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ABSTRACT 

 

The aims of this research is to find empirical about the factors that affect 

the earning management at bank  companies listed in BEI. The dependent 

variabel is earning management (DACC) and three independent variables are 

company size (LNTA), leverage (LEV) and profitability (PROF). 

This study using sample of  commercial banks listed on Indonesia Stocks 

Exchange (IDX) in 2007 to 2011. There are 24 commercial banks which are 

selected with purposive sampling method. Hypotesis testing on this study was 

done by the multiple regression panel data analysis. 

The result of this research shows that variables in company size (LNTA)  

,leverage (LEV) and profitability (PROF) affect positive and significantly to 

earning management Whereas company size, leverage, and profitability together 

affect earning management in bank companies listed in IDX. 

 

Keyword : Earning Management, Company Size (LNTA), Leverage (LEV), 

Profitability (PROF) 
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ABSTRACT 

 

The aims of this research is to find empirical about the factors that affect 

the earning management at bank  companies listed in BEI. The dependent 

variabel is earning management (DACC) and three independent variables are 

company size (LNTA), leverage (LEV) and profitability (PROF). 

This study using sample of  commercial banks listed on Indonesia Stocks 

Exchange (IDX) in 2007 to 2011. There are 24 commercial banks which are 

selected with purposive sampling method. Hypotesis testing on this study was 

done by the multiple regression analysis. 

The result of this research shows that variables in company size (LNTA)  

,leverage (LEV) and profitability (PROF) affect positive and significantly to 

earning management Whereas company size, leverage, and profitability together 

affect earning management in bank companies listed in IDX 

 

Keyword : Earning Management, Company Size (LNTA), Leverage (LEV), 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan 

dan kinerja keuangan suatu entitas (PSAK, 2012). Laporan keuangan merupakan 

media komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan dan diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada para investor dan kreditor dalam mengambil keputusan yang berkaitan 

dengan investasi dana mereka (Mulyati, 2011).  

Di Indonesia banyak industri yang mengukur kinerjanya berdasarkan kinerja 

keuangannya. Informasi mengenai kinerja keuangan ini dapat diperoleh pihak 

eksternal melalui laporan keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan 

menurut SFAC No. 1 bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi 

investor di masa yang akan datang dan investor potensial serta kreditur dan 

pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi, kredit, maupun keputusan 

lainnya. Pada laporan keuangan ini harus terdapat kesesuaian antara data-data 

akuntansi dengan peristiwa-peristiwa yang seharusnya disajikan oleh data 

keuangan. Hal ini berarti kualitas informasi di laporan keuangan bebas dari bias 

dan kesalahan serta menyajikan dengan benar sesuai kenyataan (reliability) serta 
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tidak memihak atau tidak menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak 

lain dalam penyajiannya (neutrality). 

Namun laporan keuangan yang seharusnya menjadi sumber informasi yang 

bebas dari bias tidaklah demikian karena adanya masalah keagenan. Di Amerika 

kasus skandal pelaporan akuntansi salah satunya dilakukan oleh Enron, sedangkan 

di Indonesia telah ditemukan praktik manipulasi laporan keuangan yang dilakukan 

oleh perusahaan publik yakni PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk 

(Boediono, 2005). Manajemen pada perusahaan bertanggungjawab untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan agar harga saham perusahaan meningkat 

sehingga dapat mengoptimalkan keuntungan para pemegang saham dan sebagai 

imbalannya manajer akan mendapatkan kompensasi dari kinerjanya (Sefiana, 

2009). Namun kinerja perusahaan tidak selalu meningkat, sehingga hal tersebut 

memotivasi para manajer untuk melakukan praktik manajemen laba, karena sudah 

seharusnya manajer untuk melakukan pencapaian laba yang optimum agar dapat 

memuaskan para pemegang saham. Praktik manipulasi laporan keuangan ini dapat 

dihindari apabila manajer perusahaan senantiasa menjunjung etika perilaku dan 

norma-norma kemanusiaan. Namun selain menjunjung etika dan norma-norma 

yang berlaku agar dapat meminimalkan para manajer untuk melakukan tindakan 

manajemen laba juga dibutuhkan pengawasan yang efektif oleh pihak-pihak yang 

berkaitan dalam pengelolaan perusahaan. 

Mengingat sektor perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang 

memiliki berbagai instrumen keuangan yang lebih dibandingkan dengan sektor 

lainnya, maka diperlukan kebijakan yang dapat memperbaiki kelemahan sistem 
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perbankan di Indonesia yang dapat mengatasi dampak krisis serta menghindari 

krisis serupa di masa yang akan datang. 

Laporan keuangan perusahaan publik harus diterbitkan melalui media-media 

masa yang dapat digunakan sebagai sumber informasi penting yang diperlukan 

oleh pemegang saham khususnya dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan (stakeholders) pada umumnya” (Boediono, 2005). 

(Subramanyam :129, 2012) menunjukkan bahwa salah satu ukuran kinerja 

perusahaan yang sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan adalah 

laba yang dihasilkan perusahaan. Dalam penyusunan laporan keuangan, dasar 

akrual dipilih karena lebih rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi 

keuangan perusahaan secara riil. Akuntansi berbasis akrual mempunyai 

keunggulan bahwa informasi laba perusahaan dan pengukuran komponennya 

berdasarkan akuntansi akrual secara umum memberikan indikasi lebih baik 

tentang kinerja ekonomi perusahaan daripada informasi yang dihasilkan dari 

aspek penerimaan dan pengeluaran kas terkini (FASB, 1978 dalam Citra, 2010). 

Menurut (Mulyanti, 2011) akuntansi akrual juga memiliki kelemahan. 

Penggunaan dasar akrual dapat memberikan keleluasaan kepada pihak manajemen 

dalam memilih metoda akuntansi selama tidak menyimpang dari aturan Standar 

Akuntansi Keuangan yang berlaku. Pilihan metoda akuntansi yang secara sengaja 

dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu dikenal dengan sebutan manajemen 

laba atau earnings management. 

Manajer yang berperan sebagai agent secara moral bertanggung jawab 

untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal), namun disisi yang 
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lain manajer juga mempunyai kepentingan memaksimumkan kesejahteraan 

mereka (Herawaty, 2008). Sehingga ada kemungkinan besar bahwa agent tidak 

selalu bertindak demi kepentingan terbaik principal (Jensen dan Meckling, 1976). 

 (Schipper, 1989 dalam Subramanyam 2012) mendefinisikan manajemen 

laba sebagai intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, 

yang biasanya bertujuan untuk memenuhi tujuan pribadi. Scott (1997) 

mendefinisikan earnings management sebagai tindakan manajemen untuk 

memilih kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu dengan tujuan 

memaksimalkan kesejahteraan dan atau nilai pasar perusahaan. Menurut Susilo 

(2007) pencatatan tergantung dari penilaian (judgement) manajemen dalam 

menentukan metode dan perkiraan (estimation) yang tepat. Fleksibilitas tersebut 

dapat menciptakan kecendrungan manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi 

yang akan memberikan keuntungan bagi perusahaan maupun bagi para manajer. 

Earnings management atau manajemen laba berbeda dengan perataan laba 

(income smoothing). Perataan laba merupakan salah satu aspek dalam manajemen 

laba. Istilah manajemen laba mungkin lebih tepat untuk mengartikan earnings 

management.  

Earnings dibagi didasarkan pada sifatnya, hal ini dikarenakan masih 

terdapat kerancuan mengenai terminologi earnings dalam Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) Indonesia. Earnings terdiri atas laba tunai dan komponen-

komponen accruals baik yang berada di bawah kebijakan manajemen 

(discretionary) maupun yang tidak (nondiscretionary) (Agnes, 2001).  
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Manajer memiliki alternatif dalam kebijakan akuntansi untuk menyajikan 

laporan keuangan perusahaan. alternatif tersebut dapat digunakan oleh manajer 

secara efisien ataupun secara oportunistik dalam menyampaikan informasi laporan 

keuangan khususnya laba (Susilo, 2007). Motif efisiensi timbul ketika manajer 

memilih kebijakan akuntansi untuk memperbaiki kondisi laba yang diikuti oleh 

perubahan arus kas. Sedangkan motif oportunistik timbul karena perbaikan laba, 

tetapi tidak diikuti oleh perbaikan arus kas. Tujuan utama pelaporan keuangan 

menjadi menyimpang ketika manajer melaporkan kondisi keuangan 

perusahaan,terutama melaporkan laba secara oportunistik untuk kepentingan 

pribadinya (Citra, 2010). 

Menurut teori keagenan (agency theory) yang dikemukakan oleh Jensen 

dan Meckling (1976), pemisahan antara pemilik dan pengelolaan suatu 

perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (agency problem). Agency 

problem adalah terjadinya informasi yang tidak simetri (tidak sama) antara yang 

dimiliki oleh pemilik dan pengelola (manajemen). Adanya kepemilikan informasi 

yang asimetri itu maka manajemen perusahaan cenderung mencari keuntungan 

sendiri (moral hazard) dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Rendahnya 

pengaturan dapat meningkatkan bias informasi sehingga akan menimbulkan 

tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. 

Manajemen laba akan menambah bias laporan keuangan, karena nilai yang 

terdapat di laporan tersebut telah menggunakan metode-metode akuntansi tertentu 

sehingga timbul laporan-laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan investor 
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atau manajer. Hal tersebut dapat mengganggu para pemakai laporan keuangan 

yang mempercayai angka laba pada laporan keuangan tersebut. Menurut Surifah 

(1999) dalam Ma’ruf (2006) manajemen laba dapat mengurangi kredibilitas 

laporan keuangan jika digunakan untuk mengambil keputusan, karena manajemen 

laba merupakan suatu bentuk manipulasi atas laporan keuangan yang menjadi 

sasaran komunikasi antara manajer dan pihak eksternal perusahaan. 

Perbankan adalah suatu industri yang mempunyai sifat-sifat yang berbeda 

dengan industri yang lain seperti manufaktur, perdagangan, dan sebagainya 

(Rahmawati, 2006). Industri perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat 

dibandingkan dengan industri lain, misalnya suatu bank harus memenuhi kriteria 

CAR minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia 

menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam penentuan status suatu bank 

(apakah bank tersebut merupakan bank yang sehat atau tidak). Oleh karena itu, 

manajer mempunyai insentif untuk melakukan manajemen laba supaya 

perusahaan mereka dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh BI (Setiawati 

dan Na’im (2001) dalam Rahmawati dan Baridwan(2006)). 

Laporan keuangan bank bertujuan untuk menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan. Selain itu 

laporan keuangan bank juga bertujuan untuk pengambilan keputusan. Tujuan 

laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, 

kinerja, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi 

pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan 
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pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka. (PAPI). 

Dengan adanya regulasi di dalam perbankan mengakibatkan hubungan 

keagenan industri ini berbeda dengan hubungan keagenan dalam perusahaan yang 

tidak teregulasi (Ciancenelli & Gonzales, 2000 dalam Rahmawati, 2006). Dengan 

adanya regulasi tersebut maka ada pihak lain yang terlibat dalam hubungan 

keagenan yaitu regulator dalam hal ini pemerintah melalui Bank Indonesia 

sehingga mengakibatkan masalah keagenan menjadi semakin kompleks. Moral 

hazard terhadap suatu regulasi yang muncul lebih menunjukkan lemahnya 

peraturan dibandingkan konflik antara manajer dan pemilik. Dengan deregulasi 

justru akan semakin memperbesar moral hazard karena di satu sisi memberikan 

kebebasan bank untuk mengambil risiko bisnis yang lebih besar dan di pihak lain, 

regulator menanggung sebagian risiko ini dari komitmen yang tidak dapat 

dipenuhi oleh bank karena regulator merupakan lembaga pemberi dana terakhir 

(Rahmawati, 2006).  

Rahmawati dan Baridwan (2006) menunjukkan bahwa perbankan di 

Indonesia melakukan manajemen laba untuk memenuhi kriteria BI tersebut. 

Setiawati dan Na’im (2001) dalam marihot berargumen bahwa laporan keuangan 

yang telah direkayasa oleh manajemen dapat mengakibatkan distorsi dalam 

alokasi dana. Selain itu, industri perbankan merupakan industri “kepercayaan”. 

Jika investor berkurang kepercayaannya karena laporan keuangan yang bias 

karena tindakan manajemen laba, maka mereka akan melakukan penarikan dana 
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secara bersama-sama yang dapat mengakibatkan rush. Oleh karena itu, perlu suatu 

mekanisme untuk meminimalkan manajemen laba yang dilakukan oleh 

perusahaan perbankan. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah 

praktik corporate governance. 

Halim, dkk. (2005) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap manajemen laba. Perusahaan besar mempunyai insentif yang 

cukup besar untuk melakukan manajemen laba, karena salah satu alasan utamanya 

adalah perusahaan besar harus mampu memenuhi ekspektasi dari investor atau 

pemegang sahamnya. Menurut Igan Budiasih, (2009) laverage berpengaruh secara 

positif terhadap manajemen laba. Masodah (2007) dan Igan Budiasih (2009) 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Semakin besar 

profitabilitas yang didapat maka pasti terdapat manajemen laba. 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengukur 

pengaruh dari ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap indikasi 

praktek manajemen laba pada perusahaan perbankan. Oleh karena itu, judul dalam 

penelitian ini adalah “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI 

Periode Tahun 2007- 2011” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, 

maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut : 

1. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan 

manajemen laba? 

2. Apakah laverage memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan 

manajemen laba? 

3. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen 

laba? 

4. Apakah ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas secara bersamaan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba? 

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah perusahaan yang diteliti 

terdiri dari perbankan yang listing di BEI dari tahun 2007-2011. Penelitian ini 

menguji mekanisme manajemen laba : ukuran perusahaan,  leverage,  dan 

profitabilitas terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perbankan 

indonesia. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan bukti 

empiris mengenai : 

1) Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

manajemen laba pada perusahaan industri makanan dan minuman di Bursa Efek 

Indonesia. 

2) Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh leverage terhadap manajemen 

laba pada perusahaan industri makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia. 

3) Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh profitabilitas 

terhadapmanajemen laba pada perusahaan industri makanan dan minuman di 

Bursa Efek Indonesia. 

4) Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas secara 

bersamaan mempengaruhi manajemen laba. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1) Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menjelaskan secara empiris 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap praktek manajemen laba. 

2)  Menjadi masukan bagi stakeholders eksternal perusahaan dalam menganalisis 

kualitas laporan keuangan perusahaan khususnya laba perusahaan yang 

dilaporkan. 
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3) Bagi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang merupakan profesi akuntan, dalam 

mempertimbangkan standar yang diperlukan bagi laporan keuangan agar 

informasi akuntansi dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara umum, sistematika penulisan proposal penelitian ini terdiri dari 2 bab 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, 

manfaat penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi pemaparan teori-teori yang terkait dengan penelitian ini, 

pengembangan kerangka pemikiran dan membangun hipotesis penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Penelitian terdiri dari variabel penelitian dan definisi operasional 

penelitian, populasi dan sampel, jenisdan sumber data, metode pengumpulan data, 

serta metode analisis. 
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BAB IV ANALISI DAN PEMBATASAN MASALAH  

Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis yang dibuat dan penyajian hasil  dari 

pengujian tersebut, serta pembahasan tentang analisis yang dikaitkan  denga teori 

yang berlaku. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab  

sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi peneliti sejenis  berikutnya, 

dan juga implikasi penelitian terhadap praktik yang ada. 
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 BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Agency Theory 

Teori keagenan merupakan manajemen sebagai “agents” dari pemegang 

saham untuk melaksanakan tugas, namun bertindak dengan penuh kesadaran 

untuk memenuhi kepentingan pribadi yang bukan menjadikannya sebagai pihak 

yang bijaksana dalam  mewakili kepentingan pemegang saham dalam mengelola 

perusahaan (Daniri, 2009). Manajemen (agents) dalam hal ini bertugas untuk 

memaksimumkan utilitas dari pemegang saham (principals) dengan cara 

meningkatkan kinerja perusahaan yang diukur dari profitabilitas perusahaan. 

Semakin tinggi laba perusahaan maka semakin tinggi pula harga saham dan 

dividen yang akan diterima oleh pemegang saham. Sehingga dari hasil kinerja 

perusahaan yang semakin baik itu maka manajemen akan menerima kompensasi 

(reward).  

Pada perusahaan yang memisahkan fungsi kepemilikan dan pengelolaan 

lebih rentan terhadap konflik keagenan (Lambert, 2001). Manajemen sebagai 

pengelola perusahaan tentu memiliki informasi yang lebih dibandingkan dengan 

pemegang saham. Hal ini menunjukan adanya informasi yang tidak simetris yang 

dapat menimbulkan agency problem. Kelebihan informasi ini menimbulkan moral 

hazard dengan melakukan tindakan untuk mencari keuntungan pribadi. Selain 

adanya informasi yang tidak simetris, hubungan keagenan antara manajemen 

dengan pemegang saham dapat menimbulkan konflik kepentingan (conflict of 
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interest) karena adanya ketidaksamaan tujuan sehingga manajemen tidak selalu 

bertindak sesuai keinginan pemegang saham. 

Agency theory biasanya digunakan untuk model permasalahan antara 

pemilik perusahaan (principals) dengan manajemen (agents), model ini 

digambarkan sebagai berikut (Lambert, 2001): 

Model Principal-Agent 

. 

Contract s(x,y)  agreed select  performance measures agent is paid s (x,y) 

Agreed upon  action a   (x,y,etc) observed  principal keys 

Sumber: Lambert (2001) 

Gambar 2.1 

Dalam gambar tersebut “s” menunjukan fungsi kompensasi yang akan 

dijadikan fungsi yang menghubungkan pengukuran kinerja dengan kompensasi 

agents dan “y” menunjukkan vector pengukuran kinerja berdasarkan kontrak. 

Berdasarkan kontrak tersebut agents akan menyeleksi dan atau melakukan 

aktivitas (action “a”) yang meliputi: kebijakan operasional (operation decisions); 

kebijakan pendanaan (financing decision); dan kebijakan investasi (investment 

decisions). Sedangkan “x” menunjukkan “outcome” atau hasil yang diperoleh 

perusahaan, dan selanjutnya digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja dan 

kompensasi agents. 

Besarnya laba yang diperoleh perusahaan yang tersaji dalam laporan 

keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan manajemen. Karena 

besarnya bonus atau kompensasi yang diterima oleh agents berdasarkan besarnya 
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laba yang dihasilkan sesuai dengan kontrak yang disepakati dengan principals. 

Hal ini yang menimbulkan niat bagi manajemen untuk melakukan manipulasi 

pada penyajian laporan keuangan agar seolah-olah perusahaan telah mencapai 

target yang ditentukan. 

2.1.2. Laporan Keuangan 

Menurut PSAK No. 1 (Revisi 2009), laporan keuangan adalah suatu 

penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. 

Laporan keuangan menunjukan pertanggungjawaban manajemen perusahaan 

dalam menggunakan sumber daya perusahaan. Laporan keuangan bertujuan untuk 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas 

entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam 

pembuatan keputusan ekonomi. 

 Sedangkan menurut SFAC No. 1, tujuan laporan keuangan antara lain: 

1. Fokus luar: informasi untuk investasi dan kredit 

Laporan keuangan menyediakan informasi yang berguna bagi investor 

potensial, kreditur, dan pemakai lainnya dalam pengambilan keputusan 

investasi atau kredit serta keputusan lainnya. 

2. Fokus sempit: informasi prospek aliran kas 

Laporan keuangan menyediakan informasi yang membantu investor 

potensial dan kreditur dalam memprediksi jumlah, waktu, dan prospek 

penerimaan dari dividen dan bunga yang tidak menentu serta keuntungan 

dari penjualan surat berharga atau pinjaman. 
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3. Fokus final: informasi mengenai aktiva, pasiva, dan perubahan yang 

terjadi. 

4. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber daya serta 

kepemilikan sumber daya tersebut dan pengaruh transaksi dan kejadian-

kejadian yang mempengaruhi sumber daya serta kepemilikannya. 

Selain itu laporan keuangan juga harus memiliki karakteristik kualitatif 

berikut ini: 

1. Mudah dipahami (Understandability) 

Informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan dapat dipahami dan 

bentuk serta istilahnya dapat dimengerti oleh para pengguna. 

2. Relevan (Relevance) 

Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan yang disajikan dapat 

mempengaruhi keputusan para pengguna. 

3. Keandalan (Reliability) 

Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan bebas dari bias dan 

kesalahan yang dapat menyesatkan serta menyajikan informasi sesuai 

dengan yang seharusnya disajikan. 

4. Dapat diperbandingkan (Comparability) 

Informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan dapat 

diperbandingkan dengan periode sebelumnya agar para pengguna laporan 

keuangan dapat mengidentifikasi kinerja perusahaan. 
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2.1.2.1.Jenis dan Bentuk Laporan Keuangan Bank Umum  

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tanggal 2001, 

bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan 

cakupan yang terdiri dari: 

1. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan 

Merupakan laporan lengkap mengenai kinerja suatu bank dalam kurun 

waktu satu tahun, mencakup: 

a. Informasi umum: kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha 

bank dan kelompok usaha bank, strategi dan kebijakan manajemen, 

serta laporan manajemen. 

b. Laporan keuangan tahunan bank: neraca, laporan laba rugi, laporan 

perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan 

keuangan termasuk informasi tentang Komitmen dan Kontinjensi. 

c. Laporan keuangan perusahaan induk di bidang keuangan: badan 

hukum yang dibentuk oleh Perusahaan Induk untuk 

mengkonsolidasikan seluruh aktivitas perusahaan induk atau 

kelompok usaha yang bergerak di bidang keuangan atau kelompok 

usaha di bidang pengendalian aktivitas perusahaan induk. 

d. Opini dari akuntan publik. 

e. Seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk 

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan. 
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f. Seluruh aspek pengungkapan sebagaimana diwajibkan dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi 

Perbankan Indonesia yang berlaku. 

g. Jenis risiko dan potensi kerugian yang dihadapi oleh bank serta 

praktek manajemen risiko yang diterapkan bank. 

h. Informasi lain. 

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan 

Merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi 

keuangan yang berlaku dan dipublikasikan setiap triwulan. Laporan 

triwulanan disusun untuk memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja atau hasil usaha bank, serta informasi keuangan lainnya 

kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha 

bank. 

3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan 

Merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Laporan Bulanan 

Bank Umum yang disampaikan bank kepada Bank Indonesia yang 

dipublikasikan setiap bulan. Laporan keuangan publikasi bulanan 

mencakup: 

a. Laporan keuangan: neraca dan laporan laba rugi. 

b. Komitmen dan kontinjensi. 

c. Rincian kualitas aktiva produktif. 
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d. Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang telah dibentuk, 

dibandingkan dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang 

wajib dibentuk. 

e. Perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum. 

4. Laporan Keuangan Konsolidasi 

Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan atau 

memiliki anak perusahan menyusun laporan keuangan konsolidasi 

berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.  

 

2.1.2.3.Laporan yang Disampaikan kepada Bank Indonesia 

Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha dan atau memiliki anak 

perusahaan, wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan tahunan dari: 

1. Perusahaan induk: badan hukum yang dibentuk untuk mengkonsolidasikan 

suatu kelompok usaha dan memiliki saham bank baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan kepemilikan lebih dari 50% atau 

melakukan pengendalian terhadap bank. 

2. Perusahaan induk di bidang keuangan. 

3. Perusahaan anak. 

Bank juga wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai: 

1. Transaksi antara bank dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa. 
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2. Pemberian penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain sejenis dari 

setiap perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha dengan bank 

kepada debitur yang telah memperoleh penyediaan dana dari bank. 

 

2.1.2.4.Bentuk dan Format Laporan Keuangan Bank Umum 

Pos-pos laporan keuangan bank umum mencakup: 

1. Neraca 

2. Perhitungan Laba Rugi dan Saldo Laba 

3. Daftar Komitmen dan Kontinjensi 

4. Transaksi Valuta Asing dan Derivatif 

5. Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya 

6. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 

7. Perhitungan Rasio Keuangan. 

  

2.1.3 Manajemen Laba 

(Scott, 2012 ; 422) membagi cara pemahaman atas manajemen laba 

menjadi dua. Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk 

memaksimumkan utilitasnya dalam menhadapi kontrak kompensasi, kontrak 

hutang, dan political costs (Opportunistic Earning Managements). Kedua, dengan 

memandang manajemen laba dari perspektif efficient contracting (Efficient 

Earnings Management), manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas 

untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi 
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kejadiankejadian yang tak terduga untuk kepentingan pihak-pihak yang terlibat 

dalam kontrak. Dengan demikian, manajer dapat mempengaruhi nilai pasar saham 

perusahaannya melalui manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba 

(income smoothing) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu. Singkat kata, 

manajemen laba adalah pemilihan metode akuntansi untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

Scott (2012 ; 432) mengemukakan adanya beberapa motivasi yang 

menyebabkan terjadinya manajemen laba, yaitu: 

a) Bonus purposes, di mana manajer yang memiliki informasi atas laba 

bersih perusahaan akan bertindak secara opportunistic untuk melakukan 

manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini. 

b) Political motivations, di mana manajemen laba digunakan untuk 

mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan 

cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik 

yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan-peraturan yang 

lebih ketat. 

c) Taxation motivations, di mana motivasi penghematan pajak menjadi 

motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi 

digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan. 

d) Pergantian CEO. CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung 

menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Jika kinerja 

perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak 

diberhentikan. 
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e) Initial Public Offering (IPO). Perusahaan yang akan go public belum 

memiliki nilai pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan go 

public melakukan manajemen laba dalam prospectus mereka dengan 

harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan. 

f) Pentingnya memberi informasi kepada investor. Informasi mengenai 

kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor sehingga pelaporan 

laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut 

dalam kinerja yang baik. 

Terdapat empat pola manajemen laba (Scott, 2012: 425) yaitu: 

a. Taking a Bath 

Pola ini dapat terjadi misalnya ketika manajer tidak dapat mencapai target 

yang ditargetkan. Manajer lebih baik mengakui rugi yang besar sekaligus karena 

tidak ada bedanya melaporkan rugi yang besar maupun yang kecil sehingga untuk 

periode selanjutnya manajer baru akan mengakui adanya keuntungan. 

b. Income Minimization 

Pola ini dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas 

yang tinggi sehingga jika laba periode mendatang diperkirakan turun drastis maka 

dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya. 

c. Income Maximization 

Pola ini dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan income maximization 

dilakukan dengan tujuan untuk melaporkan net income yang tinggi agar manajer 

memperoleh bonus yang besar. Selain itu, pola ini dilakukan ketika terjadi 
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penawaran saham perdana dan juga ketika perusahaan melakukan pelanggaran 

perjanjian hutang. 

d. Income Smoothing 

Pola ini dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang 

dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena 

pada umumnya para investor lebih menyukai laba yang relatif stabil. 

2.1.3.1  Teknik manajemen laba 

Teknik dan pola manajemen laba menurut Setiawati dan Na’im (2000) 

dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu: 

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi Cara 

manajemen mempengaruhi laba melalui judgment (perkiraan) terhadap 

estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, 

estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak 

berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain. 

2. Mengubah metoda akuntansi 

Perubahan metoda akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu 

transaksi, contoh : merubah metoda depresiasi aktiva tetap, dari metoda 

depresiasi angka tahun ke metoda depresiasi garis lurus. 

3. Menggeser perioda biaya atau pendapatan. 

Contoh rekayasa perioda biaya atau pendapatan antara lain: 

mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan 

sampai pada perioda akuntansi berikutnya, mempercepat/menunda 

pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat/menunda 
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pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap 

yang sudah tak dipakai. 

2.1.3.2  Perspektif Manajemen Laba 

Susilo (2007) menyatakan bahwa terdapat dua tipe motivasi utama para 

manajer melakukan manajemen laba, yaitu perspektif efisien dan oportunistik 

kepada investor. Berdasarkan motif efisien manajer melakukan manajemen laba 

dengan maksud mengurangi informasi asimetri antara principal dan agen. 

Jimbalvo (1996) dalam Widyaningdyah (2001), menyatakan bahwa dalam 

persfektif efisiensi manajemen melakukan pilihan atas kebijakan akuntansi untuk 

memberikan informasi yang lebih baik tentang cash flow yang akan datang dan 

untuk meminimalkan agency cost yang terjadi karena konflik antara stakeholder 

dan manajer. Pelaporan keuangan dibuat secara konserfatif dan benar-benar 

menunjukan kondisi perusahaan, contohya perubahan metode depresiasi maupun 

persediaan.  

Persfektif oportunistik merupakan pandangan yang menyatakan bahwa 

manajemen laba merupakan prilaku oportunistik manajer untuk menyesatkan 

investor dan memaksimalkan kesejahteraan karena menguasai informasi lebih 

banyak dibandingkan pihak lain. Persfektif oportunistik mungkin dapat merugikan 

pemakai laporan keuangan karena informasi yang disampaikan manajemen 

menjadi tidak akurat dan juga tidak menggambarkan nilai fundamental 

perusahaan. Motif manajemen melakukan persfektif oportunistik ini mungkin 

untuk berusaha meningkatkan pendapatan, bonus dan kompensasi jangka pendek 

lainnya. Hal tersebut dapat diperoleh jika manjer mencapai suatu prestasi tertentu, 
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strategi bisnis yang baik operasi perusahaan yang efisien, atau manajemen laba 

yang agresif. 

 

2.1.3.3 Pendekatan dalam Mendeteksi Manajemen Laba 

Kesalahan dalam memprediksi suatu praktek manajemen laba di dalam 

sebuah perusahaan menyebabkan penilaian terhadap kinerja perusahaan menjadi 

bias. Beberapa pendekatan pun muncul untuk mengurangi kesalahan tersebut. 

Pendekatan untuk mengetahui keberadaan manajemen laba antara lain 

(Sulisiyanto, 2008): 

1. Aggregate accrual models 

Pendekatan yang digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba 

menggunakan komponen akrual secara umum pada laporan keuangan 

perusahaan. Model manajemen laba ini dikembangkan oleh Healy (1985), 

Jones (1991), serta Dechow, Sloan, dan Sweeney (1995). 

2. Spesific accrual models 

Pendekatan yang digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba 

menggunakan komponen akrual secara spesifik pada laporan keuangan 

tertentu dari industri tertentu pula. Metode yang dilakukan adalah dengan 

berupa rasio (idexs) keuangan dimana variabel-variabelnya merupakan 

variabel yang diduga dapat dilakukan rekayasa untuk meningkatkan atau 

menurunkan laba. Indeks tersebut antara lain Days Sales in Receiveable 

index, gross margin index, dan sales growth index. Model ini 
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dikembangkan salah satunya oleh Beaver dan Engel (1996), Beneish 

(1997), dan Beaver dan McNichols (1998). 

3. Frequency distribution approach 

Pendekatan yang digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba 

menggunakan komponen akrual secara ketidaksinambungan pada 

distribusi pendapatan. Pendekatan ini melihat adanya batasan perusahaan 

(earning threshold) yang harus dicapai. Dalam Susilo (2007) perusahaan 

yang labanya berada dibawah batas pelaporan laba akan berusaha 

meneikan agar melawati ambang batas tersebut, cara yang memungkinkan 

adalah dengan melakukan manajemen laba. Model ini dikembangkan 

antara lain oleh Burgtahler dan Dichev (1997), Degeorge et al. (1999), dan 

Myers dan Skinner (1999). 

Secara umum penelitian manajemen laba tentang manajemen laba 

menggunakan pengukuran berbasis akrual (Aggregate accrual models) dalam 

mendeteksi ada tidaknya manipulasi. Salah satu kelebihan dalam pendekatan total 

akrual adalah pendekatan tersebut berpotensi untuk mengungkapkan cara-cara 

untuk menurunkan atau menaikan keuntungan, karena cara-cara tersebut kurang 

mendapatkan perhatian untuk diketahui pihak luar. Metode awal dalam 

menghitung akrual diskresioner adalah menentukan besarnya total akrual (TACC) 

terlebih dahulu, dalam menghitung total akrual dapat digunakan dua pendekatan 

yaitu, neraca dan arus kas. Pendekatan arus kas lebih baik dari pada pendekatan 

neraca, karena metode neraca memiliki kelemahan yang dapat mengkontaminasi 

pengukuran manajemen laba yaitu, berupa kesalahan pengklasifikasian 
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diskresioner dan non-diskresioner. Berikut ini adalah perhitungan untuk 

mendapatkan total akrual. 

TAit = NDAit + DAit 

Dimana: 

TAit   : total akrual (total accrual) pada bank i tahun t 

NDAit   : akrual non kelolaan (non disreationary accrual) 

  pada bank i tahun t 

DAit   : akrual kelolaan (discreationary accrual) pada bank 

  i tahun t, maka 

Total akrual terdiri dari dua komponen yaitu, akrual diskresioner (DACC) 

dan akrual non-diskresioner (NDACC). Akrual diskresioner merupakan 

komponen yang digunakan untuk pengukuran manajemen laba, karena komponen 

ini yang berada dalam kebijakan kebijakan manajemen artinya manajemen 

memberikan intervensinya dalam proses pelaporan keuangan, sehingga komponen 

ini sulit untuk diukur. Sedangkan komponen non-diskresioner lebih mudah diukur 

karena berhubungan tuntutan perubahan dari perusahaan atau diluar kebijakan 

manajemen misalnya, perubahan metode penyusutan. Akrual diskresioner dapat 

diketahui dengan menggurangkan total akrual dengan akrual diskresioner.  

2.3.1.4 Faktor- faktor yang mendukung Manajemen Laba 

Manajemen laba dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang memicu 

manajemen melakukan manajemen laba. Beberapa peneliti sebelumnya 
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menyelidiki faktor-faktor yang memicu manajemen laba. Berikut ini adalah 

beberapa faktor-faktor yang dapat mimicu manajemen laba. 

a) Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah variabel yang digunakan untuk melihat besar 

kecilnya perusahaan yang ditunjukkan dari besar kecilnya aktiva, jumlah 

penjualan, market capitalized. Ukuran perusahaan diduga mempengaruhi 

manajemen laba. Ukuran perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

logaritma natura dari total aktiva perusahaan. Salah satu hal yang dapat memicu 

manajemen untuk melakukan manajemen laba menurut Scott (2012) adalah 

keinginan untuk meminimalkan risiko politik. Rekayasa laba dengan tujuan untuk 

meminimalkan risiko politik tersebut dikenal dengan istilah political cost 

hypothesis. Hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan 

biaya politik, cendrung untuk melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan 

untuk meminimalkan biaya politik yang seharusnya mereka tuntut. Biaya politik 

mencakup semua biaya (transfer kekayaan) yang harus ditanggung oleh 

perusahaan terkait dengan tindakan tindakan politis seperti, antitrust, regulasi, 

subsidi pemerintah, pajak, tuntutan buruh dan lain sebagainya. Berdasarkan 

hipotesis political cost, Watts dan Zimmerman dalam Susilo (2007) menyatakan 

bahwa perusahaan yang lebih besar akan melakukan lebih banyak kebijakan yang 

akan menyebabkan laba menurun. Semakin besar ukuran perusahaan maka 

tekanan terhadap perusahaan secara politik dalam hal pemindahan kekayaan 

kepada negara semakin lebih kuat. Dengan kata lain, semakin besar perusahaan 

maka semakin rentan terkena biaya politis dan semakin besar kecendrungan untuk 
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melakukan manajemen laba. Moses (1997) dalam Tarjo (2008) mengumukakan 

bahwa perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki dorongan yang lebih 

besar untuk melakukan perataan laba (bagian dari manajemen laba) dibandingkan 

dengan perusahaan kecil, karena memiliki biaya politik lebih besar. 

b) Leverage 

Leverage merupakan rasio antara total kewajiban dengan total asset. Semakin 

besar rasio leverage, berarti semakin tinggi nilai utang perusahaan. Sejalan yang 

dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman (1986) dalam Tarjo (2008) dalam 

hipotesis debt covenant menyatakan bahwa motivasi debt covenant disebabkan 

oleh munculnya perjanjian kontrak antara manajer dengan perusahaan yang 

berbasis kompensasi manajerial. Dengan kata lain perusahaan yang memiliki rasio 

leverage tinggi, berarti proporsi hutangnya lebih tinggi dibanding aktivanya, akan 

cendrung melakukan manajemen laba. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari 

pelanggaran perjanjian hutang dengan kreditur.  

Dalam hipotesis debt covenant menurut Watts dan Zimmerman (1986) dalam 

Tarjo (2008), jika semua hal yang lain tetap sama dan semakin dekat perusahaan 

dengan pelanggaran perjanjian hutang, maka lebih mungkin manajer untuk 

memilih prosedur akuntansi yang memindahkan laba yang dilaporkan dari periode 

yang akan datang ke periode sekarang. Perusahaan yang melanggar kontrak 

perjanjian hutang cendrung menggunakan akrual untuk meningkatkan laba. 

Dalam hal ini, manajer ingin memperlihatkan bahwa kinerjanya baik dan dapat 

memenuhi kewajibannya. Selain itu, nilai laba yang dilaporkan juga dapat 
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menarik kreditur untuk memberikan tambahan utang kepada perusahaan karena 

perusahaan tersebut dinilai memiliki prospek yang baik.  

Beberapa penelitian tentang leverage juga membuktikan bahwa makin tinggi 

leverage, maka makin kuat pula indikasi praktek manajemen laba yang dilakukan 

oleh manajer. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyaningdyah (2001) dan 

Tarjo (2008) menunjukan hasil yang sama yaitu leverage berhubungan positif dan 

signifikan terhadap manajemen laba, yang mengindikasikan semakin besar tingkat 

leverage maka semakin besar juga perusahaan untuk melakukan manajemen laba. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan tingkat leverage 

tinggi cendrung untuk mengatur labanya dibandingkan dengan tingkat leverage 

yang rendah. 

c) Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemempuan perusahaaan dalam menaksir 

keuntungan. Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan pengukuran ROA 

(Return on Assets). Berdasarkan hipotesis bonus plan di dalam teori akuntansi 

positif (Watts dan Zimmerman, 1986 dalam Tarjo 2008), manajer akan berusaha 

meningkatkan keuntungan perusahaan jika ada insentif untuk mencapainya. 

Adanya kebijakan pemberian bonus kepada manajer jika berpresatsi, 

menyebabkan manajer memilih kebijakan pencatatan laporan keuangan akan 

dapat mencatat laba yang lebih tinggi dari periode sebelumnya yaitu, dengan 

memilih metode akuntansi yang mampu menggeser laba dari masa depan ke masa 

kini. Juniarti dan Carolina (2005) mengungkapkan bahwa perusahaan yang 

memiliki fluktuasi profitabilitas yang rendah atau menurun memiliki 
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kecendrungan untuk melakukan perataan laba (bagian dari manajemen laba), 

terlebih lagi jika perusahaan menetapkan skema kompensasi bonus yang 

didasarkan pada besarnya profit yang dihasilkan.  

Setiap calon investor (pembeli saham) berkepentingan dengan profitabilitas 

perusahaan dimasa yang akan datang (earning power). Meskipun laporan 

keuangan menyajikan apa yang telah terjadi, tetapi profitabilitas di waktu lalu 

dapat digunakan sebagai indikator profitabilitas dimasa yang akan datang, 

sehingga manajemen termotivasi untuk melaporkan profitabilitas yang tinggi 

untuk memberikan kesan yang baik pada perusahaan. Oleh sebab itu profitabilitas 

dapat dijadikan indikasi dilakukan manajemen laba, dimana semakin tinggi nilai 

profitabilitas maka semakin besar kecendrungan manajemen dalam melakukan 

manajemen laba 

2.1.3.5 Perspektif Manajemen Laba 

Susilo (2007) menyatakan bahwa terdapat dua tipe motivasi utama para 

manajer melakukan manajemen laba, yaitu perspektif efisien dan oportunistik 

kepada investor. Berdasarkan motif efisien manajer melakukan manajemen laba 

dengan maksud mengurangi informasi asimetri antara principal dan agen. 

Jimbalvo (1996) dalam Widyaningdyah (2001), menyatakan bahwa dalam 

persfektif efisiensi manajemen melakukan pilihan atas kebijakan akuntansi untuk 

memberikan informasi yang lebih baik tentang cash flow yang akan datang dan 

untuk meminimalkan agency cost yang terjadi karena konflik antara stakeholder 

dan manajer. Pelaporan keuangan dibuat secara konserfatif dan benar-benar 
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menunjukan kondisi perusahaan, contohya perubahan metode depresiasi maupun 

persediaan. 

Persfektif oportunistik merupakan pandangan yang menyatakan bahwa 

manajemen laba merupakan prilaku oportunistik manajer untuk menyesatkan 

investor  dan memaksimalkan kesejahteraan karena menguasai informasi lebih 

banyak dibandingkan pihak lain. Persfektif oportunistik mungkin dapat merugikan 

pemakai laporan keuangan karena informasi yang disampaikan manajemen 

menjadi tidak akurat dan juga tidak menggambarkan nilai fundamental 

perusahaan. Motif manajemen melakukan persfektif oportunistik ini mungkin 

untuk berusaha meningkatkan pendapatan, bonus dan kompensasi jangka pendek 

lainnya. Hal tersebut dapat diperoleh jika manjer mencapai suatu prestasi tertentu, 

strategi bisnis yang baik operasi perusahaan yang efisien, atau manajemen laba 

yang agresif. 

2.1.4 Positive Accounting Theory (PAT) 

Perilaku manajemen laba dapat dijelaskan melalui Positive Accounting 

Theory (PAT) dan Agency Theory. Tiga hipotesis PAT yang dapat dijadikan dasar 

pemahaman tindakan manajemen laba yang dirumuskan oleh (Scott, 2012 ; 307) 

adalah : 

a. The Bonus Plan Hypothesis 

Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer 

perusahaan akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menggeser laba dari 

masa depan ke masa kini sehingga dapat menaikkan laba saat ini. Hal ini 

dikarenakan manajer lebih menyukai pemberian upah yang lebih tinggi untuk 
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masa kini. Dalam kontrak bonus dikenal dua istilah yaitu bogey (tingkat laba 

terendah untuk mendapatkan bonus) dan cap (tingkat laba tertinggi). Jika laba 

berada di bawah bogey, tidak ada bonus yang diperoleh manajer sedangkan jika 

laba berada di atas cap, manajer tidak akan mendapat bonus tambahan. Jika laba 

bersih berada di bawah bogey, manajer cenderung memperkecil laba dengan 

harapan memperoleh bonus lebih besar pada periode berikutnya, demikian pula 

jika laba berada di atas cap. Jadi hanya jika laba bersih berada di antara bogey dan 

cap, manajer akan berusaha menaikkan laba bersih perusahaan. 

b. The Debt to Equity Hypothesis (Debt Covenant Hypothesis) 

Pada perusahaan yang mempunyai rasio debt to equity tinggi, manajer 

perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan 

pendapatan atau laba. Perusahaan dengan rasio debt to equity yang tinggi akan 

mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditor 

bahkan perusahaan terancam melanggar perjanjian utang. 

 

c. The Political Cost Hypothesis (Size Hypothesis) 

Pada perusahaan besar yang memiliki biaya politik tinggi, manajer akan 

lebih memilih metode akuntansi yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari 

periode sekarang ke periode masa mendatang sehingga dapat memperkecil laba 

yang dilaporkan. Biaya politik muncul dikarenakan profitabilitas perusahaan yang 

tinggi dapat menarik perhatian media dan konsumen. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai manajemen laba telah banyak dilakukan oleh 

beberapa peneliti dan sebagian dari peneliti tersebut fokus pada manajemen laba 

dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian Masodah (2007) tentang 

faktor yang mempengaruhi perataan laba (bagian dari manajemen laba) hasilnya 

membuktikan bahwa leverage dan ROA memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap manajemen laba, sedangkan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang 

tidak signifikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Juniarti dan Carolina (2005) menemukan 

faktor besaran perusahaan dan profitabilitas memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap perataan laba (bagian dari manajemen laba). Halim, Meiden 

dan Tobing (2005) meneliti pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur dan hasilnya menunjukkan bahwa 

faktor asimetri informasi, kinerja masa kini, kinerja masa depan, leverage dan 

ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Kerangka 

penelitian ini penulis kembangkan dari berbagai penelitian terdahulu : 
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Tabel 2.1  

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Judul  Peneliti dan 

Negara 

Variabel dan 

Model 

Hasil  

Praktik perataan lab 

asektor industri 

perbankan dan 

lembaga keuangan 

lainnya dan faktor 

yang 

mempengaruhinya. 

Masodah, 

Indonesia (2007) 

Variabel : ukuran 

perusahaan, bonus 

plan, debt to equty, 

profitabilitas. 

Model : indeks 

eckles. 

Debt to equity 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap perataan 

laba, sedangkan ukuran 

perusahaan memiliki 

pengaruh yang tidak 

signifikan. 

 

Analisa faktor faktor 

yang berpengaruh 

terhadap perataan laba 

(income smoothing) 

pada perusahaan Go 

Public.  

Juniarti dan 

Corolina, 

Indonesia (2005) 

Besaran 

perusahaan, 

profitabilitas, dan 

sektor industri. 

Besaran perusahaan, 

profitabilitas, dan 

sektor industri 

perusahaan memiliki 

pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap 

perataan laba. 

Pengaruh manajemen 

laba pada tingkat 

pengungkapan laporan 

keuangan pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar dalam indeks 

LQ-45 

Julia Halim, 

Carmel Meiden, 

dan Rudolf 

Lumban Tobing, 

Indonesia 

(2005) 

Variabel : Asimetri 

informasi, 

kinerja masa kini, 

kinerja masa depan, 

faktor leverage, 

ukuran 

perusahaan, return 

cummulative, dan 

faktor current ratio. 

Model : DACC 

Menunjukkan bahwa 

asimetri informasi, 

kinerja masa kini, 

kinerja masa depan, 

leverage dan ukuran 

perusahaan memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi praktik 

perataan laba. 

Igan 

Budiasih,Indonesia 

(2009) 

Variabel : Ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

Ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan deviden 

payout ratio berpengaruh 
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laverage, dan 

deviden payout 

ratio. 

Model : Indeks 

Eckels. 

positif terhadap manajemen 

laba. 

Impact of firm size 

and capital structure 

on earning 

management : 

evidance from 

Pakistan 

Iram Naz, 

Khurram Bhatti, 

Abdul Ghafoor 

dan Habib Hussain 

Khan, Pakistan. 

(2011) 

Variabel : Ukuran 

perusahaan dan 

capital structure. 

Model : Jones 

Model 

Ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba. 

Pengaruh corporate 

governance terhadap 

manajemen laba di 

industri perbankan 

Indonesia. 

Marihot Nasution 

dan Doddy 

Setiawan, 

Indonesia (2007). 

Variabel : 

Komposisi dewan 

komisaris, ukuran 

dewan komisaris, 

komite audit dan 

ukuran perusahaan. 

Model :  

 specific accrual 

model from Beaver 

and Engel 

komposisi dewan komisaris 

berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba 

perusahaan perbankan 

Pengaruh asimetri 

informasi dan ukuran 

perusahaan pada 

praktik manajemen 

laba di perbankan 

yang terdaftar di BEI. 

Ni Ketut Mulyati,  

Indonesia. (2011) 

Variabel : Asimetri 

informasi dan 

ukuran perusahaan. 

Model : modified 

Jones model. 

Asimetri informasi 

berpengaruh positif dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba. 

(sumber olahan penulis) 
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2.3 Rerangka Pemikiran 

Rerangka pemikiran 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(sumber olahan penulis) 

Gambar 2.2 

 

2.4 Hipotesis 

Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka dibutuhkan hipotesis mengenai 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Didalam penelitian ini 

menggunakan hipotesis sebagai berikut: 

H01  : Ukuran perusahaan secara parsial tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap manajemen laba.  

Ha1  : Ukuran perusahaan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan  

terhadap praktik manajemen laba 

Ukuran 
Perusahaan 

Laverage 

Profitabilitas 

MANAJEMEN 
LABA 
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H02  : Leverage secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap manajemen laba.  

Ha2  : Leverage secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

praktik manajemen laba 

H03  : Profitabilitas secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap manajemen laba.  

Ha3  : Profitabilitas secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

praktik manajemen laba 

H04  : Ukuran perusahaan, Leverage dan Profitabilitas secara simultan tidak  

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.  

Ha4  : Ukuran perusahaan, Leverage dan profitabilitas secara simultan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3. 1. Jenis dan Objek Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hipotesis. Penelitian 

hipotesis ini menjelaskan sifat hubungan tertentu atau menentukan perbedaan antar 

kelompok yang terkait dengan variabel (Sekaran dan Bougie, 2010 ; 108). Objek 

penelitian yang digunakan adalah saham–saham perusahaan yang termasuk dalam 

industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2007–2011. Bursa Efek 

Indonesia merupakan tempat beraktivitasnya pasar modal di Indonesia yang terletak 

di Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan. 

 

3. 2. Metode Pengumpulan Data 

3. 2. 1. Data yang dihimpun 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan yang 

diterbitkan bank yang diperoleh dari website www.idx.co.id, perpustakaan Lembaga 

Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan Pusat Referensi Pasar Modal di 

Bursa Efek Indonesia (BEI).  
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3. 2. 2. Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive 

sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan 

kriteria-kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria-kriteria untuk sampel dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Perusahaan perbankan  yang sudah go public atau terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2007-2011. 

2) Perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit untuk 

periode 31 Desember 2007-2011. 

3) Perusahaan tidak melakukan delisting selama periode 2007-2011. 

4) Data yang tersedia lengkap secara keseluruhan, yang didalamnya terdapat data 

mengenai pinjaman yang dihapusbukukan, pinjaman yang diberikan oleh 

Bank, aktiva produktif yang bermasalah, penyisihan penghapusan aktiva 

produktif, data mengenai kepemilikan saham perusahaan sampel serta data 

terkait dengan ukuran perusahaan.  
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Berdasarkan kriteria diatas prosedur penentuan sampel akan dijelaskan pada Tabel 

3.1 berikut : 

Tabel 3.1. 

Prosedur Penentuan Sampel 

Kriteria Jumlah Perusahaan 

Perusahaan yang terdaftar di BEI pada 31 

Desember 2011. 
460 

Perusahaan yang termasuk dalam industri 

Perbankan  2007-2011. 
32 

Perusahaan dalam industri Perbankan 

yang memiliki informasi yang 

dibutuhkan periode 200-2012. 

18 

(Sumber : Olahan penulis ) 

 

3. 2. 3. Tehnik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan 

tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan pada industri perbankan 

periode 2007 sampai dengan 2011. Data tersebut dikumpulkan dengan metode 

dokumentasi terhadap laporan keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang diperoleh dari website www.idx.co.id, perpustakaan Lembaga 
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Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan Pusat Referensi Pasar Modal di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

3.3 Operasional variabel 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah manajemen laba, untuk 

mendeteksinya digunakan model yang diajukan oleh Beaver dan Engel (1996). Model 

tersebut menggunakan komponen penyisihan kerugian piutang (allowances for loan 

losses) dan provisi kerugian pinjaman sebagai komponen pembentuk total akrual 

dalam perusahaan perbankan (Nasution dan Setiawan, 2007). Model tersebut dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

NDAit = β0 + β1COit + β2LOANit + β3NPLit + β4ΔNPLit+1 + εit 

 

Dimana : 

CO
it : loan charge offs (pinjaman yang dihapus bukukan)  

LOAN
it  

: loans outstanding ( pinjaman yang beredar)  
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NPL
it  : non performing loans (pinjaman kredit yang bermasalah), 

terdiri dari pinjaman kredit yang kolektibilitasnya digolongkan 

menjadi (a) kurang lancar, (b) diragukan, dan (c) macet.  

ΔNPL
it+1 : selisih non performing loans t+1 dengan non performing loans t  

NDA
it : akrual non kelolaan  

 

Sesuai dengan definisinya bahwa:  

TAit = NDAit + DAit 

Dimana: 

AD
it 

adalah akrual kelolaan, TA
it 

adalah total akrual, dan NDA
it 

adalah akrual 

non kelolaan, maka:  

TAit = β0 + β1COit + β2LOANit + β3NPLit + β4DNPLit+1 + zit 

Dimana zit = DAit + εit 

Untuk menentukan akrual total dengan menggunakan model Beaver dan Engel 

(1996) ini maka digunakan total saldo penyisihan penghapusan aktiva produktif 

(PPAP). Dalam penentuan koefisien manajemen laba tersebut semua variabel 

dideflasi terlebih dahulu dengan nilai buku ekuitas dan cadangan kerugian pinjaman.  
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3.3.2 Variabel Independen 

Variabel Independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi 

variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah : 

1) Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dinilai berdasarkan nilai aktivanya, karena total aktiva 

adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan yang memiliki nilai ekonomis yang 

bermanfaat pada masa yang akan datang. Total aktiva dipilih dengan 

pertimbangan bahwa nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai 

market capitalized dan penjualan. Sehingga ukuran perusahaan diproksikan 

dengan LN total aset perusahaan. Penggunaan nilai LN total aset dimaksudkan 

untuk menghindari data yang tidak terdistribusi normal. 

2) Leverage 

Dalam penelitian ini, leverage didefinisikan sebagai debt to total assets yang 

merupakan hasil pembagi total utang tahun t dengan total total aset tahun t. 

Rumus Debt to total assets: 

    LEV =            
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3) Profitabilitas 

Profitabilitas, sebagai pengukuran variabel ini adalah rasio return on assets 

(ROA), yang merupakan hasil pembagi laba bersih setelah pajak tahun t dengan 

total aktiva tahun t.  

Rumus Return on assets :   

    ROA =                   
            

 

3. 4 Tehnik Pengolahan Data 

3. 4. 1. Model Penelitian 

Pengujian hipotesa dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier 

berganda (multiple regression) untuk menjelaskan pengaruh, arah dan kekuatan 

hubungan dari dua atau lebih variabel independen dan satu variabel dependen. 

Analisa ini dilakukan dengan menggunakan bantuan software statistik untuk 

meregresikan model penelitian dan untuk uji asumsi klasik. Adapun persamaan 

model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Y =   +        +        +        +     

 

Keterangan: 

Y  : Akrual Diskreioner  

       : Total aktiva perusahaan I tahun t (X1) 
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      : Debt to equity sebagai pengukuran leverage perusahaan i pada            

   Periode t (X2) 

       :Return on Asset sebagai pengukuran profitabilitas perusahaan i pada  

   periode t (X3)  

     : Error term perusahaan i pada periode t. 

3.5. Teknik Analisa Data 

Dalam menanalisa penelitian ini menggunakan data panel karena 

menggunakan dua jenis data, yaitu cross section dan data time series. Menurut 

Nachrowi dan Usman (2006) data cross section merupakan data yang dikumpulkan 

dalam satu waktu terhadap banyak individu, sedangkan data time series merupakan 

data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Data yang 

dikumpulkan secara cross section dan diikuti pada periode waktu tertentu disebut 

dengan data panel. Dalam menganalisa penulis menggunakan software EViews yang 

sering digunakan untuk penelitian analisa statistika dan ekonometrika 

3.5.1  Permodelan Data Panel 

Untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat beberapa 

teknik yang bisa digunakan yaitu Ordinary Least Square (common effect), Fixed 

effect dan random effect (Widarjono, 2009). Metode Ordinary Least Square 

merupakan teknik yang mengkombinasikan data cross section dan time series (pool 

data). Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar 
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waktu dan individu maka kita bisa menggunakan metode ini untuk mengestimasi 

model data panel.  

Metode fixed effect merupakan teknik mengestimasi data panel dengan 

menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. 

Disamping itu, model fixed effect juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi 

(slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu (Widarjono, 2009). 

Sesuai dengan jenis data dan alat pengolahan data yang digunakan, maka 

harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Melakukan estimasi dengan menggunakan metode OLS (common effect) 

tanpa variabel dummy.  

2. Melakukan uji Langrange Multiplier (LM) digunakan untuk memilih antara 

OLS tanpa variabel dummy atau Random effect. 

Ho  : Menggunakan model common Effect 

H1  : Menggunakan model Random effect 

3. Melakukan estimasi dengan fixed effect 

fixed effect merupakan teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan 

variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. 

4. Melakukan uji Chow (Common Effect atau Fixed Effect) dengan hipotesis: 

Ho  : Menggunakan model common Effect 

H1  : Menggunakan model fixed effect 

ANALISIS FAKTOR..., SINTIYA RANI HANDAYANI, Ak.-IBS, 2013



48 
 

Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode common effect (OLS) 

tanpa variabel dummy atau Fixed Effect. Hal ini dilakukan untuk mengambil 

keputusan apakah sebaiknya menambah variabel dummy untuk mengetahui bahwa 

intersep berbeda antar perusahaan dengan metode Fixed Effect dapat diuji dengan uji 

F statistik. Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas dari cross 

section F lebih besar dari 0,05, maka terima Ho yang artinya menggunakan model 

common effect. Jika Ho diterima, maka selesai sampai di Uji Chow saja namun 

apabila hasilnya menolak Ho maka selanjutnya melakukan uji Hausman. 

5. Estimasi dengan Random Effect 

Random effect ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan 

mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. 

6. Melakukan uji Hausman (Random Effect atau Fixed effect) dengan hipotesis: 

Ho  : Menggunakan model random effect 

H1  : Menggunakan model fixed effect 

Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah 

penggunaan model Fixed Effect atau Random Effect. Uji Hausman ini didasarkan 

pada ide bahwa Least Square Dummy Variable (LSDV) di dalam metode Fixed Effect 

dan Generalized Least Square (GLS) adalah efisien sedangkan metode OLS tidak 

efisien, di lain pihak alternatifnya metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Oleh 

karena itu, uji hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga 

uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Apabila Chi 

Square hitung lebih kecil dari Chi Square tabel, maka Ho diterima yang artinya 
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menggunakan model random effect. Jika Ho diterima, maka selesai sampai di Uji 

Hausman saja. 

 

3.5.2 Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang 

diperoleh dapat menghasilkan estimator linear yang baik. Apabila dalam suatu model 

telah memenuhi asumsi klasik, maka dapat dikatakan model tersebut sebagai model 

yang ideal atau menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik (Best Linier 

Unbias Estimator/BLUE). Suatu model dikatakan BLUE apabila memenuhi 

persyaratan non multikolineritas, non heteroskedastisitas dan non autokorelasi 

(Widarjono, 2009). 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas menurut Widarjono (2009) merupakan uji signifikansi 

pengaruh variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) melalui uji t hanya akan 

valid jika residual yang kita dapatkan mempunyai distribusi normal. Data yang baik 

dan layak digunakan dalam penelitian ini adalah data yang memiliki distribusi normal 

atau mendekati normal. Para peneliti menggunakan pedoman bahwa jika setiap 

variabel terdiri atas 30 data, maka data tersebut sudah terdistribusi dengan normal 

(Winarno, 2011) Uji Normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 
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Jargue-Bera test atau J-B test. Adapun hipotesis dari uji Jargue-Bera test adalah 

sebagai berikut : 

H0  : Data terdistribusi normal 

Ha  : Data tidak terdistribusi normal 

Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima H0 

yang artinya residual data berdistribusi normal (Winarno, 2009). 

 

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas 

Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan terdapat problem multikolinearitas. Salah satu untuk mengetahui 

ada/tidaknya multikolinearitas ini  dapat dilakukan dengan menguji koefisien korelasi 

(r) antar variabel independen. Dalam rule of thumb, jika koefisien korelasi cukup 

tinggi diatas 0,85 maka diduga terjadi masalah multikolinearitas dalam model. 

Sebaliknya jika koefisien korelasi relatif rendah dibawah 0,85 maka diduga model 

tidak ada masalah multikolinieritas. Adanya multikolinieritas masih menghasilkan 

estimator yang BLUE, tetapi menyebabkan suatu model mempunyai varian yang 

besar (Widarjono, 2009). 
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3.5.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi akan berdampak pada ketidakefisienan 

estimator, dimana interval keyakinan menjadi lebar sehingga uji signifikan kurang 

kuat, dan menyebabkan variance kesalahan pengganggu (σ2) akan underestimated. 

Oleh karena itu perlu dilakukan uji autokorelasi untuk melihat masalah tersebut 

dalam permodelan. Salah satu cara untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan 

menggunakan Durbin-Watson test. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi 

yaitu : 

Tabel 3.2 Tabel Uji Statistik Durbin Watson (dw) 

Nilai Statistik d Hasil 

Sumber : Widarjono (2009) 

Nilai Statistik d Hasil 

0 < dw < dL 

dL ≤ dw  ≤ dU 

dU ≤ dw ≤ 4 - dU 

 

4 – dU ≤ dw ≤ 4 - dL 

4 – dL ≤ dw  ≤4 

 

Menolak hipotesis nol; ada autokorelasi positif 

Daerah ragu-ragu; tidak ada keputusan 

Menerima hipotesis nol; tidak ada autokorelasi 

positif/negatif 

Daerah ragu-ragu; tidak ada keputusan 

Menolak hipotesis nol; ada autokorelasi negatif 
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3.5.2.4 Uji Heterokesdatisitas 

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas. Kebalikannya jika residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Ada beberapa uji untuk mengetahui 

ada atau tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan uji White 

dengan melihat probabilitas Chi Squares. Sebelum melakukan pengujian, lebih dulu 

disusun hipotesis, yaitu : 

Ho  : Tidak ada heteroskedastisitas 

Ha  : Ada heteroskedastisitas 

Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5% maka 

terima Ho yang artinya tidak ada heteroskedastisitas (Widarjono, 2009). 

 

3.6 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.6.1. Uji Parsial (Uji T) 

Setelah melakukan uji koefisien regresi secara keseluruhan maka langkah 

selanjutnya adalah menghitung koefisien regresi secara individu. Uji ini menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel 

dependen.  
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Bentuk pengujiannya adalah :  

Ho : b1,b2,b3,b4,b5 = 0, artinya suatu variabel independen secara parsial tidak 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.  

Ha : b1,b2,b3,b4,b5 ≠ 0, artinya variabel independen secara parsial mempunyai 

pengaruh terhadap variabel dependen. 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas (signifikansi) 

masing-masing koefisien regresi dengan signifikansi sebesar 5%. Kriteria 

pengujiannya sebagai berikut : 

Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha 

Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho diterima.  

 

3.6.2. Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F) 

Pengujian yang dilakukan untuk hipotesis 4 adalah uji F (F-test). Uji F 

merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah varabel 

independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2009). Hipotesis yang diajukan adalah: 

H0  : koefisien variabel X1 = X2 = X3 = 0 artinya variabel independen secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel  

dependen.  

Ha  : koefisien variabel X1 ≠ X2 ≠ X3 ≠ 0, artinya variabel independen secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 
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Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan criteria pengujian keputusan sebagai 

berikut : 

a) Apabila F hitung > F tabel atau F > 0.05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Hal ini berarti variabael-variabel bebas secara bersama-sama tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

b) Apabila F hitung < F tabel atau F _ 0.05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

Hal ini berarti variabael-variabel bebas secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

Nilai F hitung diperoleh dari hasil outpot software statistik. Sedangkan nilai t tabel 

diperoleh dari tabel F berdasarkan besarnya _ dan df dimana besarnya ditentukan oleh 

numerator (k-1) dan df untuk denominator (n-k-1). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek pada penelitian ini merupakan seluruh perusahaan yang tergolong 

ke dalam industri perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun 

teknik pengambilan sample pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar dan secara konsisten mempublikasikan 

laporan keuangan tahunan selama tahun 2007-2011 di Bursa Efek Indonesia. 

2. Perusahaan perbankan memiliki akhir tahun periode akuntansi pada tanggal 31 

Desember. 

3. Perusahaan perbankan laporan keuangannya menggunakan mata uang Rupiah. 

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, dikumpulkan sejumlah 24 perusahaan yang 

dijadikan objek dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 

Daftar Perusahaan Objek Penelitian 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 
1 AGRO Bank Agroniaga, Tbk 
2 BABP Bank Bumiputera Indonesia, Tbk 
3 BBCA Bank Central Asia, Tbk  
4 BBKP Bank Bukopin, Tbk  
5 BBNI Bank Negara Indonesia, Tbk 
6 BBNP Bank Nusantara Parahyangan, Tbk  
7 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 
8 BCIC Bank Mutiara, Tbk 
9 BDMN Bank Danamon Indonesia, Tbk  
10 BEKS Bank Pundi Indonesia, Tbk  
11 BKSW Bank Kesawan, Tbk  
12 BMRI Bank Mandiri (Persero), Tbk 
13 BNBA Bank Bumi Artha, Tbk  
14 BNGA Bank CIMB Niaga, Tbk 
15 BNII Bank Internasional Indonesia, Tbk  
16 BNLI Bank Permata, Tbk  
17 BSWD Bank Of India Indonesia, Tbk 
18 BVIC Bank Victoria Internasional, Tbk  
19 INPC Bank Artha Graha Internasional, Tbk 
20 MAYA Bank Mayapada, Tbk  
21 MEGA Bank Mega, Tbk  
22 NISP Bank OCBC NISP, Tbk  
23 PNBN Bank Pan Indonesia, Tbk 
24 SDRA Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk 

            Sumber : Bursa Efek Indonesia 

Informasi yang terkandung dalam Tabel 4.1 di atas merupakan seluruh 

perusahaan industri perbankan yang tercatat di BEI yang menjadi objek dalam 

penelitian ini. Dengan total objek penelitian sebanyak 24 perusahaan, di ambil 

data yang selama periode waktu amatan yaitu sejak tahun 2007 hingga 2011. 

Sehingga total observasi pada penelitian ini adalah sebanyak 120 observasi. 
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Terkait dengan hasil uji normalitas saat dilakukan regresi atas seluruh 

observasi tersebut menunjukkan hasil residual yang tidak terdistribusi normal, 

maka penulis melakukan outlier atas beberapa observasi. Berikut ini merupakan 

daftar observasi yang dijadikan outlier dalam penelitian, yaitu : 

Tabel 4.2 

Daftar Perusahaan yang di Outlier  

No Kode Perusahaan Tahun Observasi 
1 AGRO 2007 
2 AGRO 2008 
3 AGRO  2009 
4 AGRO 2010 
5 AGRO 2011 
6 BABP 2007 
7 BABP 2008 
8 BABP 2009 
9 BABP 2011 
10 BBCA 2007 
11 BCIC 2009 
12 BCIC 2010 
13 BEKS 2007 
14 BEKS 2008 
15 BEKS 2009 
16 BEKS 2011 
17 BKSW 2007 
18 BKSW 2008 
19 BKSW 2009 
20 BKSW 2010 
21 BSWD 2007 
22 BSWD 2010 
Sumber : Data di olah oleh penulis 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Berikut ini merupakan tabel yang menampilkan hasil pengujian untuk 

melakukan analisa statistik deskriptif untuk melihat angka pada setiap variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 
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1. DA yang merupakan simbol dari variabel dependen penelitian berupa 

manajemen laba. 

2. LN_TA yang merupakan variabel independen ke-1 penelitian berupa 

total aset tahun 2007-2011 

3. ROA yang merupakan yang merupakan hasil pembagi laba bersih 

setelah pajak tahun t dengan total aktiva tahun 2007-2011 

4. LEVERAGE merupakan hasil pembagi total utang tahun t dengan 

total-total aset tahun 2007-2011. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 
 

 DA LN_TA ROA LEV 
 Mean -0.361421  24.17389  1.288776  0.894821 
 Median -0.252251  24.46002  1.300000  0.904121 
 Maximum  0.021711  27.03662  3.300000  1.274794 
 Minimum -2.244364  21.03066 -5.700000  0.751530 
 Std. Dev.  0.324813  1.714938  0.998234  0.054483 
 Skewness -2.331611 -0.206878 -3.283185  2.954279 
 Kurtosis  12.79531  1.871692  25.73772  25.86186 

Sumber : Data di olah oleh penulis 

Berdasarkan informasi yang ditampilkan pada Tabel 4.3, dapat diuraikan 

mengenai penjelasan statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian dengan 

dasar penjelasan merujuk pada teori mengenai peran setiap angka pada hasil uji 

statistik deskriptif yang disebutkan oleh Winarno (2009:3.9) yaitu sebagai berikut: 
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1. Mean, yaitu merupakan nilai rata-rata dari data penelitian yang diperoleh dari 

hasil penjumlahan seluruh data dan membaginya dengan cacah data. Pada 

variabel penelitian diperoleh nilai mean untuk variabel dependen penelitian 

yaitu -0.361421, sedangkan untuk LN_TA, ROA dan LEV senilai  24.17389, 

1.288776 dan 0.894821. 

2. Median, adalah nilai tengah atau rata-rata bagi dua buah nilai tengah jika data 

yang digunakan berjumlah genap dari data yang telah diurutkan dari nilai 

terkecil hingga nilai terbesar. Nilai statistik ini merupakan nilai yang tidak 

mudah terpengaruh oleh outlier, terutama jika dibandingkan dengan mean. 

Dalam hasil uji statistik deskriptif atas modvariabel penelitian dapat dijelaskan 

bahwa angka yang merupakan nilai tengah bagi variabel DA yaitu senilai -

0.252251; LN_TA senilai 24.46002; ROA senilai   1.300000; dan LEV senilai 

0.904121. 

3. Maximum, merupakan nilai terbesar dari data. Nilai terbesar dari variabel DA 

yaitu senilai  0.021711; LN_TA senilai  27.03662; ROA senilai   3.300000; 

dan LEV senilai  0.904121. 

4. Minimum, adalah kebalikan dari nilai maximum yang merupakan nilai terkecil 

dari keseluruhan data. Nilai terkecil dari variabel DA yaitu senilai  -2.244364; 

LN_TA senilai  21.03066; ROA senilai   -5.700000; dan LEV 

senilai  0.751530. 

5. Std. Dev (standard deviation), adalah ukuran penyebaran data. Dalam model 

penelitian penyebaran data pada variabel DA yaitu senilai   0.324813; LN_TA 

senilai   1.714938; ROA senilai   0.998234; dan LEV senilai   0.054483. 

ANALISIS FAKTOR..., SINTIYA RANI HANDAYANI, Ak.-IBS, 2013



60 
 

4.2.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan salah satu jenis uji asumsi yang diperlukan untuk 

mengetahui apakah residual dari model yang digunakan telah terdistribusi normal 

atau tidak. Hal ini dilakukan karena pengujian penelitian dapat dilakukan dan 

dinyatakan valid jika residual pada model penelitian terdistribusi dengan normal 

(Widarjono, 2009:49). Berikut ini merupakan hasil dari uji normalitas berdasarkan 

model penelitian yang digunakan : 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas 

 

 Sumber : Hasil olahan data 

 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa residual pada model 

penelitian telah terdistribusi normal. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan 

bentuk dari grafik histogram berbentuk menyerupai bentuk lonceng yang jika 

dibagi dua, kedua bagian dari grafik tersebut akan memiliki bagian yang sama. 

Selain itu, berdasarkan angka statistik yang dihasilkan, terlihat bahwa nilai 
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Skewness  -0.246964
Kurtosis   3.926713

Jarque-Bera  4.502948
Probability  0.105244
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Jarque-Bera sebesar 4,502948 dengan nilai probabilitas 0,105244. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa nilai residual telah terdistribusi normal karena nilai 

statistik dari JB ini tidak signifikan atau mendekati nol dan nilai probabilitas dari 

statistik JB memiliki nilai yang besar, sehingga dapat menerima hipotesis nol 

yang berarti residual data terdistribusi normal. 

Hasil uji normalitas tersebut pada mulanya tidak terdistribusi normal saat total 

observasi sebanyak 120 observasi yang disebabkan oleh beberapa observasi yang 

memiliki nilai unik atau ekstrim yang menyebabkan ketimpangan data yang 

dikumpulkan. Namun, peneliti melakukan outlier atas observasi sebanyak 22 

sehingga diperoleh residual yang terdistribusi normal. 

 

4.2.3  Penentuan Model Regresi Dengan Data Panel 

Sebelum melakukan regresi dengan data panel, peneliti terlebih dahulu 

menentukan jenis model estimasi yang digunakan untuk melakukan regresi 

dengan data panel tersebut. Terdapat tiga jenis pendekatan yang digunakan dalam 

mengestimasi model regresi dengan data panel, yaitu pendekatan common effect, 

fixed affect, dan random effect. 

Tahapan dalam menentukan jenis estimasi yang akan digunakan yaitu pertama 

dengan melakukan Uji Chow. Uji Chow dilakukan dengan tujuan untuk 

menentukan jenis pendekatan common effect atau fixed affect jika tidak ditemukan 

tingkat probabilitas sesuai dengan ketentuan maka selanjutnya akan dilakukan Uji 
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Hausman untuk menentukan apakah jenis pendekatan yang akan digunakan yaitu 

berupa random effect ataukah fixed affect.  

Tabel 4.5 merupakan hasil dari Uji Chow yang dilakukan atas model 

penelitian  

Tabel 4.5 

Hasil Uji Chow Atas Model Penelitian 

 
Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: PANEL    
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 4.318619 (22,72) 0.0000 

Cross-section Chi-square 82.455752 22 0.0000 
     
      

Sumber : Hasil olahan data 

 

Berdasarkan tabel Redundant Fixed Effects test pada tabel 4.5 dapat dilihat 

bahwa nilai probability dari Cross-Section Chi Square yang dihasilkan adalah 

sebesar 0.0000, yang memiliki arti nilai Chi Square tersebut berada < 0.05 

sehingga H0 ditolak. Dikarenakan H0 ditolak, maka Ha diterima atau model yang 

digunakan adalah efek tetap (Fixed Effect). Apabila H0 diterima, maka pengujian 

model data panel hanya berhenti sampai Chow Test dan artinya model PLS 

(Pooled Least Square) yang digunakan. Namun dikarenakan nilai Chi Square < 

0,05 yang artinya H0 ditolak, maka pengujian tidak berhenti sampai Uji Chow . 

Pengujian dilanjutkan pada tes selanjutnya yaitu Uji Hausmann yang bertujuan 

untuk menentukan model mana yang paling sesuai antara Fixed Effect atau 

Random Effect. Perbedaan antara Fixed Effect dan Random Effect adalah jika 
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Fixed Effect menggunakan intercept untuk mengetahui perbedaan antar individu 

dan atau waktu, sedangkan Random Effect menggunakan error untuk mengetahui 

perbedaan antar individu dan atau waktu dalam suatu model. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Hausman Atas Model Penelitian 

 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: PANE    
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 3.428569 3 0.3301 
     
     Sumber : Hasil olahan data 

Hasil pengujian Uji Hausmann pada tabel 4.6 menunjukkan nilai probability 

dari baris Cross-section random adalah 0.3301, yang dimana Ho diterima apabila 

Probability > 0.05. Berdasarkan Probability pada baris Cross-section random 

tersebut maka H0 diterima. Jadi, berdasarkan hasil tersebut maka penelitian ini 

menggunakan Random Effect Model.  

4.2.4 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik pada model penelitian dilakukan dengan tujuan agar peneliti 

dapat mengetahui apakah model yang digunakan telah memenuhi syarat sebagai 

model yang memiliki sifat Best Linier Unbias Estimator/BLUE atau tidak. Model 

yang telah mencapai BLUE merupakan model yang telah bersifat non 

multikolinearitas, non heteroskedastisitas dan non autokorelasi sehingga model 

ANALISIS FAKTOR..., SINTIYA RANI HANDAYANI, Ak.-IBS, 2013



64 
 

dapat digunakan sebagai alat estimasi yang baik dan tidak memiliki variabel 

independen yang bias (Widarjono, 2009:101). 

 

4.2.4.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan pengujian asumsi klasik yang bertujuan 

untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel independen. Jika 

terdapat hubungan antar variabel independen makan terdeteksi adanya 

multikolinearitas. Model yang baik adalah model yang tidak mengandung adanya 

multikolinearitas, namun kondisi pencapaian BLUE pada model tidak 

memerlukan asumsi bebas dari masalah multikolinearitas (Widarjono, 2009:103). 

Berikut ini merupakan hasil uji multikolinearitas pada model penelitian : 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 

Sumber : Hasil Olahan data 

 Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linier antar 

variabel independen dalam model regresi. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya multikolinieritas dengan menguji koefisien korelasi (r) antar 

variabel. Dengan melihat koefisien korelasi antar variabel independen, jika 

 DA LN_TA ROA LEV 
DA  1.000000  0.682707  0.165279 -0.398320 

LN_TA  0.682707  1.000000  0.391492  0.180369 
ROA  0.165279  0.391492  1.000000 -0.040871 
LEV -0.398320  0.180369 -0.040871  1.000000 
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koefisien korelasi diatas 0.85 maka diduga terjadi masalah multikolinearitas 

dalam model dan sebaliknya apabila koefisien korelasi dibawah 0.85 maka diduga 

tidak terjadi masalah multikolinieritas dalam model (Widarjono, 2007).  

 Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.7 hasil besaran korelasi antar 

variabel independen kurang dari 0.85. Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel 

4.7, tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai koefisien korelasi 

antar variabel independen yang di atas 0.85 maka diduga data terbebas dari 

masalah multikolinearitas. 

4.2.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang dilakukan 

untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat varian dari variabel 

gangguan yang konstan atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang 

memiliki varian dari variabel gangguan yang konstan atau disebut dengan 

homoskedastisitas. Terdapat berbagai cara dalam mendeteksi asumsi 

heteroskedastisitas, namun pada penelitian ini peneliti menggunakan uji white 

untuk mendeteksi apakah model regresi terhindar dari heteroskedastisitas. Berikut 

ini merupakan hasil dari uji white tersebut : 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Metode White 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 1.419870     Prob. F(14,82) 0.1628 

Obs*R-squared 18.92637     Prob. Chi-Square(14) 0.1678 
Scaled explained SS 27.01525     Prob. Chi-Square(14) 0.0192 

     
     Sumber : Hasil Olahan data 
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 Berdasarkan uji White pada Tabel 4.8. yang telah diolah oleh penulis, dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam regresi. Dapat diketahui 

bahwa nilai probabilitas Chi-Square dari Obs*R-square variabel > 0,05 yang 

artinya terima H0 atau tidak ada heterokedasitas. 

4.2.4.3 Uji Autokorelasi 

Uji asumsi klasik yang terakhir yaitu mengenai masalah autokorelasi. 

Autokorelasi terjadi jika adanya korelasi antar variabel gangguan satu observasi 

dengan observasi lain. Dalam penelitian ini digunakan uji breusch-godfrey atau 

biasa disebut uji lagrange-multiplier (LM test) untuk mendeteksi masalah 

autokorelasi dalam penelitian. Berikut ini merupakan hasil uji LM atas model 

penelitian, yaitu : 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Breusch-Godfrey 

 
 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 7.337624     Prob. F(2,92) 0.0011 

Obs*R-squared 13.48180     Prob. Chi-Square(2) 0.0012 
     
          

Sumber : Hasil olahan data 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.10 ditemukan bahwa dalam 

model regresi penelitian terdeteksi adanya masalah autokorelasi. Hal tersebut 

diputuskan berdasarkan nilai dari nilai probabilitas chi squares lebih kecil dari   

= 5%, yaitu 0.455. Dengan ditemukan hal tersebut, penulis melakukan treatment 
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guna menghilangkan masalah atas uji autokorelasi dengan melakukan regresi saat 

melakukan uji breusch-godfrey dengan model estimasi sebagai berikut : 

DA = C(1) + C(2)*LN_TA + C(3)*ROA + C(4)*LEV + [AR(1)=C(5)] 

Sehingga diperoleh hasil uji heteroskedastisitas seperti yang ditampilkan pada 

Tabel 4.9 di bawah ini : 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Breusch-Godfrey 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 1.703631     Prob. F(2,90) 0.1878 

Obs*R-squared 3.538315     Prob. Chi-Square(2) 0.1705 
     
     Sumber : Hasil olahan data 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan oleh Tabel 4.10, terlihat bahwa pada 

model penelitian dengan menggunakan uji LM terbukti bahwa model regresi 

telah bebas dari masalah autokorelasi. Hal ini disebabkan oleh nilai 

probabilitas Chi-Squares senilai 0.1705 atau lebih besar dari nilai α = 5% maka 

hal ini juga mendukung bahwa dalam model regresi penelitian tidak ada 

autokorelasi. 

4.2.5 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda merupakan analisa hasil regresi atas model 

penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab perumusan masalah 

yang telah dibentuk pada BAB I penelitian, khususnya untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen penelitian. Pada saat 
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melakukan pengolahan data dengan menggunakan software EViews versi ke 7, 

telah dilakukan pengujian untuk mengetahui jenis pendekatan model apa yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan hasil uji chow dan uji hausman 

pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini 

menggunakan pendekatan model jenis random effect. Tabel 4.11 merupakan hasil 

regresi model penelitian dengan menggunakan pendekatan dengan jenis tersebut : 
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Tabel 4.11 

Hasil Regresi Model Penelitian 

Dependent Variable: DA?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 08/21/13   Time: 22:36   
Sample: 2007 2011   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 23   
Total pool (unbalanced) observations: 98  
Swamy and Arora estimator of component variances 
Cross sections without valid observations dropped 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.120265 5.51E-07 -2034696. 0.0000 

LN_TA? 0.165014 1.77E-08 9306490. 0.0000 
ROA? -0.051758 2.99E-08 -1730839. 0.0000 
LEV? -3.544829 5.13E-07 -6914334. 0.0000 

Random Effects (Cross)     
_BABP--C 2.11E-10    
_BBCA--C 3.95E-09    
_BBKP--C -2.16E-10    
_BBNI--C -5.90E-09    
_BBNP--C -1.08E-09    
_BBRI--C 1.09E-09    
_BCIC--C -1.35E-09    

_BDMN--C 1.53E-09    
_BEKS--C -1.94E-10    
_BKSW--C -5.14E-10    
_BMRI--C 3.94E-10    
_BNBA--C 2.94E-09    
_BNGA--C -4.78E-10    
_BNII--C -1.04E-09    
_BNLI--C -3.40E-09    

_BSWD--C -1.78E-09    
_BVIC--C 3.95E-09    
_INPC--C 1.20E-09    
_MAYA--C 1.91E-09    
_MEGA--C 1.54E-09    
_NISP--C -3.81E-11    
_PNBN--C 1.09E-09    
_SDRA--C -3.82E-09    

     
Sumber : Hasil olahan data 
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Pada hasil regresi yang ditampilkan pada Tabel 4.11, diperoleh persamaan 

model regresi sebagai berikut : 

DA = -1.120265 + 0.165014 LN_TA - 0.051758 ROA - 3.544829 LEV 

Sehingga, dengan persamaan tersebut diperoleh interpretasi sebagai berikut : 

1) Konstanta -1.120265, artinya tanpa variabel ukuran perusahaan, ROA, dan 

leverage maka terjadi penurunan manajemen laba sebesar 1.120265 pada 

bank. 

2) Nilai koefisien LN_TA sebesar 0.165014 menunjukkan apabila terjadi 

kenaikan satu satuan LN_TA pada periode t dan variabel lain dianggap 

tetap maka akan mengakibatkan manajemen laba pada periode t naik 

sebesar 0.165014. 

3) Nilai koefisien ROA sebesar -0.051758  menunjukkan apabila terjadi 

kenaikan satu satuan ROA pada periode t dan variabel lain dianggap tetap 

maka akan mengakibatkan manajemen laba pada periode t berkurang  

sebesar 0.051758. 

4) Nilai koefisien LEV sebesar -3.544829  menunjukkan apabila terjadi 

kenaikan satu satuan LEV pada periode t dan variabel lain dianggap tetap 

maka akan mengakibatkan manajemen laba pada periode t berkurang  

sebesar 3.544829. 

Sedangkan interpretasi model regresi untuk masing-masing perusahaan adalah 

: 
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1. DA_BABP = -1.120265 + 0.165014 LN_TA - 0.051758 ROA - 3.544829 
LEV  
 
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila LN_TA, 

ROA, dan LEV PT Bank Bumiputera Indonesia, Tbk. mengalami 

perubahan 1%, maka PT Bank Bumiputera Indonesia, Tbk. akan 

mendapatkan pengaruh individu terhadap DA (menejemen laba) yang 

mengalami penurunan sebesar 1.120265 %. Nilai tersebut merupakan 

penjumlahan dari konstanta dan efek individu per perusahaan sampel. 

2. DA_BBCA = -1.120265 + 0.165014 LN_TA - 0.051758 ROA - 3.544829 
LEV  
 
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila LN_TA, 

ROA, dan LEV PT Bank Central Asia, Tbk. mengalami perubahan 1%, 

maka PT Bank Central Asia, Tbk. akan mendapatkan pengaruh individu 

terhadap DA (menejemen laba) yang mengalami penurunan sebesar 

1.120265 %. Nilai tersebut merupakan penjumlahan dari konstanta dan 

efek individu per perusahaan sampel. 

3. DA_BBKP = -1.120265 + 0.165014 LN_TA - 0.051758 ROA - 3.544829 
LEV  
 
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila LN_TA, 

ROA, dan LEV PT Bank Bukopin, Tbk. mengalami perubahan 1%, maka 

PT Bank Bukopin, Tbk. akan mendapatkan pengaruh individu terhadap 

DA (menejemen laba) yang mengalami penurunan sebesar 1.120265 %. 

Nilai tersebut merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek individu 

per perusahaan sampel. 
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4. DA_BBNI = -1.120265 + 0.165014 LN_TA - 0.051758 ROA - 3.544829 
LEV  
 
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila LN_TA, 

ROA, dan LEV PT Bank Negara Indonesia, Tbk. mengalami perubahan 

1%, maka PT Bank Negara Indonesia, Tbk. akan mendapatkan pengaruh 

individu terhadap DA (menejemen laba) yang mengalami penurunan 

sebesar 1.120265 %. Nilai tersebut merupakan penjumlahan dari 

konstanta dan efek individu per perusahaan sampel. 

5. DA_BBNP = -1.120265 + 0.165014 LN_TA - 0.051758 ROA - 3.544829 
LEV  
 
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila LN_TA, 

ROA, dan LEV PT Bank Negara Indonesia, Tbk. mengalami perubahan 

1%, maka PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk. akan mendapatkan 

pengaruh individu terhadap DA (menejemen laba) yang mengalami 

penurunan sebesar 1.120265 %. Nilai tersebut merupakan penjumlahan 

dari konstanta dan efek individu per perusahaan sampel. 

6. DA_BBRI = -1.120265 + 0.165014 LN_TA - 0.051758 ROA - 3.544829 
LEV  
 
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila LN_TA, 

ROA, dan LEV PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. mengalami 

perubahan 1%, maka PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. akan 

mendapatkan pengaruh individu terhadap DA (menejemen laba) yang 

mengalami penurunan sebesar 1.120265 %. Nilai tersebut merupakan 

penjumlahan dari konstanta dan efek individu per perusahaan sampel. 
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7. DA_BCIC = -1.120265 + 0.165014 LN_TA - 0.051758 ROA - 3.544829 
LEV  
 
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila LN_TA, 

ROA, dan LEV PT Bank Mutiara, Tbk. mengalami perubahan 1%, maka 

PT Bank Mutiara, Tbk. akan mendapatkan pengaruh individu terhadap 

DA (menejemen laba) yang mengalami penurunan sebesar 1.120265 %. 

Nilai tersebut merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek individu 

per perusahaan sampel. 

8. DA_BDMN = -1.120265 + 0.165014 LN_TA - 0.051758 ROA - 
3.544829 LEV  
 
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila LN_TA, 

ROA, dan LEV PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. mengalami perubahan 

1%, maka PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. akan mendapatkan 

pengaruh individu terhadap DA (menejemen laba) yang mengalami 

penurunan sebesar 1.120265 %. Nilai tersebut merupakan penjumlahan 

dari konstanta dan efek individu per perusahaan sampel. 

9. DA_BEKS = -1.120265 + 0.165014 LN_TA - 0.051758 ROA - 3.544829 
LEV  
 
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila LN_TA, 

ROA, dan LEV PT Bank Pundi Indonesia Indonesia, Tbk. mengalami 

perubahan 1%, maka PT Bank Pundi Indonesia, Tbk. akan mendapatkan 

pengaruh individu terhadap DA (menejemen laba) yang mengalami 

penurunan sebesar 1.120265 %. Nilai tersebut merupakan penjumlahan 

dari konstanta dan efek individu per perusahaan sampel. 
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10. DA_BKSW = -1.120265 + 0.165014 LN_TA - 0.051758 ROA - 
3.544829 LEV  
 
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila LN_TA, 

ROA, dan LEV PT Bank Kesawan, Tbk. mengalami perubahan 1%, maka 

PT Bank Kesawan, Tbk. akan mendapatkan pengaruh individu terhadap 

DA (menejemen laba) yang mengalami penurunan sebesar 1.120265 %. 

Nilai tersebut merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek individu 

per perusahaan sampel. 

11. DA_BMRI = -1.120265 + 0.165014 LN_TA - 0.051758 ROA - 3.544829 
LEV  
 
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila LN_TA, 

ROA, dan LEV PT Bank Mandiri (persero), Tbk. mengalami perubahan 

1%, maka PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. akan mendapatkan pengaruh 

individu terhadap DA (menejemen laba) yang mengalami penurunan 

sebesar 1.120265 %. Nilai tersebut merupakan penjumlahan dari 

konstanta dan efek individu per perusahaan sampel. 

12. DA_BNBA = -1.120265 + 0.165014 LN_TA - 0.051758 ROA - 3.544829 
LEV  
 
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila LN_TA, 

ROA, dan LEV PT Bank Bumi Artha, Tbk. mengalami perubahan 1%, 

maka PT Bumi Artha, Tbk. akan mendapatkan pengaruh individu 

terhadap DA (menejemen laba) yang mengalami penurunan sebesar 

1.120265 %. Nilai tersebut merupakan penjumlahan dari konstanta dan 

efek individu per perusahaan sampel. 
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13. DA_BNGA = -1.120265 + 0.165014 LN_TA - 0.051758 ROA - 3.544829 
LEV  
 
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila LN_TA, 

ROA, dan LEV PT Bank CIMB Niaga, Tbk. mengalami perubahan 1%, 

maka PT Bank CIMB Niaga, Tbk. akan mendapatkan pengaruh individu 

terhadap DA (menejemen laba) yang mengalami penurunan sebesar 

1.120265 %. Nilai tersebut merupakan penjumlahan dari konstanta dan 

efek individu per perusahaan sampel. 

14. DA_BNII = -1.120265 + 0.165014 LN_TA - 0.051758 ROA - 3.544829 
LEV  
 
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila LN_TA, 

ROA, dan LEV PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. mengalami 

perubahan 1%, maka PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. akan 

mendapatkan pengaruh individu terhadap DA (menejemen laba) yang 

mengalami penurunan sebesar 1.120265 %. Nilai tersebut merupakan 

penjumlahan dari konstanta dan efek individu per perusahaan sampel. 

15. DA_BNLI = -1.120265 + 0.165014 LN_TA - 0.051758 ROA - 3.544829 
LEV  
 
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila LN_TA, 

ROA, dan LEV PT Bank Permata, Tbk. mengalami perubahan 1%, maka 

PT Bank Permata, Tbk. akan mendapatkan pengaruh individu terhadap 

DA (menejemen laba) yang mengalami penurunan sebesar 1.120265 %. 

Nilai tersebut merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek individu 

per perusahaan sampel. 
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16. DA_BSWD = -1.120265 + 0.165014 LN_TA - 0.051758 ROA - 3.544829 
LEV  
 
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila LN_TA, 

ROA, dan LEV PT Bank Of India Indonesia, Tbk. mengalami perubahan 

1%, maka PT Bank Of India Indonesia, Tbk. akan mendapatkan pengaruh 

individu terhadap DA (menejemen laba) yang mengalami penurunan 

sebesar 1.120265 %. Nilai tersebut merupakan penjumlahan dari 

konstanta dan efek individu per perusahaan sampel. 

17. DA_BVIC  = -1.120265 + 0.165014 LN_TA - 0.051758 ROA - 3.544829 
LEV  
 
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila LN_TA, 

ROA, dan LEV PT Bank Victoria Internasional, Tbk. mengalami 

perubahan 1%, maka PT Bank Victoria Internasional, Tbk. akan 

mendapatkan pengaruh individu terhadap DA (menejemen laba) yang 

mengalami penurunan sebesar 1.120265 %. Nilai tersebut merupakan 

penjumlahan dari konstanta dan efek individu per perusahaan sampel. 

18. DA_INPC = -1.120265 + 0.165014 LN_TA - 0.051758 ROA - 3.544829 
LEV  
 
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila LN_TA, 

ROA, dan LEV PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk. mengalami 

perubahan 1%, maka PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk. akan 

mendapatkan pengaruh individu terhadap DA (menejemen laba) yang 

mengalami penurunan sebesar 1.120265 %. Nilai tersebut merupakan 

penjumlahan dari konstanta dan efek individu per perusahaan sampel. 
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19. DA_MAYA = -1.120265 + 0.165014 LN_TA - 0.051758 ROA - 
3.544829 LEV  
 
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila LN_TA, 

ROA, dan LEV PT Bank Mayapada, Tbk. mengalami perubahan 1%, 

maka PT Bank Mayapada, Tbk. akan mendapatkan pengaruh individu 

terhadap DA (menejemen laba) yang mengalami penurunan sebesar 

1.120265 %. Nilai tersebut merupakan penjumlahan dari konstanta dan 

efek individu per perusahaan sampel. 

20. DA_MEGA = -1.120265 + 0.165014 LN_TA - 0.051758 ROA - 
3.544829 LEV  
 
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila LN_TA, 

ROA, dan LEV PT Bank Mega, Tbk. mengalami perubahan 1%, maka PT 

Bank Mega, Tbk. akan mendapatkan pengaruh individu terhadap DA 

(menejemen laba) yang mengalami penurunan sebesar 1.120265 %. Nilai 

tersebut merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek individu per 

perusahaan sampel. 

21. DA_NISP = -1.120265 + 0.165014 LN_TA - 0.051758 ROA - 3.544829 
LEV  
 
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila LN_TA, 

ROA, dan LEV PT Bank OCBC NISP, Tbk. mengalami perubahan 1%, 

maka PT Bank OCBC NISP, Tbk. akan mendapatkan pengaruh individu 

terhadap DA (menejemen laba) yang mengalami penurunan sebesar 

1.120265 %. Nilai tersebut merupakan penjumlahan dari konstanta dan 

efek individu per perusahaan sampel. 
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22. DA_PNBN = -1.120265 + 0.165014 LN_TA - 0.051758 ROA - 3.544829 
LEV  
 
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila LN_TA, 

ROA, dan LEV PT Bank Pan Indonesia, Tbk. mengalami perubahan 1%, 

maka PT Bank Pan Indonesia, Tbk. akan mendapatkan pengaruh individu 

terhadap DA (menejemen laba) yang mengalami penurunan sebesar 

1.120265 %. Nilai tersebut merupakan penjumlahan dari konstanta dan 

efek individu per perusahaan sampel. 

23. DA_SDRA = -1.120265 + 0.165014 LN_TA - 0.051758 ROA - 3.544829 
LEV  
 
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila LN_TA, 

ROA, dan LEV PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk. mengalami 

perubahan 1%, maka PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk. akan 

mendapatkan pengaruh individu terhadap DA (menejemen laba) yang 

mengalami penurunan sebesar 1.120265 %. Nilai tersebut merupakan 

penjumlahan dari konstanta dan efek individu per perusahaan sampel. 
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4.2.6 Analisis Hipotesis Penelitian 

4.2.6.1 Uji Parsial (t-test) 

Uji parsial atau uji t pada sebuah penelitian merupakan pengujian yang 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen pada suatu model regresi secara masing-masing (parsial). Pada 

penelitian ini pengujian atas pengaruh variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen digunakan untuk mengambil keputusan atas 

hipotesis ke-1 sampai hipotesis ke-3 yang diajukan seperti yang telah 

dipaparkan pada bagian BAB II. Uji parsial atau uji t ini akan membandingkan 

antara probabilitas dengan tingkat signifikansinya berdasarkan tingkat derajat 

keyakinan apakah sebesar 1%, 5%, dan 10%. Kriteria untuk uji t (parsial) ini 

adalah apabila probabilitasnya (signifikansi) ≤ 0,01 atau ≤ 0,05 dan atau ≤ 0,1 

maka tolak Ha dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) > 0,01, > 

0,05, dan > 0,1 maka terima Ha. 
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Parsial (t-test) 

Dependent Variable: DA?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 08/21/13   Time: 22:36   
Sample: 2007 2011   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 23   
Total pool (unbalanced) observations: 98  
Swamy and Arora estimator of component variances 
Cross sections without valid observations dropped 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.120265 5.51E-07 -2034696. 0.0000 

LN_TA? 0.165014 1.77E-08 9306490. 0.0000 
ROA? -0.051758 2.99E-08 -1730839. 0.0000 
LEV? -3.544829 5.13E-07 -6914334. 0.0000 

Sumber : Hasil olahan data 

Hipotesis yang hendak diuji dengan uji t adalah sebagai berikut : 

Hipotesis 1 

H01 : Ukuran perusahaan secara keseluruhan tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap manajemen laba.  

Ha1 : Ukuran perusahaan secara keseluruhan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap praktik manajemen laba 

Ketentuan pengambilan keputusan atas uji t seperti yang telah dijelaskan oleh 

Winarno (2011:4.21) yaitu jika nilai t statistik yang dimiliki oleh setiap variabel 

independen berada pada angka lebih besar dari 2 atau lebih kecil dari angka -2 

maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen dapat ditolak. 

Selain itu, ketentuan mengenai pengambilan keputusan atas uji statistik t juga 

disebutkan oleh Widarjono (2009:46), yaitu dengan membandingkan nilai 
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probabilitas t dengan nilai maksimum α = 5%. Jika nilai probabilitas (p-value) < 

0.05 maka Ho ditolak, dan sebaliknya. 

Dalam model penelitian ini diperoleh nilai t statistik yang signifikan untuk 

variabel independen LN_TA senilai 9306490 yang berarti bernilai lebih besar dari 

2 dan nilai probabilitas t statistik diperoleh juga memiliki nilai yang signifikan 

yaitu senilai 0% yang artinya bernilai lebih kecil dari nilai maksimum α = 5%, 

sehingga hipotesis nol untuk variabel ukuran perusahaan ditolak. Artinya, variabel 

Ukuran perusahaan secara keseluruhan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap praktik manajemen laba. (hipotesis 1 diterima). 

Hipotesis 2 : 

H02 : Profitabilitas  secara keseluruhan tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap manajemen laba.  

Ha2 : Profitabilitas secara keseluruhan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap praktik manajemen laba 

Dalam model penelitian ini diperoleh nilai t statistik yang signifikan untuk 

variabel independen profitabilitas (ROA) senilai -1730839 yang berarti bernilai 

lebih kecil dari -2 dan nilai probabilitas t statistik diperoleh juga memiliki nilai 

yang signifikan yaitu senilai 0% yang artinya bernilai lebih kecil dari nilai 

maksimum α = 5%, sehingga hipotesis nol untuk variabel profitabilitas (ROA) 

ditolak. Artinya profitabilitas (ROA) secara keseluruhan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap praktik manajemen laba 

 (hipotesis 2 diterima). 
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Hipotesis 3 : 

H03 : Laverage secara keseluruhan tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap manajemen laba.  

Ha3 : Laverage secara keseluruhan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap praktik manajemen laba 

Dalam model penelitian ini diperoleh nilai t statistik yang signifikan untuk 

variabel independen leverage senilai -6914334 yang berarti bernilai lebih kecil 

dari -2 dan nilai probabilitas t statistik diperoleh juga memiliki nilai yang 

signifikan yaitu senilai 0% yang artinya bernilai lebih kecil dari nilai maksimum α 

= 5%, sehingga hipotesis nol untuk variabel leverage ditolak. Artinya Laverage 

secara keseluruhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik 

manajemen laba 

(hipotesis 3 diterima). 

4.2.6.2 Uji Simultan (F-test) 

Uji simultan atau uji F merupakan pengujian dengan maksud untuk melihat 

pengaruh variabel independen pada model regresi secara simultan atau secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen penelitian. Uji simultan pada penelitian 

ini digunakan untuk memberi kesimpulan mengenai perumusan masalah ke 3 

melalui analisa hipotesis ke 4 yang telah di jelaskan dalam bab-bab sebelumnya. 

Kesimpulan yang diambil dari hasil uji simultan yang diperoleh dilakukan 

berdasarkan hipotesis uji simultan yang diajukan. Adapun hipotesis yang diajukan 

pada pengujian ini yaitu : 
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Ho : Semua variabel independen secara serempak bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Ha : Semua variabel independen secara serempak merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Kemudian, untuk mengambil keputusan dalam  menerima atau menolak 

hipotesis nol yaitu dengan ketentuan jika nilai probabilitas f statistik < α = 5% 

maka hipotesis nol ditolak, sehingga hipotesis alternatf yang menyatakan bahwa 

semua variabel independen secara serempak merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen diterima (Widarjono, 2009:69).  

Berikut ini merupakan hasil uji simultan yang diperoleh dari regresi atas 

model penelitian : 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Simultan (F-test) 

 
Dependent Variable: DA? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 08/22/13   Time: 08:35 
Sample: 2007 2011 
Included observations: 5 
Cross-sections included: 23 
Total pool (unbalanced) observations: 98 
Cross sections without valid observations dropped 
 
 

     
     R-squared 1.000000     Mean dependent var -0.361421 

Adjusted R-squared 1.000000     S.D. dependent var 0.324813 
S.E. of regression 2.67E-07     Akaike info criterion -27.38557 
Sum squared resid 6.62E-12     Schwarz criterion -27.25369 
Log likelihood 1346.893     Hannan-Quinn criter. -27.33223 
F-statistic 3.59E+13     Durbin-Watson stat 1.936882 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Sumber : Output program statistik yang diolah 
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Berdasarkan hasil tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh 

variabel independen pada penelitian ini secara serempak berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen penelitian. Hal ini terlihat dari nilai 

probabilitas statistik f senilai 0% atau berarti lebih kecil dari tingkat α = 5%, 

sehingga dapat di ambil keputusan bahwa hipotesis nol uji f ditolak atau dengan 

kata lain hipotesis 4 penelitian diterima.  

 

 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala, yaitu dapat diklasifikasikan besar 

kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, anatara lain total aktiva, log size, nilai 

pasar saham dan lain lain.  Ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori 

yaitu perusahaan besar, menengah dan kecil. Penentuan ukuran perusahaan ini 

berdasarkan ln aktiva atau log aktiva (Igan Budiasih, 2009). 

Ukuran perusahaan diduga mempengaruhi manajemen laba. Ukuran 

perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah logaritma natura dari total 

aktiva perusahaan. Salah satu hal yang dapat memicu manajemen untuk 

melakukan manajemen laba menurut Scott (2012) adalah keinginan untuk 

meminimalkan risiko politik. Rekayasa laba dengan tujuan untuk meminimalkan 
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risiko politik tersebut dikenal dengan istilah political cost hypothesis. Hipotesis 

ini menyatakan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, 

cendrung untuk melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk 

meminimalkan biaya politik yang seharusnya mereka tuntut. Biaya politik 

mencakup semua biaya (transfer kekayaan) yang harus ditanggung oleh 

perusahaan terkait dengan tindakan tindakan politis seperti, antitrust, regulasi, 

subsidi pemerintah, pajak, tuntutan buruh dan lain sebagainya. Berdasarkan 

hipotesis political cost, Watts dan Zimmerman dalam Susilo (2007) menyatakan 

bahwa perusahaan yang lebih besar akan melakukan lebih banyak kebijakan yang 

akan menyebabkan laba menurun. Semakin besar ukuran perusahaan maka 

tekanan terhadap perusahaan secara politik dalam hal pemindahan kekayaan 

kepada negara semakin lebih kuat. Dengan kata lain, semakin besar perusahaan 

maka semakin rentan terkena biaya politis dan semakin besar kecendrungan untuk 

melakukan manajemen laba. Moses (1997) dalam Tarjo (2008) mengumukakan 

bahwa perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki dorongan yang lebih 

besar untuk melakukan perataan laba (bagian dari manajemen laba) dibandingkan 

dengan perusahaan kecil, karena memiliki biaya politik lebih besar. 

Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan maksud membuktikan secara 

empiris mengenai peran ukuran perusahaan dalam memberikan gambaran dan 

kegunaannya sebagai pengaruh manajemen laba. Hal tersebut telah berhasil 

dibuktikan melalui pengujian terhadap hipotesis 1. Hasil pengujian terhadap 

hipotesis tersebut memberikan hasil yang sesuai dengan hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh penelitian terdahulu yaitu Ukuran perusahaan secara 
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keseluruhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Igan Budiasih (2009), Ni Ketut Mulyati (2011), Julia Halim, et al. (2005) dan 

Juniarti dan Carolinna (2005). 

4.3.2 Pengaruh Profitabilitas  Terhadap Manajemen Laba. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaaan dalam menaksir 

keuntungan. Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan pengukuran ROA 

(Return on Assets). Berdasarkan hipotesis bonus plan di dalam teori akuntansi 

positif (Watts dan Zimmerman, 1986), manajer akan berusaha meningkatkan 

keuntungan perusahaan jika ada insentif untuk mencapainya. Adanya kebijakan 

pemberian bonus kepada manajer jika berpresatsi, menyebabkan manajer memilih 

kebijakan pencatatan laporan keuangan akan dapat mencatat laba yang lebih 

tinggi dari periode sebelumnya yaitu, dengan memilih metode akuntansi yang 

mampu menggeser laba dari masa depan ke masa kini. Juniarti dan Carolina 

(2005) mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki fluktuasi profitabilitas 

yang rendah atau menurun memiliki kecendrungan untuk melakukan perataan laba 

(bagian dari manajemen laba), terlebih lagi jika perusahaan menetapkan skema 

kompensasi bonus yang didasarkan pada besarnya profit yang dihasilkan. 

Setiap calon investor (pembeli saham) berkepentingan dengan profitabilitas 

perusahaan dimasa yang akan datang (earning power). Meskipun laporan 

keuangan menyajikan apa yang telah terjadi, tetapi profitabilitas di waktu lalu 

dapat digunakan sebagai indikator profitabilitas dimasa yang akan datang, 
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sehingga manajemen termotivasi untuk melaporkan profitabilitas yang tinggi 

untuk memberikan kesan yang baik pada perusahaan. Oleh sebab itu profitabilitas 

dapat dijadikan indikasi dilakukan manajemen laba, dimana semakin tinggi nilai 

profitabilitas maka semakin besar kecendrungan manajemen dalam melakukan 

manajemen laba 

Penelitian ini berhasil mendukung pernyataan tersebut melalui hasil pengujian 

atas hipotesis 2 yaitu bahwa profitabilitas merupakan faktor yang signifikan dalam 

mempengaruhi manajemen laba. Hal ini juga mendukung peneltian yang 

dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu bahwa profitabilitas dapat mempengaruhi 

manajemen laba.  

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Juniarti dan Carolinna (2005). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Marihot Nasution dan 

Doddy (2007), Igan Budiasih (2009), Masodah (2007) dan Citra Putri Pratiwi 

(2010). 

4.3.3 Pengaruh Leverage Terhadap Manajemen Laba 

Leverage merupakan rasio antara total kewajiban dengan total aset. Semakin 

besar rasio leverage, berarti semakin tinggi nilai utang perusahaan. Sejalan yang 

dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman (1986) dalam Tarjo (2008) dalam 

hipotesis debt covenant menyatakan bahwa motivasi debt covenant disebabkan 

oleh munculnya perjanjian kontrak antara manajer dengan perusahaan yang 

berbasis kompensasi manajerial. Dengan kata lain perusahaan yang memiliki rasio 
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leverage tinggi, berarti proporsi hutangnya lebih tinggi dibanding aktivanya, akan 

cenderung melakukan manajemen laba. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari 

pelanggaran perjanjian hutang dengan kreditur.  

Dalam hipotesis debt covenant menurut Watts dan Zimmerman (1986) dalam 

Tarjo (2008), jika semua hal yang lain tetap sama dan semakin dekat perusahaan 

dengan pelanggaran perjanjian hutang, maka lebih mungkin manajer untuk 

memilih prosedur akuntansi yang memindahkan laba yang dilaporkan dari periode 

yang akan datang ke periode sekarang. Perusahaan yang melanggar kontrak 

perjanjian hutang cenderung menggunakan akrual untuk meningkatkan laba. 

Dalam hal ini, manajer ingin memperlihatkan bahwa kinerjanya baik dan dapat 

memenuhi kewajibannya. Selain itu, nilai laba yang dilaporkan juga dapat 

menarik kreditur untuk memberikan tambahan utang kepada perusahaan karena 

perusahaan tersebut dinilai memiliki prospek yang baik.  

Beberapa penelitian tentang leverage juga membuktikan bahwa makin tinggi 

leverage, maka makin kuat pula indikasi praktek manajemen laba yang dilakukan 

oleh manajer. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyaningdyah (2001) dan 

Tarjo (2005) menunjukan hasil yang sama yaitu leverage berhubungan positif dan 

signifikan terhadap manajemen laba, yang mengindikasikan semakin besar tingkat 

leverage maka semakin besar juga perusahaan untuk melakukan manajemen laba. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan tingkat leverage 

tinggi cendrung untuk mengatur labanya dibandingkan dengan tingkat leverage 

yang rendah. 
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Hasil dalam penelitian ini didukung oleh penelitian Julia Halim, et al. (2005), 

Igan Budiasih (2009), Widyaningdyah (2001) dan Tarjo (2008) Laverage secara 

keseluruhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba. 

 

4.4 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi manajemen laba pada perusahaan perbankan yang listing di 

Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011, terdapat beberapa hal yang bisa 

dijadikan bahan pertimbangan dan bisa dimanfaatkan bagi pihak investor, pihak 

manajerial, dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi manajemen laba pada perusahaan perbankan yang listing di 

Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011. 

Manajemen laba terjadi karena adanya keleluasaan dari manajemen dalam 

pengelolaan perusahaan. Sehingga manajemen melakukan manajemen laba 

dengan tujuan seperti mencapai target, meningkatkan kompensasi atau 

kepentingan pribadi. Dibutuhkan pengawasan yang berkualitas demi 

meminimalisir tindak manajemen laba. Ukuran perusahaan yang diproksi dengan 

total aktiva  memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik 

manajemen laba (earnings management). Profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan 

perbankan di Indonesia.  Leverage memiliki pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan perbankan di Indonesia. Hal ini 

menunjukan bahwa motivasi menghindari pelanggaran perjanjian yang diukur 
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dengan menggunakan rasio debt to total assets dan motivasi pemberian bonus 

atau kompensasi manajemen yang diukur dengan rasio profitabilitas merupakan 

faktor yang memperkuat untuk mendorong manajemen dalam melakukan 

manajemen laba. Oleh sebab itu, investor agar berhati-hati dalam melihat rasio 

profitabilitas dan besarnya leverage agar tidak salah dalam mengambil keputusan.  

Kedepannya manajemen perusahaan perbankan sebaiknya tidak 

melakukan praktik manajemen laba. Walaupun praktik manajemen laba yang 

dilakukan manajemen tidak bertentangan dengan peraturan Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) dalam menyusun laporan keuangan tetapi praktik manajemen laba 

merupakan tindakan oportunistik manajemen yang dapat menyesatkan pengguna 

laporan keuangan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka 

diperoleh kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

manajemen laba di industri perbankan. Perusahaan perbankan besar dan 

perusahaan kecil memiliki aktivitas yang sama melakukan manajemen 

laba. Hal ini di duga karena perusahaan perbankan perusahaan yang yang 

memiliki kesamaan dan diatur secara ketat oleh Bank Indonesia. 

2. Leverage  memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap praktik 

manajemen laba (earning management) pada perusahaan perbankan di 

Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa variabel leverage yang dapat 

digunakan sebagai proksi untuk menjelaskan motivasi menghindari 

pelanggaran perjanjian dalam mendorong manajemen melakukan praktik 

manajemen laba, terbukti dapat meningkatkan praktik manajemen laba di 

perusahaan perbankan.  

3. Profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

praktik manajemen laba (earning management) pada perusahaan 

perbankan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas 

yang dapat digunakan sebagai proksi untuk menjelaskan motivasi 
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kompensasi bonus manajemen dalam mendorong manajemen melakukan 

praktik manajemen laba, terbukti dapat meningkatkan praktik manajemen 

laba di perusahaan perbankan. 

4. Ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas berpengaruh signifikan 

secara simultan terhadap praktik manajemen laba di perusahaan perbankan 

di Indonesia. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah: 

1. Penelitian ini hanya merupakan studi empiris terhadap industri perbankan 

di Indonesia dengan sampel bank umum yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat bersifat studi kasus 

terhadap suatu bank umum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

manajemen laba. 

2. Peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel perusahaan 

perbankan dengan tidak hanya mengambil sampel perusahaan perbankan 

yang sudah go public saja, melainkan semua bank yang ada di Indonesia. 

3. Peneliti selanjutnya disarankan menambah sampel penelitian dengan 

periode yang berbeda, atau jenis indiustri yang lainnya. 

4. Praktik manajemen laba dalam penelitian ini hanya menggunakan model 

Beaver dan Engel (1996). Penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

menggunakan dan membandingkan model Beaver dan Engel (1996) 

dengan model-model manajemen laba lain, seperti model Modified Jones, 
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model Dechow, dan model Kasznik yang umum digunakan untuk industri 

manufaktur, agar dapat mengetahui karakteristik pengungkapan 

manajemen laba dari masing-masing model.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Data Angka Variabel Setiap Perusahaan 

 

Perusahaan Tahun DA Ln_TA roa lev 

_AGRO 2007 -2,56254 21,8127556 0,2 0,91756 

_AGRO 2008 -1,78005 21,6704502 0,03 0,908985 

_AGRO 2009 -2,49361 21,8157581 0,1 0,8833 

_AGRO 2010 -1,64217 21,8397484 0,5 0,908972 

_AGRO 2011 -1,26565 21,9706301 1,3 0,900316 

_BABP 2007 -1,39248 22,5711514 0,3 0,915537 

_BABP 2008 -1,35632 22,5618895 0,03 0,919688 

_BABP 2009 -1,20899 22,66999 0,1 0,922923 

_BABP 2010 -1,03263 22,8828968 0,1 0,917667 

_BABP 2011 -1,18276 22,7111164 -1,1 0,914658 

_BBCA 2007 -0,1106 19,2000286 2,1 0,906232 

_BBCA 2008 -0,08317 26,2268473 2,4 0,905204 

_BBCA 2009 -0,03598 26,3665632 2,4 0,901357 

_BBCA 2010 -0,08688 26,5053019 2,6 0,894864 

_BBCA 2011 -0,12869 26,6684465 2,8 0,889955 

_BBKP 2007 -0,44809 24,2626639 1,1 0,942809 

_BBKP 2008 0,021711 24,2085918 1,1 0,933564 

_BBKP 2009 -0,30495 24,3388571 1 0,931644 

_BBKP 2010 -0,308 24,5839611 1 0,939102 

_BBKP 2011 -0,28246 24,7695306 1,3 0,923509 

_BBNI 2007 -0,04831 25,934617 0,5 0,905924 

_BBNI 2008 -0,24424 26,0302509 0,6 0,923357 

_BBNI 2009 -0,1244 26,1504027 1,1 0,915713 

_BBNI 2010 -0,14934 26,2390327 1,7 0,866643 

_BBNI 2011 -0,1159 26,4239039 2 0,873459 

_BBNP 2007 -0,66841 22,0510932 0,8 0,917307 

_BBNP 2008 -0,60231 22,0301961 0,8 0,907984 

_BBNP 2009 -0,78485 22,0833185 0,8 0,905287 

_BBNP 2010 -0,39459 22,387619 0,9 0,902499 

_BBNP 2011 -0,45494 22,6052483 1 0,911304 

_BBRI 2007 -0,0625 26,0400857 2,4 0,904592 
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_BBRI 2008 -0,04529 26,2289099 2,4 0,909146 

_BBRI 2009 -0,05353 26,4820005 2,3 0,914001 

_BBRI 2010 -0,09751 26,7253874 2,8 0,909287 

_BBRI 2011 -0,0593 26,8757842 3,3 0,893977 

_BCIC 2007 -0,77323 23,3805499 0,4 0,919986 

_BCIC 2008 -2,24436 22,4435096 0,5 1,274794 

_BCIC 2009 -0,16903 22,7423129 4,5 0,92036 

_BCIC 2010 0,290085 23,1013188 2 0,919909 

_BCIC 2011 -0,62513 23,2979521 3 0,928227 

_BDMN 2007 -0,23275 25,2164964 2,4 0,920493 

_BDMN 2008 -0,21783 25,3985996 1,4 0,896437 

_BDMN 2009 -0,20264 25,3143163 1,6 0,838719 

_BDMN 2010 -0,2028 25,4956995 2,4 0,842573 

_BDMN 2011 -0,18647 25,678631 2,4 0,817972 

_BEKS 2007 -0,01566 21,0231626 0,1 0,914074 

_BEKS 2008 -0,02172 21,1234946 -2,1 0,941019 

_BEKS 2009 -0,07041 21,0778417 -9,5 1,032258 

_BEKS 2010 -0,17232 21,1689909 -5,7 0,835467 

_BEKS 2011 -0,02231 22,5138645 -2 0,922743 

_BKSW 2007 -0,00635 21,5046497 0,3 0,93956 

_BKSW 2008 -0,00418 21,4944459 0,2 0,931637 

_BKSW 2009 -0,00397 21,5767407 0,2 0,923765 

_BKSW 2010 -0,00181 21,6748911 4,4 0,931274 

_BKSW 2011 -0,00029 22,0024251 0,2 0,75153 

_BMRI 2007 0,008722 26,4887252 1,4 0,908332 

_BMRI 2008 -0,06366 26,6050234 1,5 0,914792 

_BMRI 2009 0,01973 26,7011805 1,8 0,910549 

_BMRI 2010 -0,05861 26,8320123 2 0,906464 

_BMRI 2011 -0,0271 27,0366177 2,3 0,886472 

_BNBA 2007 -0,76323 21,3912263 1,1 0,809744 

_BNBA 2008 -0,63352 21,4383542 1,4 0,80773 

_BNBA 2009 -0,66607 21,6000612 1,2 0,827715 

_BNBA 2010 -0,67701 21,7019873 1 0,836528 

_BNBA 2011 -0,36187 21,8095182 1,4 0,839352 

_BNGA 2007 -0,21938 25,2644007 1,4 0,905131 

_BNGA 2008 -0,24216 25,3599112 0,7 0,909281 

_BNGA 2009 -0,17748 25,3970687 1,5 0,894719 

_BNGA 2010 -0,18196 25,6906655 1,8 0,90365 
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_BNGA 2011 -0,17357 25,8400681 1,9 0,889875 

_BNII 2007 -0,28445 24,7308843 1,4 0,903008 

_BNII 2008 -0,30671 24,7640037 0,8 0,910245 

_BNII 2009 -0,52974 24,8335785 1,3 0,909779 

_BNII 2010 -0,35321 25,0424915 0,6 0,900719 

_BNII 2011 -0,44688 25,2762909 0,7 0,916202 

_BNLI 2007 -0,2002 24,3944502 1,3 0,899181 

_BNLI 2008 -0,16044 24,7133515 0,8 0,91946 

_BNLI 2009 -0,1619 24,7487952 0,9 0,912462 

_BNLI 2010 -0,20914 25,0252293 1,4 0,891848 

_BNLI 2011 -0,29915 25,3417668 1,2 0,909834 

_BSWD 2007 -1,73068 20,8783398 0,7 0,892979 

_BSWD 2008 -0,91467 21,0306625 1,4 0,791912 

_BSWD 2009 -0,8459 21,1533441 2,4 0,803513 

_BSWD 2010 -1,31114 21,1745528 2,2 0,797452 

_BSWD 2011 -0,76449 21,4558394 2,3 0,833654 

_BVIC 2007 -0,94555 22,3851054 0,9 0,923325 

_BVIC 2008 -0,45994 22,4505059 0,6 0,906133 

_BVIC 2009 -0,52777 22,7191924 0,6 0,914526 

_BVIC 2010 -0,40129 23,0558808 1 0,927899 

_BVIC 2011 -0,26026 23,1915825 1,8 0,89723 

_INPC 2007 -0,78216 23,1465254 0,1 0,943987 

_INPC 2008 -0,64368 23,2762554 0,2 0,928455 

_INPC 2009 -0,63293 23,4597333 0,3 0,937597 

_INPC 2010 -0,56031 23,5601837 0,5 0,938229 

_INPC 2011 -0,48703 23,6774173 0,5 0,939849 

_MAYA 2007 -0,16897 22,2217448 0,9 0,789497 

_MAYA 2008 -0,43208 22,4303193 0,7 0,827499 

_MAYA 2009 -0,24175 22,7553443 0,5 0,869725 

_MAYA 2010 -0,30098 23,0360277 0,8 0,853197 

_MAYA 2011 -0,28911 23,2844544 1,4 0,871593 

_MEGA 2007 -0,23793 24,2759741 1,5 0,915807 

_MEGA 2008 -0,30461 24,2752044 1,4 0,917673 

_MEGA 2009 -0,27376 24,4037255 1,4 0,915713 

_MEGA 2010 -0,29359 24,6662052 1,8 0,915383 

_MEGA 2011 -0,23138 24,8489318 1,6 0,921239 

_NISP 2007 -0,27597 24,0894945 0,9 0,883703 

_NISP 2008 -0,2169 24,2568309 0,9 0,893973 
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_NISP 2009 -0,16852 24,3356043 1,2 0,888322 

_NISP 2010 -0,22944 24,638116 0,7 0,898078 

_NISP 2011 -0,21676 24,8148465 1,3 0,889862 

_PNBN 2007 -0,1395 24,7023986 1,6 0,844402 

_PNBN 2008 -0,12391 24,5163232 1,1 0,864471 

_PNBN 2009 -0,21626 25,078145 1,2 0,850405 

_PNBN 2010 -0,16542 25,4141361 1,2 0,877813 

_PNBN 2011 -0,12533 25,5496111 1,6 0,872645 

_SDRA 2007 -0,93233 21,1037862 2,2 0,876965 

_SDRA 2008 -0,82478 21,4049223 1,9 0,898837 

_SDRA 2009 -0,81603 21,6002733 1,5 0,894343 

_SDRA 2010 -0,65615 21,900616 1,8 0,87862 

_SDRA 2011 -0,69052 22,3497107 2 0,907 

 

 

Lampiran 2. Hasil Uji Regresi pada Model Beaver dan Engel 

 

 
Dependent Variable: DA?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 08/29/13   Time: 08:16   
Sample: 2007 2011   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 23   
Total pool (unbalanced) observations: 98  
Cross sections without valid observations dropped 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.222921 0.318036 -3.845234 0.0002 

LN_TA? 0.162897 0.010224 15.93289 0.0000 
ROA? -0.063246 0.017291 -3.657786 0.0004 
LEV? -3.346870 0.296376 -11.29264 0.0000 

     
     R-squared 0.778657     Mean dependent var -0.361421 

Adjusted R-squared 0.771593     S.D. dependent var 0.324813 
S.E. of regression 0.155235     Akaike info criterion -0.847797 
Sum squared resid 2.265194     Schwarz criterion -0.742289 
Log likelihood 45.54208     Hannan-Quinn criter. -0.805121 
F-statistic 110.2267     Durbin-Watson stat 0.793850 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran 3. Hasil Uji Autokorelasi dan Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.419870     Prob. F(14,82) 0.1628 

Obs*R-squared 18.92637     Prob. Chi-Square(14) 0.1678 
Scaled explained SS 27.01525     Prob. Chi-Square(14) 0.0192 

     
          

 
 

 

Hasil Uji Autokorelasi 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 1.703631     Prob. F(2,90) 0.1878 

Obs*R-squared 3.538315     Prob. Chi-Square(2) 0.1705 
     
      
Sumber: Hasil olahan penulis 

 

Lampiran 4. Hasil Regresi Penelitian 

 
Dependent Variable: DA?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 08/24/13   Time: 17:35   
Sample: 2007 2011   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 23   
Total pool (unbalanced) observations: 98  
Swamy and Arora estimator of component variances 
Cross sections without valid observations dropped 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.120265 5.51E-07 -2034696. 0.0000 

LN_TA? 0.165014 1.77E-08 9306490. 0.0000 
ROA? -0.051758 2.99E-08 -1730839. 0.0000 
LEV? -3.544829 5.13E-07 -6914334. 0.0000 

EROR? 1.000000 1.78E-07 5618894. 0.0000 
Random Effects (Cross)     

_BABP--C 2.11E-10    
_BBCA--C 3.95E-09    
_BBKP--C -2.16E-10    
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_BBNI--C -5.90E-09    
_BBNP--C -1.08E-09    
_BBRI--C 1.09E-09    
_BCIC--C -1.35E-09    

_BDMN--C 1.53E-09    
_BEKS--C -1.94E-10    
_BKSW--C -5.14E-10    
_BMRI--C 3.94E-10    
_BNBA--C 2.94E-09    
_BNGA--C -4.78E-10    
_BNII--C -1.04E-09    
_BNLI--C -3.40E-09    

_BSWD--C -1.78E-09    
_BVIC--C 3.95E-09    
_INPC--C 1.20E-09    
_MAYA--C 1.91E-09    
_MEGA--C 1.54E-09    
_NISP--C -3.81E-11    
_PNBN--C 1.09E-09    
_SDRA--C -3.82E-09    

     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 1.77E-08 0.0044 

Idiosyncratic random 2.67E-07 0.9956 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 1.000000     Mean dependent var -0.357903 

Adjusted R-squared 1.000000     S.D. dependent var 0.322906 
S.E. of regression 2.66E-07     Sum squared resid 6.59E-12 
F-statistic 3.56E+13     Durbin-Watson stat 1.944770 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 1.000000     Mean dependent var -0.361421 

Sum squared resid 6.62E-12     Durbin-Watson stat 1.936499 
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