknya apabila nilai signifikansi F > 0.05, artinya secara 

bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Menurut Priyatno (2011:65) koefisien korelasi digunakan unutk 

mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel 

dependen. Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien adalah sebagai 

berikut: 1. Jika nilai R besarnya antara 0.00-0.199 artinya terdapat hubungan yang 

sangat lemah antara variabel independen terhadap variabel dependen, 2. Jika nilai 

R besarnya antara 0.20-0.399 artinya terdapat hubungan yang lemah antara 

variabel independen terhadap variabel dependen, 3. Jika nilai R besarnya antara 

0.40-0.599 artinya terdapat hubungan yang sedang antara variabel independen 

terhadap variabel dependen, 4. Jika nilai R besarnya antara 0.60-0.799 artinya 

terdapat hubungan yang kuat antara variabel independen terhadap variabel 

dependen, dan 5. Jika nilai R besarnya antara 0.80-1.00 artinya terdapat hubungan 

yang sangat kuat antara variabel independen terhdapa variabel dependen. 

Menurut Priyatno (2011:76) analisis determinasi adjusted R
2
 digunakan 

untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara 
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serentak terhadap variabel dependen. Nilai adjusted R
2
 yang mendekati nol 

menunjukkan bahwa variasi variabel independen yang digunakan dalam model 

tidak dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Sebaliknya, nilai adjusted R
2
 

yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen semakin mampu 

untuk menjelaskan variabel independen. Untuk model regresi yang dengan lebih 

dari dua variabel independen digunakan uji adjusted R
2
 sebagai koefisien 

determinasi. Variabel independen yang digunakan dalam model regresi ini terdiri 

dari 3 variabel, yaitu Profitabilitas, kepemilikan institusional, dan ukuran 

perusahaan oleh karena itu pada penelitian ini akan dilakukan uji adjusted R
2
. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris pengaruh 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran dewan komisaris terhadap 

manajemen laba. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 

2014 - 2016. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling 

yaitu atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria yang telah 

ditentukan. 

Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan 

yang memiliki kriteria sebagai berikut: 1) perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia berturut-turut dari tahun 2014-2016; 2) perusahaan yang 

menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah; 3) perusahaan yang 

melaporkan laba secara berturut-turut selama periode 2014-2016; dan  

4) perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan per 31 Desember. 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2016 

berjumlah 144 perusahaan. Proses pengambilan sampel dapat dilihat pada Tabel 

4.1. 
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Tabel 4.1 

Proses Seleksi Sampel 

Kriteria Jumlah 

Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-

2016 

90 

 

Perusahaan yang laporan keuangannya tidak disajikan dalam 

mata uang rupiah selama tahun 2014-2016. 
27 

Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan berturut-

turut selama tahun 2014-2016 
16 

Jumlah sampel penelitian 47 

Jumlah data penelitian 141 

 

Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan di atas, pada penelitian ini 

diperoleh sampel sebanyak 47 perusahaan. Total jumlah sampel yang diperoleh 

sebanyak 141 mengingat periode amatan adalah 3 tahun selama tahun  

2014-2016. Daftar nama 47 perusahaan yang telah memenuhi kriteria seleksi 

sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 1. 

 

4.2. Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran tentang 

penyebaran data yang diolah dan membuat data menjadi mudah untuk 

dapat dipahami. Penelitian ini dilakukan laporan keuangan tahunan auditan 

dan laporan auditor independen pada perusahaan property dan real estate 

yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016, sesuai dengan kriteria sampel 
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yang telah ditentukan sehingga didapatkan 141 pengamatan. Hasil statistik 

deskriptif pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 

Hasil Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PROFIT 141 -.55 .36 .0423 .10385 

LNTA 141 25.33 32.15 28.0355 1.54011 

UD 141 2.00 8.00 3.7518 1.47917 

DACT 141 -.56 .33 -.0284 .12126 

Valid N (listwise) 141     

 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data residual 

memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas data dalam 

penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Uji K-S dilakukan 

dengan membuat hipotesis: 

H0 : Data residual berdistribusi normal 

H1 : Data residual tidak berdistribusi normal 

Apabila nilai signifikansinya > 0,05 maka H0 diterima, dan jika 

nilai signifikansinya ≤ 0,05 maka H0 ditolak. Hasil uji normalitas dari 

penelitian ini disajikan dalam Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized Residual 

N 141 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation ,12027309 

Most Extreme Differences Absolute 
,072 

Positive ,064 

Negative -,072 

Test Statistic ,072 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,071

c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber: Output SPSS 21, data diolah oleh peneliti 

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, dapat dilihat hasil dari uji 

normalitas yang menunjukkan nilai probabilitasnya adalah 0,071 

dimana nilai ini > 0,05. Jadi H0 diterima, yang artinya data residual 

berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak 

dipakai karena memenuhi asumsi normalitas. 

 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah 

varian pada model regresi bersifat heterogen atau homogen. Apabila 

bersifat heterogen, akan menyebabkan model regresi tidak mampu 

meramalkan dengan akurat, karena memiliki residu yang tidak teratur. 
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Pada penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah 

heteroskedastisitas dilakukan uji glejser. Dasar pengambilan 

keputusan dalam uji glejser yaitu, jika tingkat signifikansi yang 

dihasilkan > 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil uji 

heteroskedastisitas dari penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error 

1 (Constant) ,421 ,156 2,695 ,008 

PROFIT ,006 ,069 ,082 ,935 

LNTA -,012 ,006 -1,898 ,060 

UD -,002 ,006 -,394 ,694 

a. Dependent Variable: ABSreg 

Sumber: Output SPSS 21, data diolah oleh peneliti 

Berdasarkan hasil uji glejser pada Tabel 4.4 di atas pada dependen 

variabel manajemen laba (ABSreg) nilai signifikansi dari ketiga variabel 

independen > 0,05, yaitu profitabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,935, ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,060 dan 

ukuran dewan komisaris memiliki nilai signifikansi sebesar 0,694. Hal ini 

menunjukkan bahwa H0 diterima yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas menunjukkan ada tidaknya hubungan langsung 

antara variabel independen. Uji ini dapat ditunjukkan dengan nilai 

tolerance dan variance inflation factor (VIF). Multikolinieritas terjadi jika 

nilai nilai tolerance< 0,10 dan VIF > 10, jika nilai tolerance ≥ 0,10 dan 

VIF ≤ 10 menunjukkan bahwa korelasi antar variabel independen masih 

bisa ditolerir. Hasil uji multikolinieritas dari penelitian ini terdapat pada 

Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -,250 ,237  -1,054 ,294   

PROFIT -,042 ,104 -,036 -,404 ,687 ,907 1,102 

LNTA ,010 ,009 ,124 1,057 ,292 ,521 1,919 

UD -,014 ,009 -,166 -1,457 ,147 ,555 1,800 

a. Dependent Variable: DACT 

Sumber: Output SPSS 21, data diolah oleh peneliti 

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa variabel 

profitabilitas memiliki nilai tolerance 0,907 dan VIF 1,102, variabel 

ukuran perusahaan memiliki nilai tolerance 0,521 dan VIF 1,919 dan 

variabel ukuran dewan komisaris memiliki nilai tolerance 0,555 dan VIF 

1,800. Nilai tolerance dari seluruh variabel tidak kurang dari 0,1 dan 

nilai VIF dari seluruh variabel tidak lebih dari 10. Sehingga dapat 
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diartikan bahwa regresi dalam penelitian ini tidak mengandung 

multikolinieritas. 

 

d. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi menunjukkan ada tidaknya korelasi antara 

kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan penggangu periode t-1 

(sebelumnya) dalam suatu model regresi. Pada penelitian ini uji yang 

digunakan adalah runs test yang bertujuan untuk menguji apakah antar 

residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual terdapat korelasi 

maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Perumusan 

hipotesisnya yaitu, jika signifikan < 0.05, maka H0 ditolak (residual tidak 

acak) dan sebaliknya jika signifikan ≥ maka H0 diterima (residual acak). 

Hasil uji autokorelasi dari penelitian ini disajikan pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

Runs Test 

 

Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 ,00339 

Cases < Test Value 70 

Cases >= Test Value 71 

Total Cases 141 

Number of Runs 6 

Z -11,072 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,061 

a. Median 

Sumber: Output SPSS 21, data diolah oleh peneliti 
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Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa signifikan dari 

residual model manajemen laba yaitu 0,061 lebih besar dari 0,05 

sehingga data residual dari model regresi tersebut terjadi secara acak atau 

tidak terjadi autokorelasi. 

3. Uji Hipotesis 

a. Regresi Linear Berganda 

Tabel 4.7 

Hasil Regresi Linear Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
-,250 ,237  -1,054 ,294 

PROFIT -,042 ,104 -,036 -,404 ,687 

LNTA ,010 ,009 ,124 1,057 ,292 

UD -,014 ,009 -,166 -1,457 ,147 

a. Dependent Variable: DACT 

Sumber: Output SPSS 21, data diolah oleh peneliti 
 

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas maka dapat ditentukan persamaan 

regresi dari penelitian ini berdasarkan kolom B yang merupakan 

koefisien regresi setiap variabel. Persamaan regresi linier berganda 

adalah sebagai berikut: 

 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Y = -0,250-0,042 (X1) +0,010 (X2) - 0,014 (X3) +e 
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Keterangan : 

Y = manajemen laba 

α = konstanta 

β1–β3 = koefisien regresi linear 

X1 =          Profitabilitas (ROA) 

X2 =          Ukuran Perusahaan (SIZE) 

X3 = Ukuran Dewan Komisaris (UDK) 

e = error 

 

Interpretasi dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Dari persamaan regresi diatas diketahui bahwa  koefisien 

konstanta (a) adalah sebesar - 0,250. Hal ini menunjukan 

bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran dewan 

komisaris sama dengan nol maka variabel manajemen laba 

adalah sebesar - 0,250. 

2) Nilai -0,042 merupakan koefisien regresi dari variabel 

profitabilitas yang menunjukkan apabila profitabilitas 

meningkat satu satuan, maka nilai manajemen laba akan 

mengalami penurunan sebesar 0,042 dengan asumsi bahwa 

nilai variabel independen lainnya tetap. 

3) Nilai 0,010 merupakan koefisien regresi dari variabel ukuran 

perusahaan yang menunjukkan apabila ukuran perusahaan 

meningkat satu satuan, maka nilai manajemen laba akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,010 dengan asumsi bahwa 

nilai variabel independen lainnya tetap. 
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4) Nilai - 0,014 merupakan koefisien regresi dari variabel 

ukuran dewan komisaris yang menunjukkan apabila ukuran 

dewan komisaris meningkat satu satuan, maka nilai 

manajemen laba akan mengalami penurunan sebesar 0,014 

dengan asumsi bahwa nilai variabel independen lainnya tetap. 

b. Pengujian Individual atau Parsial (Uji t) 

Uji t merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t 

digunakan untuk menguji hipotesis pada koefisien regresi secara 

individu. Penentuan hasil penerimaan atau penolakan hipotesis 

dilakukan berdasarkan nilai probabilitas: 

1) Jika tingkat signifikansi < α (0,05) maka H0 ditolak yang 

berarti variabel independen secara individu (parsial) memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

2) Jika tingkat signifikansi ≥ α (0,05) maka H0 diterima yang 

berarti variabel independen secara individu (parsial) tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Hasil uji t pada penelitian ini terdapat pada Tabel 4.8. 

  

Analisis Pengaruh Profitabilitas..., Okky Ayu Paramitha, Ak.-Ibs, 2018



52 
 

 

Indonesia Banking School 
 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Coefficientsa  

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,250 ,237  -1,054 ,294  

PROFIT 
-,042 ,104 -,036 -,404 ,687 

H0 

diterima 

LNTA 
,010 ,009 ,124 1,057 ,292 

H0 

diterima 

UD 
-,014 ,009 -,166 -1,457 ,147 

H0 

diterima 

a. Dependent Variable: DACT  

Sumber: Output SPSS 21, data diolah oleh peneliti 

Berdasarkan Tabel 4.8 disimpulkan bahwa: 

1) Nilai signifikansi profitabilitas adalah 0,687> 0,05 dan nilai t 

hitung sebesar -0,404 < t table 1.97743 hal ini menunjukkan 

bahwa H0 diterimadan H1 ditolak yang berarti variabel 

profitabilitas secara individu (parsial) tidak memiliki 

pengaruh terhadap manajemen laba. 

2) Nilai signifikansi ukuran perusahaan adalah 0,292> 0,05 dan 

nilai t hitung sebesar 1,057 < t table 1.97743 hal ini 

menunjukkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolakyang berarti 

variabel ukuran perusahaan secara individu (parsial) tidak 

memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. 

  

Analisis Pengaruh Profitabilitas..., Okky Ayu Paramitha, Ak.-Ibs, 2018



53 
 

 

Indonesia Banking School 
 

3) Nilai signifikansi ukuran dewan komisaris adalah  

0,147> 0,05 dan nilai t hitung sebesar -1,457 < t table 

1.97743hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima dan  

H1 ditolakyang berarti variabel ukuran dewan komisaris 

secara individu (parsial) tidak memiliki pengaruh terhadap 

manajemen laba. 

c. Uji Statistik F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel – variabel 

independen berpengaruh secara bersama terhadap variabel dependen. 

Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikan lebih 

kecil dari 0,05 maka model regresi layak untuk digunakan. 

Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar atau sama dengan 0,05 

maka model regresi tidak layak untuk digunakan. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Statistik F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 
.033 3 .011 .750 .524b 

Residual 2.025 137 .015   

Total 2.058 140    

a. Dependent Variable: DACT 

b. Predictors: (Constant), UD, PROFIT, LNTA 

Sumber: Output SPSS 21, data diolah oleh peneliti 
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Dari tabel, terlihat bahwa nilai signifikannya sebesar 0,524 

dimana lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, variabel profitabilitas, 

ukuran perusahaan, dan dewan komisaris tidak berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap manajemen laba. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris 

mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran dewan 

komisaris terhadap manajemen laba. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur  terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 

periode pengamatan selama tahun 2014-2016. Sebelum dilakukan pengujian 

hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik 

yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan 

uji autokorelasi yang menunjukkan hasil bahwa model regresi yang digunakan 

dalam penelitian ini layak untuk digunakan. Berikut ini adalah kesimpulan yang 

didapat dalam penelitian ini: 

1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

3. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan antara lain: 1) Populasi perusahaan 

yang dijadikan sampel dalam penelitian ini hanya mencakup perusahaan 

manufaktur dengan jumlah sampel yang terbatas, yaitu 47 perusahaan manufaktur. 

2) Tahun pengamatan dalam penelitian ini hanya berjumlah tiga tahun, yaitu tahun 
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2014-2016, dan 3) Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel yaitu, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran dewan komisaris. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang sudah dijelaskan, maka peneliti 

memberikan beberapa saran agar diperhatikan pada penelitian selanjutnya: 1) 

Memperbanyak populasi selain perusahaan manufaktur agar memperoleh sampel 

dengan jumlah yang lebih besar. 2) Memperpanjang periode penelitian dengan 

menambah tahun pengamatan. 3) Menambah variabel independen lain seperti 

sikap manajemen, kondisi internal perusahaan, fleksibilitas perusahaan, 

pengendalian pajak, dll.  
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