
PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, FIRM SIZE,  

LIKUIDITAS DAN PERPUTARAN TOTAL AKTIVA  

TERHADAP MANAJEMEN LABA RIIL 
(Studi Empiris pada Klasifikasi Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di  

Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  

 

 

 

Oleh: 

 

WULANDITYA ANGGUN PERMATA PUTRI 

B 200 150 168 

 

 

 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2019 



i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, FIRM SIZE, 

LIKUIDITAS DAN PERPUTARAN TOTAL AKTIVA  

TERHADAP MANAJEMEN LABA RIIL 

(Studi Empiris pada Klasifikasi Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2017) 

 

Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari profitabilitas, 

leverage, firm size, likuiditas dan perputaran total aktiva terhadap manajemen laba 

riil. Populasi dari penelitian ini adalah klasifikasi perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 80 

perusahaan. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perputaran total aktiva berpengaruh terhadap manajemen laba 

riil. Sedangkan profitabilitas, leverage, firm size dan likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba riil. 

 

Kata Kunci: profitabilitas, leverage, firm size, likuiditas, perputaran total aktiva dan 

manajemen laba riil 

 

Abstract 

 

The aim of this research was to analysed the effect of profitability, leverage, firm size, 

liquidity and total assets turnover on real earnings management. Population of this 

research is the classification of mining companies listed on the Indonesia Stock 

Exchange (IDX) in 2014-2017. The sampling method used purposive sampling 

method and obtained as many as 80 companies. Data analysis method used multiple 

linier regression method. The results showed that the total asset turnover have effect 

on real earnings management. While the profitability, leverage, firm size and 

liquidity have no effect on real earnings management. 

 

Keywords: profitability, leverage, firm size, liquidity, total assets turnover and real 

earnings management 

 

1. PENDAHULUAN 

Pada umumnya perusahaan didirikan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau 

yang sering disebut dengan laba. Perusahaan akan dinilai baik apabila perusahaan 

mampu dalam memaksimalkan dan mencapai labanya. Sebaliknya, perusahaan akan 

dikatakan memiliki kinerja yang kurang baik apabila labanya kecil. Menurut 
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Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 1, informasi laba merupakan 

perhatian utama untuk menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen. Selain 

itu informasi laba juga digunakan oleh investor atau pihak lain yang berkepentingan 

sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yg tertanam dalam perusahaan yang 

diwujudkan dalam tingkat pengembalian dan indikator untuk kenaikan kemakmuran 

(Ghozali dan Chariri, 2007:350) dalam Winingsih (2017). 

Salah satu tolak ukur perusahaan yaitu laba yang dapat dilihat dari laporan 

keuangan. Laporan keuangan merupakan sumber informasi mengenai kondisi dan 

kinerja suatu perusahaan bagi pihak eksternal atau pihak pemakai informasi. 

Informasi tersebut menyangkut posisi keuangan, perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan, dan bermanfaat bagi pihak pemakai untuk pengambilan keputusan. 

Karena informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau 

tanggungjawab manajemen, maka informasi laba sering dijadikan sebagai targer 

rekayasa tindakan oportunis manajemen untuk memaksimalkan kepuasannya tetapi 

kegiatan ini dapat merugikan investor. Tindakan oportunis adalah suatu aliran 

pemikiran yang menghendaki pemakai kesempatan untuk menguntungkan dirinya 

sendiri, kelompok, maupun suatu tujuan tertentu. Tindakan oportunis dilakukan 

dengan cara memilih kebijakan tertentu akuntansi tertentu, sehingga keuntungan atau 

laba perusahaan dapat diatur yaitu dengan dinaikkan atau diturunkan sesuain dengan 

keinginannya. Perilaku manajemen untuk mengatur laba sesuai dengan keinginannya 

ini disebut dengan istilah manajemen laba (earnings management). 

Menurut Schipper (1989) dalam Mukhtar (2016), Manajemen laba 

merupakan campur tangan manajemen yang sengaja dilakukan oleh manajer dalam 

proses penyusunan laporan keuangan, dengan cara menurunkan atau menaikkan laba 

tanpa dikaitkan dengan peningkatan atau penurunan profitabilitas ekonomi 

perusahaan, tujuannya agar manajer mendapatkan keuntungan dari tindakan yang 

dilakukan. Sedangkan penjelasan lain menurut Merchan dan Rockness (1994) dalam 

Marini (2017), bahwa manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan oleh 

manajemen perusahaan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan yang bisa 
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memberikan informasi mengenai keuntungan ekonomis (ecomonic advantage) yang 

sesungguhnya tidak dialami perusahaan, yang dalam jangka panjang tindakan 

tersebut bisa merugikan perusahaan. 

Manajemen laba merupakan suatu topik yang sudah tidak asing lagi dalam 

sebuah penelitian dalam bidang akuntansi. Namun, penelitian terdahulu banyak yang 

hanya memfokuskan penelitiannya terhadap manajemen laba akrual. Menurut 

Graham et al (2005) dalam Mukhtar (2016), menyatakan bahwa para manajer 

cenderung melakukan manajemen laba riil dibandingkan dengan manajemen laba 

akrual, hal ini disebabkan karena aktivitas manajemen laba riil sulit dibedakan 

dengan keputusan optimal dan lebih sulit untuk dideteksi. (Roychowdhury, 2006 

dalam Vajriyanti et al, 2015) menyatakan bahwa manajemen laba riil merupakan 

tindakan pengelolaan laba yang dilakukan melalui aktivitas sehari-hari perusahaan 

yang dapat dilakukan kapan saja sepanjang periode berjalan. Manajemen laba riil 

dapat dilakukan melalui arus kas operasi, biaya produksi, dan biaya-biaya 

diskresioner. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui 

semua sumber daya dan kemampuan (Purnama, 2017). Profitabilitas mempunyai 

informasi yang penting bagi pihak eksternal karena jika profitabilitas tinggi maka 

dapat dikatakan kinerja perusahaan baik. Dan sebaliknya jika profitabilitas rendah 

maka dapat dikatakam bahwa kinerja suatu perusahaan buruk. 

Dalam kaitannya dengan leverage, salah satu alternatif sumber dana 

perusahaan selain menjual saham dipasar modal adalah sumber dana eksternal yaitu 

berupa hutang. Laba yang ditinggi diharapkan mampu mengurangi kemungkinan 

terjadinya pelanggaran syarat perjanjian hutang sehingga manajer diprediksikan akan 

cenderung untuk melakukan kebijakan akuntansi yang dapat meningkatkan laba. Hal 

inilah yang memotivasi manajer melakukan manajemen laba untuk menghindari 

pelanggaran perjanjian. 

Ukuran perusahaan (firm size) merupakan suatu skala dimana perusahaan 

diklasifikasikan menurut besar kecilnya berdasarkan pada total aktiva suatu 
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perusahaan, semakin besar total aktiva maka semakin besar pula ukuran perusahaan. 

Ukuran perusahaan dalam pengaruhnya terdapat praktik manajemen laba yaitu berupa 

pengawasan dan pengamatan terkait kinerja perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan 

besar lebih berhati-hati dalam melaporkan kondisi keuangannya, sedangkan 

perusahaan berukuran kecil cenderung melakukan manajemen laba dengan 

melaporkan laba yang lebih besar untuk menunjukkan kinerja keuangan yang 

memuaskan. 

Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka 

pendek yang disebut dengan likuiditas yang merupakan faktor lain yang ikut 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Likuiditas ditunjukkan oleh besar kecilnya 

aktiva lancar yaitu aktiva yang mudah untuk diubah atau dimanipulasi menjadi kas, 

yang meliputi kas, surat berharga, piutang dan juga persediaan. Manipulasi aktiva 

lancar tersebut dilakukan agar likuiditas perusahaan terlihat baik. Dari likuiditas ini 

banyak pandangan kedalam yang dapat diperoleh mengenai kompetensi keuangan 

dan kemampuan perusahaan untuk tetap bertahan jika terjadi masalah. 

Kemampuan perusahaan dalam menggunakan keseluruhan aktiva 

perusahaan di dalam menghasilkan volume penjualan digambarkan dengan rasio 

perputaran total aktiva. Digunakan rasio ini karena keefektivannya dalam 

menghasilkan penjualan dengan menggunakan aktivanya yang ditunjukkan 

berdasarkan perhitungan perputaran total aktiva. Besarnya nilai perputaran total 

aktiva akan menunjukkan aktiva yang lebih cepat berputar untuk menghasilkan 

penjualan untuk mendapatkan laba. Volume penjualan dapat diperbesar dengan 

jumlah aset yang sama jika perputaran total aktivanya diperbesar atau ditinggikan 

(Syamsuddin, 2011:62) dalam Adriani et al (2015). 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, banyak faktor yang mempengaruhi 

manajemen laba. Namun, disini peneliti memberi batasan faktor yang mempengaruhi 

manajemen laba agar penelitian lebih terfokuskan. Penelitian ini merujuk pada 

penelitian yang dilakukan oleh Winingsih (2017). Perbedaan penelitian ini dengan 

sebelumnya yaitu peneliti menambah variabel independen perputaran total aktiva, 
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serta periode penelitian terbaru yaitu 2014-2017.  Adapun judul penelitian ini adalah 

“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, FIRM SIZE, LIKUIDITAS, DAN 

PERPUTARAN TOTAL AKTIVA TERHADAP MANAJEMEN LABA RIIL: Studi 

Empiris pada Klasifikasi Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2014-2017”. 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data yang digunakan 

yaitu data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017. Data diperoleh 

melalui akses langsung dari website Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id). 

2.2 Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017. Pengambilan sampel dalam penelitian 

ini menggunakan metode Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

berdasarkan kriteria yang ditentukan. Kriteria pemilihan sampel sebagai berikut: (1) 

Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-

turut selama periode 2014-2017. (2) Perusahaan pertambangan yang menerbitkan 

annual report secara lengkap selama periode 2014-2017. (3) Memiliki semua data 

yang digunakan untuk menghitung variabel yang menjadi fokus dalam penelitian. 

2.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

2.3.1 Variabel Dependen 

Data variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini manajemen laba riil. 

Manajemen laba riil merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manajemen yang 

memberikan pengaruh terhadap laporan pada suatu perusahaan dalam menghasilkan 

laba. Manajemen laba dalam penelitian ini merupakan dihitung dari aktivitas riil 

perusahaan sebagai proksi sesuai dengan model perhitungan penelitian 

Roychowdhury (2006). Yang menjadi rujukan dari penelitian ini dimana proksi 

http://www.idx.co.id/
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manajemen laba riil yang akan dihitung menggunakan pendekatan abnormal cash 

flow operations (Abn CFO) dengan rumus sebagai berikut:  

Abnormal Cash Flow Operation 

Abnormal CFO = Aktual CFO – Normal CFO 

CFOt/At-1 = α0 + α1(1/At-1) + β1(St/At-1) + β2 (ΔSt/At-1) + et 

2.3.2 Variabel Independen 

2.3.2.1 Profitabilitas 

Profitabilitas diproksikan dengan net profit margin (NPM). Net profit margin (NPM) 

merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan 

pajak dibandingkan penjualan perusahaan (Kasmir, 2012:200 dalam Fatmasari, 

2016). Semakin tinggi NPM yang dimiliki perusahaan maka semakin efisien penjuala 

sehingga memperbesar laba. 

         Laba Bersih Setelah Pajak 

 NPM =               x 100% 

    Total Penjualan 

2.3.2.2 Leverage 

Leverage dapat diartikan sebagai tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang 

untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan. Leverage diproksikan dengan Debt To 

Total Assets Ratio (DA. Semakin tinggi rasio ini maka pendanaan dengan utang 

semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan 

pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya 

dengan aktiva yang dimilikinya. Sebaliknya semakin rendah rasio ini maka semakin 

kecil perusahaan dibiayai dari utang. Menurut Kasmir (2010, hal. 122) dalam 

Gunawan dan Wahyuni (2013) rumusan untuk mencari Debt to Assets ratio dapat 

diguankan sebagai berikut:  

       Total Hutang 

DAR =               x 100% 

      Total Aktiva 
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2.3.2.3 Firm Size 

Ukuran perusahaan (firm size) adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar 

kecilnya suatu perusahaan. Dalam penelitian ini firm size di proksi dengan nilai 

logaritma natural dari total asset perusahaan. Semakin besar angka logaritma natural 

dari total asset perusahaan menunjukkan bahwa semakin besar pula ukuran 

perusahaan atau asset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Pengukuran firm size 

menggunakan rumus sebagai berikut: Marlisa dan Fuadati, (2016) dalam Mukti, 

(2018). 

SIZE = Ln(Total aset) 

2.3.2.4 Likuiditas 

Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya tepat pada waktunya 

dengan aktiva lancar yang dimilikinya. Dalam penelitian digunakan Current artio 

karena digunakan untuk mengukur risiko likuiditas jangka pendek. Hal ini 

disebebkan rasio lancar mudah dihitung. Disamping itu rasio lancar mempunyai 

kemampuan prediksi kebangkrutan yang baik. Menurut Hanafi dan Halim (2009, hal. 

77) dalam Gunawan dan Wahyuni (2013) menyatakan bahwa aktiva lancar dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

                 Aktiva Lancar 

 Current Ratio (CR)  =          x 100% 

       Utang Lancar 

2.3.2.5 Perputaran Total Aktiva 

Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

penjualan dengan aktiva yang dimiliki. Rasio yang digunakan untuk menganalisis 

manajemen aset dalam hal ini adalah Total Assets Turnover (TATO), rasio ini akan 

dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik 

buruknya keadaan atau posisi perputaran aktiva perusahaan. Rumus untuk 

menghitung rasio perputaran total aktiva diformulasikan sebagai berikut (Brigham, 

1983 dalam Rachmawati dan Retno, 2017): 
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           Penjualan Bersih 

TAT  =                   

            Total Aktiva 

2.4 Metode Analisis Data 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (multiple 

regression analysis). Model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-

hipotesis dirumuskan adalah: 

MLR = α + β1.PROF + β2.LEV + β3.FS + β4.LIK + β5.TAT + e 

Keterangan: 

MLR = Manajemen laba rill 

α = Nilai konstanta 

β1- β5 = Koefisien regresi 

PROF = Profitabilitas 

LEV = Leverage 

FS  = Firm size 

LIK  = Likuiditas 

TAT = Perputaran total aktiva / Total Assets Turnover (TATO) 

e  = Error term 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jumlah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta 

mengeluarkan annual report dan laporan keuangan berturut-turut selama periode 

2014-2017 berjumlah 22 perusahaan, tetapi yang memenuhi kriteria sampel adalah 20 

perusahaan dengan 80 sampel selama empat tahun pengamatan. 

3.1 Uji Asumsi Klasik 

3.1.1 Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji CLT (Central Limit 

Theorem) dengan n>30. Hasil menggunakan uji CLT (Central Limit Theorem) 

menunjukkan jumlah n sebesar 80, yang berarti lebih besar dari n 30, maka dapat 

disimpulkan bahwa seluruh data berdistribusi normal. 
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3.1.2 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji spearman. 

Berdasarkan hasil uji spearman yang dilakukan, nilai probabilitas menunjukkan lebih 

besar dari 0,5 maka diketahui bahwa tidak adanya nilai mutlak residual sehingga 

menunjukkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas dalam model regresi. Hasil uji 

heteroskedastisitas dalam penelitian yang dilakukan dapat ditunjukkan pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 1 

Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Spearman 

Variabel Signifikansi Keterangan  

Profitabilitas 

Leverage 

Firm Size 

Likuiditas 

Perputaran Total Altiva 

,355 

,460 

,497 

,462 

,057 

Bebas Heteroskedastisitas 

Bebas Heteroskedastisitas 

Bebas Heteroskedastisitas 

Bebas Heteroskedastisitas 

Bebas Heteroskedastisitas 

Sumber: Data diolah melalui SPSS 21, 2019 

3.1.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi dapat muncul karena observasi yang 

berurutan sepanjang waktu. Penelitian ini menggunakan uji Durbin Waston (D-W 

test) untuk mendeteksi ada atau tidaknya gangguan autokorelasi. Regresi linear 

berganda dapat dikatakan baik apabila tidak terkena autokorelasi, hasil uji 

autokorelasi dapat dilihat pada tabel IV.2 berikut ini: 
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Tabel 2 

Hasil Uji Autokorelasi – Uji Durbin Waston 

Keterangan Durbin-Waston Kesimpulan 

Manajemen Laba Riil 1,734 Bebas Autokorelasi 

Sumber: Data diolah melalui SPSS 21, 2019 

Dapat dilihat pada tabel 2 bahwa D-W menunjukkan angka 1,734 yang 

berarti model regresi berganda dalam penelitian ini telah terbebas dari autokorelasi. 

Sesuai dengan kriteria Santoso (2005:215) yang menyatakan angka D-W di antara -2 

sampai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi. 

3.1.4 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Ghozali, 2013). Untuk 

menguji adanya multikolinearitas peneliti melakukan analisis korelasi antara variabel 

dengan perhitungan nilai tolerance serta variance inflation factor (VIF). Jika nilai 

tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala 

multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas sebagai berikut: 

Tabel 3 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Model Unstandardizes 

Coefficients 

     B      Std. Error 

Standardized 

Coefficients 

Beta 

t Sig. Collinearity 

Statistic 

Tolerance     VIF 

(Constant) 

PROF 

LEV 

FS 

LIK 

TAT 

,027 

,000 

-,003 

-,002 

,001 

,153 

,103 

,001 

,029 

,007 

,005 

,020 

 

,021 

-,011 

-,023 

,015 

,720 

,261 

,255 

-,103 

-,264 

,175 

7,671 

,795 

,799 

,918 

,792 

,862 

,000 

 

,896 

,544 

,827 

,841 

,707 

 

1,116 

1,839 

1,209 

1,189 

1,414 

Sumber: Data diolah melalui SPSS 21, 2019 
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Bersadarkan hasil uji multikolinearitas di atas dapat dilihat bahwa nilai 

tolerance kelima variabel lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. Maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen. 

3.2 Uji Hipotesis 

3.2.1 Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk meneliti faktor-faktor yang 

berpengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dimana variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu variabel. Model 

persamaan regresi berganda variabel: 

MLR = α + β1.PROF + β2.LEV + β3.FS + β4.LIK + β5.TAT + e 

MLR = 0,027 + 0,000.PROF – 0,003.LEV – 0,002 β3.FS + 0,001.LIK + 0,153.TAT + 

e 

Tabel 4 

Hasil Uji Hipotesis 

Model Unstandardizes 

Coefficients 

        B         Std. Error 

Standardized 

Coefficients 

Beta 

t Sig. 

(Constant) 

PROF 

LEV 

FS 

LIK 

TAT 

,027 

,000 

-,003 

-,002 

,001 

,153 

,103 

,001 

,029 

,007 

,005 

,020 

 

,021 

-,011 

-,023 

,015 

,720 

,261 

,255 

-,103 

-,264 

,175 

7,671 

,795 

,799 

,918 

,792 

,862 

,000 

Sumber: Data diolah melalui SPSS 21, 2019 

3.3 Uji Ketetapan Model 

3.3.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Nilai F) 

Uji nilai F pada dasarnya digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan 

variabel independen mempunyai pengaruh yang simultan terhadap variabel dependen. 
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Uji signifikansi dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai 

signifikansi < 0,05 berarti semua variabel independen secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Dari hasil pengujian dengan nilai F 

diperoleh sebagai berikut: 

 

                  Tabel 5 

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Nilai F) 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Regression 

Residual 

Total 

,541 

,462 

1,003 

5 

74 

79 

,108 

,006 

17,315 ,000 b 

 

a. Dependent Variable: MLR 

b. Predictors: (Constant), TAT, FS, PROF, LIK, LEV 

Sumber: Data diolah melalui SPSS 21, 2019 

Hasil pengolahan data terlihat bahwa nilai F = 17,315 dengan probabilitas 

sebesar 0,000 < 0,05. Nilai probabilitas pengujian yang lebih kecil dari α = 0,05 

menunjukkan bahwa secara bersama-sama indeks manajemen laba riil dapat 

dijelaskan oleh variabel profitabilitas, leverage, firm size, likuiditas dan perputaran 

total aktiva. 

3.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Untuk mengetahui konstribusi dari variabel eksogen terhadap varaibel endogen dapat 

dilihat dari adjusted R square. Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel endogen. 

Adapun hasil koefisen determinasinya (R2) terlihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 6 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,734 a ,539 ,508 ,0790319 

a. Predictors: (Constant), TAT, FS, PROF, LIK, LEV 

b. Dependent Variable: MLR 

Sumber: Data diolah melalui SPSS 21, 2019 

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan dalam tabel 6 diketahui nilai 

Adjusted R2 sebesar 0,508 atau 50,8%. Hasil ini menunjukkan bahwa 50,8% variabel 

manajemen laba riil dalam perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2017 dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel 

profitabilitas, leverage, firm size, likuiditas dan perputaran total aktiva sedangkan 

49,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. 

3.4 Pembahasan 

3.4.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba Riil 

Variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba riil. Hal ini 

ditunjukkan pada hasil penelitian diperoleh nilai t sebesar 0,255 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,799 berada lebih tinggi dari α = 0,05 (0,799 > 0,05) dan besar 

nilai koefisien regresi untuk variabel profitabilitas adalah 0,000. Dari nilai tersebut 

dapat diketahui bahwa rasio profitabilitas (NPM) tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba riil. Oleh karena itu hipotesis kesatu (H1) ditolak. 

Profitabilias suatu perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba riil. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi atau rendahnya 

profiabilitas yang diperoleh perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 

riil. Hal ini disebabkan semakin tinggi profitabilitas, dividen yang dibagikan semakin 

kecil pula. Profitabilitas yang semakin meningkat menunjukkan kinerja perusahaan 

yang baik dan para pemegang saham akan menerima keuntungan yang semakin 
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meningkat. Karena manajer juga mendapatkan keuntungan sehingga manajer tidak 

melakukan tindakan manajemen laba riil suatu perusahaan. 

3.4.2 Pengaruh Leverage Terhadap Manajemen Laba Riil 

Variabel leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba riil. Hal ini 

ditunjukkan pada hasil penelitian diperoleh nilai t sebesar -0.103 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,918 berada lebih tinggi dari α = 0,05 (0,918 > 0,05) dan besar 

nilai koefisien regresi untuk variabel leverage adalah -0,003. Dari nilai tersebut dapat 

diketahui bahwa variabel leverage (DAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba riil. Oleh karena itu hipotesis kedua (H2) ditolak. 

Besar kecilnya leverage suatu perusahaan tidak mempengaruhi manajemen 

laba riil yang dilakukan oleh perusahaan. Leverage perusahaan yang diukur dengan 

menggunakan Debt to Assets Ratio (DAR) belum mampu mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban yang ditunjukkan oleh bagian aktiva 

perusahaan yang digunakan untuk membayar hutang perusahaan. Perusahaan dengan 

tingkat leverage yang tinggi akibat besarnya total hutang terhadap total aktiva akan 

menghadapi risiko default yang tinggi yaitu perusahaan terancam tidak mempu 

memenuhi kewajibannya. Namu, tindakan manajemen laba tidak dapat dijadikan 

sebagai mekanisme untuk menghindari default tersebut. Pemenuhan kewajiban harus 

tetap dilakukan oleh perusahaan dan tidak dapat dihindarkan dengan manajemen laba. 

Selain itu, pengawasan dalam perusahaan oleh pihak ketiga yang ketat dapat 

mengurangi peluang manajemen untuk melakukan manajemen laba riil. Sehingga, 

tinggi rendahnya leverage tidak mempengaruhi manajemen laba riil.  

3.4.3 Pengaruh Firm Size Terhadap Manajemen Laba Riil 

Variabel firm size tidak berpengaruh terhadap manajemen laba riil. Hasil ini 

ditunjukkan pada hasil penelitian diperoleh nilai t sebesar -0,264 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,792 berada lebih tinggi dari α = 0,05 (0,792 > 0,05) dan besar 

nilai koefisien regresi untuk variabel firm size adalah -0,002. Dari nilai tersebut dapat 

diketahui bahwa rasio firm size tidak berpengaruh terhadap manajemen laba riil. Oleh 

karena itu hipotesis ketiga (H3) ditolak. 
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Firm size tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba riil. Hal ini 

berarti bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural total aktiva 

belum mampu mendeteksi adanya pengaruh terhadap manajemen laba riil yang 

dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya ukuran 

suatu perusahaan tidak menjadi indikasi suatu perusahaan melakukan praktik 

manajemen laba. Artinya baik itu perusahaan kecil maupun perusahaan besar tetap 

berpeluang untuk melakukan manajemen laba. Dan adanya pengawasan yang ketat 

dari pemerintah, analis, dan investor yang ikut menjalankan perusahaan menyebabkan 

manajer tidak berani melakukan praktik perataan laba yang merupakan salah satu 

teknik manajemen laba riil. Hal ini dikarenakan, dengan pengawasan yang ketat 

tersebut jika manajer melakukan manajemen laba besar kemungkinan akan diketahui 

oleh pemerintah, analis, dan investor sehingga hal ini dapat merusak citra dan 

kredibilitas manajer perusahaan tersebut. Dan ukuran perusahaan tidak menjadi satu-

satunya pertimbangan para investor dalam pengambilan keputusan investasi, tapi 

masih terdapat faktor-faktor lain yang lebih penting untuk dipertimbangkan dalam 

pengambilan keputusan seperti tingkat keuntungan, prokpek perusahaan dimana yang 

akan dating dan lain sebagainya.  

3.4.4 Pengaruh Likuiditas Terhadap Manajemen Laba Riil 

Variabel likuiditas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba riil. Hasil ini 

ditunjukkan pada hasil penelitian diperoleh nilai t sebesar 0,175 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,862 berada lebih tinggi dari α = 0,05 (0,862 > 0,05) dan besar 

nilai koefisien regresi untuk variabel likuiditas adalah 0,001. Dari nilai tersebut dapat 

diketahui bahwa rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba riil. 

Oleh karena itu hipotesis keempat (H4) ditolak. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar 

tingkat likuiditas suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi manajemen laba. 

Likuiditas diukur dengan current ratio dimana current ratio diperoleh dari membagi 

hutang lancar dengan aktiva lancar. Current ratio yang tinggi menunjukkan 
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kemampuan perusahaan melunasi hutang lancar menggunakan aktiva lancarnya, 

sehingga semakin tinggi current ratio maka akan menurunkan manajemen laba. 

3.4.5 Pengaruh Perputaran Total Aktiva Terhadap Manajemen Laba Riil 

Variabel perputaran total aktiva berpengaruh terhadap manajemen laba riil. Hasil ini 

ditunjukkan pada hasil penelitian nilai t sebesar 7,671 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,000 berada lebih kecil dari α = 0,05 (0,000 < 0,05) dan besar nilai koefisien 

regresi untuk variabel perputaran total aktiva adalah 0,153. Dari nilai tersebut dapat 

diketahui bahwa rasio perputaran total aktiva berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba riil. Oleh karena itu hipotesis kelima (H5) diterima. 

Perputaran total aktiva berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba riil. 

Hal ini berarti bahwa perputaran total aktiva yang diukur dengan menggunakan Total 

Assets Turnover (TAT) mampu mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan penjualan bersih dari aktiva suatu perusahaan. Perputaran total aktiva 

menunjukkan kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva berputar 

dalam suatu periode tertentu atau kemempuan modal yang diinvestasikan untuk 

menghasilkan revenue. Diharapkan perputaran total aktiva akan semakin naik yang 

berarti pemakaian aktiva lebih efisien. Rasio yang tinggi biasanya menunjukkan 

manajemen yang baik. Semakin besar menunjukkan semakin efisien penggunaan 

seluruh aktiva perusahaan dalam meningkatkan penjualan. 

4 PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis, serta pembahasan, maka dapat 

ditarik kesimpulan dari penelitian ini, yaitu profitabilitas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba riil. Profitabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,799 

> 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,000 sehingga H1 ditolak. Hasil penelitian ini 

menolak hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa profitabilitas 

mempengaruhi praktik manajemen laba riil. Profitabilitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba riil, hal ini berarti bahwa besar kecilnya 
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profitabilitas perusahaan tidak akan mempengaruhi praktik manajemen laba riil suatu 

perusahaan. 

Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba riil. 

Leverage memiliki nilai signifikansi sebesar 0,918 > 0,05 dengan nilai koefisien 

sebesar -0,003 sehingga H2 ditolak. Hasil penelitian ini menolak hipotesis kedua 

(H2) yang menyatakan bahwa leverage perusahaan mempengaruhi praktik 

manajemen laba riil. Besar kecilnya leverage suatu perusahaan tidak mempengaruhi 

praktik manajemen laba riil suatu perusahaan.  

Firm Size tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba riil. Firm 

Size memiliki nilai signifikansi sebesar 0,792 > 0,05 dengan nilai koefisien sebesar -

0,002 sehingga H3 ditolak. Hasil penelitian ini menolak hipotesis ketiga (H3) yang 

menyatakan bahwa firm size mempengaruhi praktik manajemen laba riil. Firm size 

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba riil, hal ini berarti bahwa besar kecilnya 

firm size tidak mempengaruhi praktik manajemen laba suatu perusahaan. 

Likuiditas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba riil. Likuiditas 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,862 > 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,001 

sehingga H4 ditolak. Hasil penelitian ini menolak hipotesis keempat (H4) yang 

menyatakan bahwa likuiditas mempengaruhi praktik manajemen laba riil. Likuiditas 

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba riil, hal ini berarti bahwa besar kecilnya 

likuiditas tidak akan mempengaruhi praktik manajemen laba riil. 

Perputaran total aktiva berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba riil. 

Perputaran total aktiva memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai 

koefisien sebesar 0,153 sehingga H5 ditolak. Hasil penelitian ini mendukung 

hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa perputaran total aktiva berpengaruh 

terhadap manajemen laba riil. Perputaran total aktiva berpengaruh terhadap praktik 

manajemen laba riil, hal ini berarti bahwa besar kecilnya rasio perputaran total aktiva 

mempengaruhi praktik menejemen laba riil suatu perusahaan. 
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4.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang mungkin dapat menimbulkan 

gangguan terhadap hasil penelitian sekaligus dapat merupakan arah bagi penelitian 

yang akan dating, diantaranya adalah: 

a. Sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga hasil penelitian tidak 

dapat digeneralisasikan untuk jenis perusahaan lain. 

b. Pengungkapan yang digunakan dalam menejemen laba riil hanya menggunakan 

pengukuran melalui arus kas operasi sehingga belum menunjukkan hasil 

menejemen laba riil seutuhnya. 

c. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada variabel 

independen yaitu profitabilitas, leverage, firm size, likuiditas dan perputaran 

total aktiva yang mengakibatkan penelitian ini tidak mempu mengukur secera 

komprehensif yang berpengaruh terhadap manajemen laba riil.  

4.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian, maka saran yang 

diberikan untuk penelitian selanjutnya antara lain: 

a. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan memperbanyak jumlah sampel, 

sehingga tidak hanya perusahaan pertambangan saja tetapi seluruh perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia (BEI). 

b. Pengukuran manajemen laba dapat ditambah dengan pengukuran melalui biaya 

produksi dan biaya-biaya diskresioner sehingga dapat mencerminkan nilai dari 

menejemen laba secara keseluruhan. 

c. Menambah variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini yang 

mungkin mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba misalnya kualitas 

audit, asimetri informasi, klasifikasi industri, free cash flow ataupun earning 

power. 
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