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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 

2012-2014.Data yang digunakan dalam penelitian iniadalah data sekunder 

yang diperoleh dari www.idx.co.iddan laporan keuangan yang telah diaudit 

oleh auditor.Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling yaitu pengambilan sampel menggunakan kriteria 

tertentu.Sampel yang diperoleh sebanyak 155 perusahaan, sampel yang sesuai 

dengan kriteria sebanyak 57 perusahaan.Namun dalam pengujian model awal 

kurang baik, maka dilakukan reduksi data yang mengandung outliersebanyak 

1 perusahan.Dasar outlieryang digunakan yaitu menggunakan Unstandardizer 

Residual dengan melihat nilai residu yang terlalu ekstrem.proses pengambilan 

sampel dapat dilihat dalam tabel IV.1: 

Tabel IV.1 

Kriteria Pengambilan Sampel 

No. Keterangan Jumlah 

1.  Jumlah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2012-2014 

155 

2. Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan 

keuangan serta yang tidak berakhir pada 

tanggal 31 Desember secara pada tahun 

2012-2014 

(44) 

3. Perusahaan yang tidak memiliki 

kelengkapan mengenai kepemilikan 

institusional, kepemilikan 

manajerial,komite audit dan komisais 

independen 

(92) 

http://www.idx.co.id/
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Sampel yang memenuhi kriteria 19 

Total sampel penelitian = 19x3 57 

Data outlier selama waktu pengolahan (1) 

Sampel penelitian yang digunakan 56 

 Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2017 

 

B. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif menjelaskan deskripsi data dari semua variabel 

dalam penelitian ini.Variabel independen meliputi mekanisme corporate 

governance yang terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, komite audit dan komisaris independen, sedangkan variable 

dependen adalah manajemen laba. Statistik diskriptif dalam penelitian ini 

memberi gambaran tentang variabel-variabel yang dapat dilihat dari nilai 

minimum,maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. Hasil statistik 

diskriptif dapat dilihat pada tabel IV. 

Tabel IV.2 

Statistik Deskripsi 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

MANAJEMEN_LABA 56 -0,11 0,06 -0,0136 0,03889 
KEPEM_INSTITUSIONAL 56 0,06 0,98 0,6612 0,18566 
KEPEM_MANAJERIAL 56 0,00 0,26 0,0560 0,08143 
KOMITE_AUDIT 56 0,50 0,75 0,6667 0,04319 
KOMISARIS_INDEPENDEN 56 0,25 0,75 0,3701 0,08667 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2017 

 

 Tabel IV.2 menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu abnormal 

CFO (manajemen laba) memiliki nilai terendah -0,11 dan nilai tertinggi 0,06. 

Untuk nilai rata-rata(mean) sebesar -0,0136 dengan standar deviasi sebesar 

0,03889. Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai terendah 0,06 dan 

nilai tertinggi 0,98. Untuk nilai rata-rata(mean) sebesar 0,6612 dengan standar 

deviasi 0,18566. Variabel kepemilikan manajeral memiliki nilai terendah 0,00 
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dan nilai tertinggi sebesar 0,26. Untuk rata-rata(mean) sebesar 0,0560 dengan 

satndar deviasi sebesar 0,08143. Variabel komite audit memiliki nilai terendah 

sebesar 0,50 dan nilai tertinggi sebesar 0,75. Untuk rata-rata(mean) sebesar 

0,6667 dengan standar deviasi sebesar 0,04319. Variabel komisaris 

independen memiliki nilai terendah 0,25 dan nilai tertinggi 0,75. Untuk rata-

rata(mean) sebesar 0,3701 dengan standar deviasi sebesar 0,08667. 

 

C. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk membuktikan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Tabel IV.3 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel Koefisien T Sig. 

B Std. Error 

1 (Constant) 0,057 0,071 0,793 0,431 

KEPEM_INSTITUSIONAL 0,032 0,029 1,090 0,280 
KEPEM_MANAJERIAL -0,099 0,062 -1,593 0,116 
KOMITE_AUDIT -0,035 0,108 -0,322 0,749 
KOMISARIS_INDEPENDEN -0,169 0,056 -3,005 0,004 

Fhitung 2,893 

R2 0,155 

Adjusted R2 0,102 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2017 

Hasil pengujian hipotesis pada table IV.3 dapat diperoleh persamaan 

sebagai berikut: 

Abn CFO = 0,057 + 0,032INST – 0,099KPMJ – 0,035KMA – 0,169KI + e 

 Berdasarkan persamaan regresi berganda diatas, dapat 

diinterpretasikan sebagai berikut: 
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Pada hasil persamaan diatas, nilai konstan sebesar 0,057 yang artinya 

jika variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit 

dan komisaris independen dianggap konstan atau tetap (0) maka variabel 

manajemen laba semakin tinggi. Variabel kepemilikian institusional (INST) 

memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,032, hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi kepemilikan institusional maka manajemen akan cenderung 

melakukan manajemen laba, sedangkan kepemilikan manajerial, komite audit 

dan komisaris independen memiliki nilai koefisien negatif masing-masing 

sebesar 0,099; 0,035; 0,169 yang menunjukkan bahwa semakin tinggi 

kepemilikan manajerial, komite audit dan komisaris independen maka 

manajemen laba akan menurun. 

 

D. Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal 

atau mendekati normalitas. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Jika nilai 

probabilitas lebih besar dari α = 0,05, maka dapat disimpulkan data 

berdestribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel IV.4 

berikut ini: 

Tabel IV.4 

Hasil Uji Normalitas 

Variabel Kolmogorov-

Smirnov Z 
Asymp. Sig. Keterangan 

Unstandardized 

Residual 

0,543 0,930 Data berdistribusi 

normal 

 Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2017 
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Hasil perhitungan Kolmogorov-Smirnov Z diatasmenunjukkan nilai 

sebesar 0,543 dan nilai asymp.sigsebesar 0,930. Nilai signifikansi untuk 

model regresi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model 

regresi penelitian ini berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel. Untuk menguji adanya 

multikolinearitas dilihat dari nilai nilai tolerance value atau variance 

inflation factor (VIF). Jika hasil analisis menunjukkan nilai VIF dibawah 

10 dan tolerance value diatas 0,10 dapat disimpulkan bahwa model 

tersebut bebas dari multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat 

dilihat pada tabel IV.5 berikut ini: 

Tabel IV.5 

Uji Multikolinearitas 

 

 

Variabel 

Collinearity Statistics Keterangan 

Tolerance VIF 

KEPEM_INSTITUSIONAL 0,687 1,456 Tidak terjadi 

multikolinearitas 

KEPEM_MANAJERIAL 0,786 1,272 Tidak terjadi 

multikolinearitas 

KOMITE_AUDIT 0,931 1,074 Tidak terjadi 

multikolinearitas 

KOMISARIS_INDEPENDEN 0,850 1,177 Tidak terjadi 

multikolinearitas 

 Sumber: Olah Data SPSS,2017 

 

Hasil perhitungan dari tabel IV.5 menunjukkan bahwa variabel 

dependen yang memiliki nilai Tolerance Value lebih dari 0,10. Hasil 

perhitungan Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hasil yang 
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sama, semua variabel independen memiliki nilai dibawah 10. Maka dapat 

disimpulkan bahwa masing-masing variabel tidak terjadi multikolinearitas. 

3. Uji Heteroskedatisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji terjadinya 

perbedaab variance residual suatu periode pengamatan ke periode 

pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini mendeteksi adanya 

heteroskedastisitas dengan uji glejser. Ketentuan dalam pengujian Glejser 

yaitu nilai signifaknsi sebesar < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas dan 

jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil 

uji heteroskedastisitas dapat ditunjukkan dalam tabel IV.6 sebagai berikut: 

Tabel IV.6 

Uji Heteroskedastisitas-Uji Glejser 

Variabel t hitung Signifikansi Keterangan 

KEPEM_INSTITUSIONAL 1,722 0,090 Bebas 

Heteroskedatisitas 

KEPEM_MANAJERIAL 1,439 0,155 Bebas 

Heteroskedatisitas 

KOMITE_AUDIT 0,867 0,389 Bebas 

Heteroskedatisitas 

KOMISARIS_INDEPENDEN 0,670 0,506 Bebas 

Heteroskedatisitas 

 Sumber: Olah Data SPSS,2017 

  

Dari hasil tabel IV.6 terlihat bahwa semua variabel ondependen 

memiliki nilai signifikasi (p-value) lebih dari 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel independen bebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 
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4. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1dalam model regresi berganda.Autokorelasi 

bisa muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu.Penelitian 

ini menggunakan uji Durbin Watson (D-W test) untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya gangguan auto korelasi Regresi linier berganda dapat dikatakan 

baik apabila tidak terkena autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat 

pada tabel IV.7 berikut ini: 

Tabel IV.7 

Hasil Uji Autokorelasi 
 

Model Durbin-Watson 

1 0,918 

Sumber: Olah Data SPSS,2017 

Diketahui pada tabel IV.7 bahwa nilai D-W pada tabel diatsa 

menunjukkan angka 0,918 yang berarti model regresi berganda dalam 

penelitian ini telah terbebas dari autokorelasi.Sesuai dengan kriteria 

Santoso (2000:219) yang menyatakan angka D-W di antara -2 sampai +2 

berarti tidak terjadi autokorelasi. 

 

E. Uji Ketepatan Model  

1. Pengujian Simultan (Uji F) 

Tujuan dilakukan uji F adalah untuk mengetahui pengaruh secara 

keseluruhan variabel dependen terhadap variabel independen. Hasil uji F 

diperoleh nilai F sebesar 2,893 dengan nilai signifikannya sebesar 0,000 
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pada tingkat signifikan 0,05. Hal ini berarti bahwa secara simultan 

manajemen laba dapat dijelaskan oleh variabel kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, komite audit dan komisaris independen. 

2. Uji Koefisiensi Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur proporsi atau 

presentase dari seluruh variabel bebas yang terdapat dalam model regresi 

terhadap variabel dependen.Hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien 

determinasi (Adjusted R
2
) sebesar 0,102. Artinya variabel independen 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan 

komisaris independen mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen 

yaitu manajemen laba sebesar 10,2% dan 89,8% dijelaskan oleh faktor lain 

diluar model. 

 

F. Uji Hipotesis (Uji t) 

Uji t bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mekanisme corporate 

governance yang terdiri dari kepemilikan instutisonal, kepemilikan manajerial, 

komite audit dan komisaris independen terhadap manajemen laba. Uji t 

digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis pada penelitian ini, yang 

hasilnya ada pada tabel IV.3: 

1. Nilai signifikan variabel kepemilikan institusional 

(KEPEM_INSTITUSIONAL)  sebesar 0,280 > 0,05 sehingga H1 ditolak 

yang artinya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Dari hasil ini membuktikan bahwa hipotesis yang 
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menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen 

laba tidak terbukti. 

2. Nilai signifikan variabel kepemilikan manajerial 

(KEPEM_MANAJERIAL) sebesar 0,116 > 0,05 sehingga H2 ditolak yang 

artinya kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba . Dari hasil ini membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan 

kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajamen laba tidak 

terbukti. 

3. Nilai signifikan variabel komite audit (KOMITE_AUDIT) sebesar 0,749 > 

0,05 sehingga H3 ditoak yang artinya komite audit tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Dari hasil ini membuktikan bahwa hipotesis 

yang menyatakan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba 

tidak terbukti. 

4. Nilai signifikan variabel komisaris independen 

(KOMISARIS_INDEPENDEN) sebesar 0,004 < 0,005 sehingga H4 

diterima yang artinya komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Dari hasil ini membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan komisaris 

independen berpengaruh terhadap manajemen laba terbukti. 

 

G. Pembahasan 

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil uji t 
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memperoleh nilai signifikan sebesar 0,280 > 0,005, besar nilai koefisien 

regresi variabel kepemilikan institusional positif 0,032 maka H1 ditolak 

yang berarti kepemilikan institusional tidak terpengaruh terhadap 

manajemen laba.  

Berdasarkan analisis tersebut dapat menunjukkan bahwa 

kepemilikan institusional tidak memiliki kemampuan untuk 

mengendalikan pihak manajemen sehingga tidak dapat mengurangi 

manajemen laba.Kepemilikan saham yang besar tesebut seharusnya 

membuat investor institusional mempunyai kekuatan yang lebih dalam 

mengontrol kegiatan operasional perusahaan.Tetapi pada kenyataannya, 

kepemilikan institusional tidak bisa membatasi terjadinya manajemen laba. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh  Agustia 

(2013), Guna dan Herwaty (2010), dan Pradipta (2011) yang berhasil 

membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaru terhadap 

manajemen laba.  

2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil uji t 

memperoleh nilai 0,116 > 0,005, besar nilai koefisien regresi untuk nilai 

variabel kepemilikan manajerial sebesar negatif 0,099 maka H2 ditolak 

yang berarti kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba.  
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Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut tanda negatif dalam 

koefisien regresi menunjukkan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan 

manajerial maka akan semakin kecil manajemen laba dan dapat 

disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak dapat membatasi 

terjadinya manajemen laba. Dari statistik deskriptif terlihat bahwa 

kepemilikan manajerial perusahaan manufaktur di Indonesia relative 

kecil.Sebingga para manajer yang juga memiliki saham perusahaan 

tersebut cenderung mengambil kebijakan untuk mengelola laba dengan 

sudut pandang keinginan investor, misalnya dengan meningkatkan laba 

yang dilaporkan sehingga banyak investor yang tertarik untuk 

menanamkan modal dan bisa menaikkan harga saham perusahaan. 

Kegagalan pihak manajemen yang juga merupakan pemilik modal 

perusahaan dalam meningkatkan kualitas dan proses pelaporan keuangan 

disebabkan karena relatif sangat kecil jika dibandingkan dengan 

keseluruhan modal yang dimiliki investor umum. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh  Agustia 

(2013), Guna dan Herwaty (2010), dan Pradipta (2011) yang berhasil 

membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaru terhadap 

manajemen laba.  

3. Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

Hasil hipotesis menunjukkan bahwa komite audit tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil uji t memperoleh nilai 

signifikan sebesar 0,749 > 0,005, besar nilai koefisien regresi untuk 
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variabel komite audit sebesar negatif 0,035 maka H3 ditolak yang berarti 

komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut tanda negatif dalam 

koefisien regresi menunjukkan bahwa semakin besar proporsi komite audit 

maka akan semakin kecil manajemen laba. Menurut Effendi (2009:34) 

dalam Agustia (2013), keberadaan komite audit diperusahaan public 

sampai saat ini masih sekedar untuk memenuhi ketentuan pihak regulator 

(pemerintah) saja. Hal ini ditunjukkan dengan penunjukkan anggota 

komite audit di perusahaan public yang sebagian besar bukan didasarkan 

atas kompetensi atau kapabilitas yang memadai, namun lebih didasarkan 

pada kedekatan dengan dewan komisaris perusahaan. Anggota komite 

audit semacam ini sulit diharapkan untuk bekerja secara professional, 

sehingga besar kecilnya jumlah komite audit diperusahaan tidak akan bisa 

membatasi terjadinya praktik manajemen laba. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh  Agustia 

(2013), Guna dan Herwaty (2010), dan Pradipta (2011) yang berhasil 

membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaru terhadap 

manajemen laba.  

4. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa komisaris 

independen berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil uji t memperoleh 

nilai signifikan sebesar 0,004 < 0,005, besar nilai koefisien regresi untuk 

variabel komisaris independen sebesar negatif 0,169 maka H4 diterima 

yang berarti komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba. 
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Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut tanda negatif dalam 

koefisien regresi menunjukkan bahwa semakin besar proporsi komisaris 

independen maka akan semakin kecil manajemen laba. Kondisi ini 

mengindikasi bahwa perusahaan yang memiliki komisaris independen 

yang jumlahnya lebih banyak maka akan memiliki tingkat pengawasan 

yang semakin bagus sehingga dapat meminimalisir kemungkinan manajer 

akan melakukan manajemen laba. Dengan pengawasan yang dilakukan 

komisaris independen, manajer akan lebih berhati-hati dan transparan 

dalam menjalankan perusahaan sehingga akan meminimalisir tindakan 

manajemen laba. 

Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh  

Agustia (2013) dan Guna dan Herwaty (2010) yang berhasil membuktikan 

bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaru terhadap manajemen 

laba. 


