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PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UMUR PERUSAHAAN, 

PROFITABILITAS, DAN TINGKAT HUTANG TERHADAP 

MANAJEMEN LABA 

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2015-2017) 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran 

perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan tingkat hutang terhadap 

manajemen laba (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017). Jumlah sampel penelitian ini semula 

225 sampel, karena telah terjadi gejala heteroskedastisitas maka dilakukan outlier 

pada sampel yang kemudian sampel akhir menjadi 221 sampel. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Analisis pada 

penelitian ini menggunakan program SPSS 25. Teknik analisis data menggunakan 

uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, 

dan uji autokorelasi. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

manajemen laba, (2) umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba, (3) profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba, dan (4) tingkat 

hutang berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 

Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Tingkat 

Hutang, dan Manajemen Laba 

 

 

Abstract 

 

The study aims to examine and analyze the effect of firm size, firm age, 

profitability, and debt level on earnings management (empirical studies in 

manufcturing a companies listed in the Indonesian Stock Exchange for the period 

2015-2017). The number of samples of this study was originally 225 samples, 

because there had been symptoms of heteroscedasticity, outliers were carried out 

on samples which then the final sample became 221 samples. The sampling 

technique use a purposive sampling method. The analysis in this study used the 

SPSS 25 program. Data analysis techniques used the classic assumption test, 

namely normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, and 

autocorrelation test. Hypothesis testing used multiple regression analysis. The 

results of the study show that (1) the firm size is influences earnings management, 

(2) the firm age does not affect earnings management, (3) profitability is 

influences earnings management, and (4) the level of debt is influences earnings 

management. 

 

Keywords: Firm Size, Firm Age, Profitability, Debt Level, and Earning 

Management 
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1. PENDAHULUAN 

Pada saat ini, laporan keuangan sebagai alat penyampaian informasi keuangan 

yang relevan. Kondisi perekonomian perusahaan dapat kita lihat dari laporan 

keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Tujuan dari di keluarkannya laporan 

keuangan adalah untuk dapat memberikan gambaran kepada pihak eksternal 

mengenai keadaan suatu perusahaan, baik itu berupa keadaan operasional maupun 

keadaan finansial perusahaan tersebut. Adanya laporan keuangan dapat membantu 

pengguna untuk mengambil keputusan dimana laporan keuangan tersebut menjadi 

landasan dalam pengambilan keputusan.  

Menurut PSAK No. 1, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur 

dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan bisa 

disebut sebagai hasil pertanggungjawaban yang dibuat oleh pihak manajemen 

terhadap pengguna atas seluruh sumber daya yang ada. Salah satu komponen 

laporan keuangan yang sangat penting yaitu Laporan Laba Rugi, karena di 

dalamnya berisi informasi tentang laba yang bermanfaat bagi pengguna informasi 

laporan keuangan tersebut. Informasi tersebut bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan dan kinerja keuangan suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. 

Penilaian atas kinerja perusahaan yang dijalankan tercermin dari perolehan laba 

atau rugi yang dihasilkan dalam periode tersebut. 

Dalam mencapai suatu target laba, biasanya manajemen akan memilih 

kebijakan akuntansi tertentu sehingga nantinya laba perusahaan dapat diatur. 

Pemilihan kebijakan akuntansi ditujukan agar perusahaan dapat menaikkan atau 

menurunkan laba yang diperoleh sesuai kebutuhan dan keinginan manajemen agar 

laporan keuangan perusahaan terlihat baik dimata pengguna laporan keuangan 

tersebut. Tindakan yang dilakukan manajemen dalam mengatur laba sesuai 

keinginannya tersebut yang disebut dengan manajemen laba (earnings 

management). 

Beberapa pihak menilai tindakan manajemen laba dari dua sudut pandang 

yang berb`eda yaitu salah satu pihak beranggapan bahwa manajemen laba 

merupakan sebuah tindakan kecurangan (fraud). Hal ini disebabkan beragamnya 
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metode dan prosedur akuntansi yang diakui dan diterima dalam prinsip akuntansi 

berterima umun (general accepted accounting principles) (Najmi, 2015: 4). 

Terdapat beberapa faktor yang menjadi motivasi manajer untuk melakukan 

manajemen laba, diantaranya adalah ukuran perusahaaan, umur perusahaan, 

profitabilitas, dan tingkat hutang perusahaan. Menurut Bambang Riyanto 

(2008:313) pengertian ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan 

dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva. Ukuran 

perusahaan merupakan salah satu hal yang digunakan oleh para investor dalam 

menilai asset maupun kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan yang kecil dianggap 

lebih banyak melakukan praktek manajemen laba daripada perusahaan besar. Hal 

ini disebabkan karena perusahaan kecil cenderung ingin memperlihatkan kondisi 

perusahaan yang selalu berkinerja baik agar investor menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut. 

Umur perusahaan adalah seberapa lama suatu perusahaan itu berdiri. 

Perusahaan yang telah lama berdiri lebih dapat dipercaya oleh investor karena di 

asumsikan bahwa perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba yang maksimal. 

Seorang investor akan lebih banyak membutuhkan pertimbangan untuk menanam 

modal kepada perusahaan yang baru berdiri karena perusahaan tersebut di 

asumsikan belum menghasilkan laba yang maksimum. 

Profitabilitas adalah tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam 

menjalankan operasionalnya. Profitabilitas menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam mengelola asset untuk menghasilkan laba selama periode waktu 

tertentu. Pada umumnya nilai profitabilitas suatu perusahaan dapat digunakan 

sebagai indikator untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai 

profitabilitas perusahaan maka kinerja dan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba juga meningkat. Oleh karena itu, hubungan antara 

profitabilitas dengan manajemen laba adalah ketika profitabilitas yang diperoleh 

perusahaan kecil pada periode waktu tertentu akan memicu perusahaan untuk 

melakukan manajemen laba dengan cara meningkatkan pendapatan yang 

diperoleh sehingga akan mempertahankan investor yang ada.  
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Hutang merupakan sejumlah kewajiban yang diterima perusahaan akibat 

adanya proses peminjaman pada kreditur atau pihak-pihak yang memiliki 

kelebihan laba. Hutang merupakan salah satu alat yang sangat penting untuk 

mendorong meningkatnya kinerja perusahaan. Hutang yang dipergunakan secara 

efisien dan efektif akan meningkatkan nilai perusahaan tetapi hutang juga dapat 

dijadikan alasan untuk memicu manajer melakukan manajemen laba. Tingginya 

risiko perusahaan yang diukur dengan rasio hutang yang tinggi, dapat membuat 

manajemen “bermain” dengan nilai rasio tersebut untuk melakukan manajemen 

laba. 

Manajemen laba muncul sebagai dampak dari teori keagenan (agency 

theory) yang terjadi akibat adanya ketidakselarasan kepentingan antara pemegang 

saham (principal) dan manajemen perusahaan (agent). Apabila konsep ini 

diterapkan dengan baik, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus 

meningkat dapat menguntungkan bagi banyak pihak. 

 

2. METODE  

2.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif, yaitu untuk mengetahui 

hubungan antar dua variabel atau lebih. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis, sedangkan 

sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan 

tahunan dan laporan keuangan perusahaan manufaktur periode tahun 2015-2017 

yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. 

2.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2017. Teknik pengambilan 

sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu 

pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria-kiteria dalam 

pengambilan sampel penelitian ini, antara lain sebagai berikut: 

a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-

2017. 
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b. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data laporan tahunan serta laporan 

keuangan dari tahun 2015-2017. 

c. Laporan keuangan tahunan menggunakan mata uang rupiah (Rp). 

2.3 Data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data tersebut diperoleh dari 

laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan manufaktur dengan tahun yang 

berakhir 31 Desember yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia periode tahun 

2015-2017. Adapun data-data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan wesite resmi Bursa Efek 

Indonesia, yaitu www.idx.co.id.  

2.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

2.4.1  Variabel Independen 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar 

kecilnya perusahaan. pengukuran variabel diukur menggunakan logaritma dari 

jumlah total aset. Adapun rumus yang digunakan adalag sebagai berikut: 

Size = Log Total Asset 

Umur perusahaan adalah umur sejak berdirinya hingga perusahaan mampu 

menjalankan operasinya. Dalam penelitian ini umur perusahaan dinyatakan 

dengan rumus sebagai berikut: 

Umur Perusahaan = Tahun Penelitian – Tahun Perusahaan Berdiri 

Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang berhasil diperoleh perusahaan 

dalam menjalankan operasionalnya. Profitabilitas (PROFIT) diproksikan dengan 

retirn on assets (ROA). Return On Assets (ROA) digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Semakin 

tinggi ROA yang dimiliki sebuah perusahaan maka semakin efisien penggunaan 

aktiva sehingga akan memperbesar laba. Rasio profitabilitas dapat diukur dengan 

menggunakan rumus: 

ROA= 
                         

          
x 100% 

Tingkat hutang merupakan besarnya porsi kewajuban yang harus dibayarkan 

perusahaan kepada kreditur. Pada penelitian ini tingkat hutang dilihat dari 

http://www.idx.co.id/
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leverage. Untuk mengukur leverage maka digunakan Debt to Equity Ratio (DER) 

yaitu dengan rumus: 

DER= 
                 

              
 

2.4.2  Variabel Dependen 

Variabel dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Manajemen laba yang 

digunakan penulis adalah manajemen laba riil. Real Earnings Manajement dapat 

didefinisikan sebagai tindakan-tindakan manajemen yang menyimpang dari 

praktik bisnis yang normal yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mencapai 

target laba (Pipit, 2017; Cohen and Zarowin, 2010; Roychowdhury, 2006). 

Pengkuran manajemen laba riil menggunakan 3 proksi yaitu abnormal, cashflow, 

operations (Abn DISC). Dalam penelitian ini manajemen laba riil diproksikan 

menggunakan Abnormal Cash Flow Operation (Abn CFO) yang dihitung dengan 

rumus: 

CFOt/At-1 = a0 + a1(1/Log.At-1) + b1(St/At-1) + b2(∆St/At-1) + e 

Dimana: 

CFO  = arus kas operasi perusahaan i pada tahun t 

At-1  = total aset perusahaan pada akhir tahun t-1 

Log.At-1 = nilai logaritma dari total aset perusahaan pada akhir tahun t-1 

St  = penjualan perusahaan pada akhir tahun t 

∆St =perubahan penjualan perusahaan pada tahun t dibandingkan 

dengan penjualan pada akhir tahun t-1 

a,b  = Koefisien regresi 

e  = error 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan 

tingkat hutang terhadap manajemen laba. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder. Pengambilan sampel pada penelitian menggunakan 
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kriteria tertentu. Sampel yang diperoleh sebanyak 75 perusahaan. Kriteria 

pengambilan sampel pada penelitian dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1 

Kritera Pengambilan Sampel 

Kriteria Sampel Jumlah 

Jumlah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI selama 

tahun 2015-2017 
145 

Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data laporan 

tahunan serta laporan keuangan dari tahun 2015-2017 
52 

Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang Rupiah (Rp.) 18 

Sampel 75 

Data perusahaan yang diolah = 75 x 3 225 

Outlier  4 

Jumlah sampel 221 

Sumber: Annual Report.  

3.2 Statistik Deskriptif 

Tabel 2 

Statistik Deskriptif 

  N Minimum Maksimum Mean 
Std. 

Deviation 

EM 221 -0,0328 0,2540 0,092606 0,0487960 

UKP 221 11,8040 19,5047 14,563461 1,6052715 

UMP 221 7,0000 87,0000 38,515837 14,9202721 

PROF 221 -0,1358 0,4317 0,062855 0,0859218 

TH 221 0,0761 5,3902 0,979276 0,9628714 

Valid N 
221         

(listwise) 

Sumber: Hasil Analisis, 2019, Lampiran 7. 
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Manajemen laba riil diukur menggunakan abnormal CFO yang dapat diketahui 

bahwa manajemen laba memiliki nilai minimum -0,0328 dan nilai maksimum 

0,2540 serta nilai rata-rata 0,092606 dan standar deviasi sebesar 0,048796. Dari 

hasil tersebut menunjukkan bahwa manajemen cenderung menaikkan angka laba 

pada perusahaan. Ukuran perusahaan diukur menggunakan Ln total aset maka 

dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan memiliki nilai minimum 11,8040 dan 

nilai maksimum 19,5047 serta nilai rata-rata yang diukur dengan logaritma dari 

total aset sebesar 14,563461 dan nilai standar deviasi 1,6052715. Dari perhitungan 

selisih tahun penelitian dengan tahun perusahaan berdiri dapat diketahui bahwa 

umur perusahaan memiliki nilai minimum 7 tahun dan nilai maksimum 87 tahun 

sedangkan nilai rata-rata umur perusahaan 38,515837 tahun dan standar deviasi 

14,9202721. Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa profitabilitas 

memiliki nilai minimum -0,1358 atau -13,578% dan nilai maksimum 0,4317 atau 

43,17%  serta nilai rata-rata profitabilitas 0,062855 atau 6,2855% serta nilai 

standar deviasi 0,0859218 atau 8,59218%. Tingkat hutang memiliki nilai 

minimum 0,0761 dan nilai maksimum 5,3902 serta nilai rata-rata tingkat hutang 

0,979276 serta nilai standar deviasi 0,9628714. 

3.3 Hasil Uji Asumsi Klasik   

3.3.1  Uji Normalitas  

Tabel 3 

Uji Normalitas 

Variabel  Signifikansi Nilai Kritis Keterangan 

Unstandardized 

Residual 
0,2 0,05 Distribusi Normal 

Sumber: Hasil Analisis, 2019, Lampiran 7. 

Berdasarkan tabel IV.III hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test 

diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,047 dan Asymp.Sig.(2-tailed) 

sebesar 0,200 lebih besar dari α=0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa semua data terdistribusi normal. 
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3.3.2 Uji Multikolinieritas 

Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinieritas antara variabel 

independen dengan digunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. 

Tabel 4 

Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

UKP 0,880 1,137 Bebas multikolinieritas 

UMP 0,770 1,299 Bebas multikolinieritas 

PROF 0,702 1,424 Bebas multikolinieritas 

TH 0,915 1,092 Bebas  multikolinieritas 

Sumber: Hasil Analisis, 2019, Lampiran 7. 

Berdasarkan tabel IV.4 dengan melihat besarnya Tolerance Value lebih dari 

0,01 dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) dibawah nilai 10. Maka dapat 

disimpulkan masing-masing variabel tidak terjadi multikolinearitas. 

3.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Pada penelitian ini pengujian heteroskedastisitas di uji menggunakan uji glejser. 

Tabel 5 

Uji Heteroskedastisitas-Uji Glejser 

Variabel  T Sig Keterangan 

UKP -2,887 0,056 Bebas  heteroskedastisitas 

UMP 0,846 0,399 Bebas heteroskedastisitas 

PROF 1,680 0,094 Bebas heteroskedastisitas 

TH 0,566 0,572 Bebas heteroskedastisitas 

Sumber: Hasil Analisis, 2019, Lampiran 7 

Dari hasil yang ditunjukkan pada tabel 5 menunjukkan bahwa semua 

variabel independen memiliki probabilitas lebih dari dari α=0,05. Dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen terbebas dari gejala 

heteroskedastisitas. 

 

 



10 
 

3.3.4 Uji Autokorelasi 

Untuk mengetahui hubungan antara satu residual dengan variabel residual lainnya 

dilakukannya uji autokorelasi. Pada penelitian ini menggunakan uji Durbin-

Watson yaitu dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Angka D-W di bawah -2 berarti ada auto korelasi positif. 

b. Angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. 

c. Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

Tabel 6 

Uji Autokorelasi 

Keterangan  Durbin-Watson Kesimpulan 

EM 1,976 Bebas Autokorelasi 

Sumber: Hasil Analisis, 2019, Lampiran 7. 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 6 menunjukkan model regresi 

pada penelitian ini terbebas dari autokorelasi yaitu nilai D-W sebesar 1,976. 

3.4 Hasil Uji Hipotesis 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau 

lebih variabel independen dengan variabel dependen. 

Tabel 7 

Uji Hipotesis 

Variabel Koefisien  THitung Sig Keterangan 

(Constant) -0,130 -6,350 0,000   

UKP 0,014 9,534 0,000 Signifikan 

UMP 0,000 -1,323 0,187 Tidak Signifikan 

PROF 0,288 9,552 0,000 Signifikan 

TH 0,013 5,536 0,000 Signifikan 

R
2
 0,573       

Adj.R
2
 0,565       

Std. Error of the 

estimate 
0,0321776       

F 72,481       

Sig. 0,000
b
       

Sumber: Hasil Analisis, 2019, Lampiran 7. 

 

Hasil pengujian hipotesis pada tabel 7 dapat diperoleh persamaan: 
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EM = -0,130 + 0,014 UKP + 0,000 UMP + 0,288 PROF +  0,013 TH + ℮ 

a. Nilai konstanta sebesar -0,130 menunjukkan jika variabel ukuran 

perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan tingkat hutang memiliki 

nilai konstan, maka manajemen laba bernilai sebesar -0,130. 

b. Koefisien regresi ukuran perusahaan bernilai positif sebesar 0,014. hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan maka manajer akan 

meningkatkan tindakan manajemen laba. Sebaliknya, apabila ukuran 

perusahaan semakin kecil, maka manajer akan menurunkan tindakan 

manajemen laba. 

c. Koefisien regresi umur perusahaan bernilai 0,000. Hal ini menunjukkan 

bahwa umur perusahaan yang telah lama berdiri tidak mempengaruhi 

manajemen untuk mengurangi ataupun meningkatkan tindakan manajemen 

laba. Sebaliknya, perusahaan yang baru berdiri juga tidak mempengaruhi 

manajemen untuk mengurangi atau meningkatkan tindakan manajemen 

laba. 

d. Koefisien profitabilitas bernilai positif sebesar 0,288. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka manajer akan 

meningkatkan tindakan manajemen laba. Sebaliknya, apabila profitabilitas 

perusahaan rendah, maka manajer akan menurunkan tindakan manajemen 

laba. 

e. Koefisien tingkat hutang bernilai positif sebesar 0,013. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat hutang perusahaan, maka 

manajer akan meningkatkan tindakan manajemen laba. Sebaliknya, apabila 

tingkat hutang perusahaan rendah, maka manajer akan menurunkan 

tindakan manajemen laba.  

3.4.1 Uji F 

Uji F yaitu untuk mengetahui pengaruh secara keseluruhan variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Dari hasil regresi diperoleh nilai FHitung sebesar 72,481 

dengan probabilitas sebesar 0,000. Nilai signifikansi yang di tetapkan adalah 

α=0,05. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi maka 
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menunjukkan secara simultan manajemen laba dapat dijelaskan oleh variabel 

ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan tingkat hutang. 

3.4.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variabel-variabel independen. Untuk mengetahui kontribusi 

dari  variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari adjusted R 

square. Dari hasil koefisien determinasi (Adj R
2
) sebesar 0,565. Dapat diartikan 

bahwa 56,5% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Ini 

menunjukkan bahwa 56,5% variabel manajemen laba dapat dijelaskan oleh 

variabel ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan tingkat hutang. 

Sisanya sebesar 43,5% variabel manajemen laba dapat dijelaskan oleh variabel 

lain diluar model. 

3.4.3 Uji T 

Untuk mengetahui seberapa berpengaruh secara individual variabel independen 

terhadap variabel dependen yaitu dengan uji t. Dalam penelitian ini menggunakan 

uji t, yang hasilnya terdapat pada tabel 7. 

a. Variabel ukuran perusahaan menghasilkan nilai t hitung sebesar 9,534 dengan 

tingkat signifikan 0,000 memiliki nilai lebih kecil dari α=0,05. Sehingga Ha1 

diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

b. Variabel umur perusahaan menghasilkan nilai t hitung sebesar -1,323 dengan 

tingkat signifikan 0,187 memiliki nilai lebih besar dari α=0,05. Sehingga Ha2 

ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

c. Variabel pofitabilitas menghasilkan nilai t hitung sebesar 9,552 dengan 

tingkat signifikan 0,000 memiliki nilai lebih kecil dari α=0,05. Sehingga Ha 

diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

Variabel tingkat hutang menghasilkan nilai t hitung sebesar 5,536 dengan 

tingkat signifikan 0,000 memiliki nilai lebih kecil dari α=0,05. Sehingga Ha4 
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diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat hutang berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

3.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Perhitungan analisis 

thitung sebesar 9,534 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 memiliki nilai lebih 

kecil dari α=0,05. Sehingga sampel Ha1 diterima, yang berarti ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap variabel manajemen laba. Hasil penelitian ukuran 

perusahaan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat memperbesar 

kemungkinan dilakukannya manajemen laba. 

Berpengaruhnya ukuran perusahaan terhadap manajemen laba menunjukkan 

bahwa motivasi dewan direksi untuk melakukan manajemen laba dapat 

didasarkan pada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini 

didasarkan pada total asset yang dimiliki perusahaan. Menurut teori yang 

menyatakan bahwa perusahaan dengan ukuran yang kecil umumnya kurang 

diperhatikan oleh masyarakat atau pihak publik sehingga perusahaan cenderung 

lebih memberikan peluang kepada pihak perusahaan melakukan manajemen laba, 

sehingga akan terlihat perusahaan yang sedang berkembang.  

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan Novia (2017) bahwa ada 

pengaruh antara ukuran perusahaan dengan manajemen laba. Namun tidak 

mendukung hasil penelitian Najmi (2015) bahwa tidak ada pengaruh antara 

ukuran perusahaan dengan manajemen laba. 

3.6 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil perhitungan 

analisis diketahui nilai thitung sebesar -1,323 dengan tingkat signifikan sebesar 

0,187 memiliki nilai lebih tinggi dari α=0,05. Sehingga H2a ditolak, yang berarti 

umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa variabel umur perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba, karena lamanya perusahaan berdiri tidak 

menjadi suatu dasar atau alasan bagi suatu perusahaan untuk melakukan 

manajemen laba guna menarik investor. Pada hakikatnya perusahaan yang telah 

lama berdiri berarti perusahaan tersebut telah mampu bersaing dengan para 
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pesaingnya dengan mngandalkan kreatifitas dan inovasi yang dimiliki untuk 

memenuhi permintaan konsumen tanpa melakukan manajemen laba. Hasil ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Najmi (2015) bahwa umur perusahaan 

berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Namun tidak 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Yofi dan Elly (2018) bahwa 

umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

3.7 Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Laba 

Dari hasil penelitian dinyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Hasil perhitungan analisis diketahui thitung sebesar 9,552 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,000 memiliki nilai lebih rendah dari α=0,05. 

Sehingga H3a diterima, yang berarti profitabilitas berpengaruh terhadap 

manajemen laba.  

Profitabilitas yang diproksikan menggunakan ROA dan memiliki nilai 

koefisien positif ini berpengaruh terhadap manajemen laba karena perusahaan 

yang memiliki profitabilitas tinggi cederung melakukan manajemen laba. 

Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi ini dapat dengan mudah mengatur 

labanya sehingga perusahaan terlihat memiliki kinerja yang baik. Dengan 

terlihatnya kinerja perusahaan yang baik, maka perusahaan dapat dengan mudah 

untuk menarik investor. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yofi 

dan Elly (2018) bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba. Namun tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan Novia (2017) 

bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

3.8 Pengaruh Tingkat Hutang terhadap Manajemen Laba 

Dari hasil penelitian dinyatakan bahwa tingkat hutang berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Hasil perhitungan analisis diketahui thitung sebesar 5,536 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,000 memiliki nilai lebih redah dari α=0,05. 

Sehingga H4a diterima, yang berarti tingkat hutang berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat hutang yang diukur 

menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap manajemen laba 

karena perusahaan yang memiliki hutang tinggi cenderung melakukan manajemen 
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laba. Dalam keadaan tersebut menunjukkan bahwa tingkat hutang dijadikan 

manajer sebagai alat untuk melakukan tindakan manajemen laba. Dengan cara 

menaikkan angka laba perusahaan sebagai tindak politis yang dilakukan manajer 

agar terlihat bahwa manajer telah mengelola hutang dengan optimal. Tujuan 

tindakan tersebut yaitu agar manajer mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak 

yang berkepentingan. Dan juga bertujuan agar perusahaan terlihat mampu dalam 

mengelola hutang yang dimiliki secara optimal untuk mnarik investor. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan, Dwi, dan 

Herawati (2015) bahwa tingkat hutang berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. Namun tidak mendukung hasil dari penelitian yang dilakukan 

oleh Sofia dan Fenny (2017) bahwa tingkat hutang tidak mempunyi pengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik 

kesimpulan: 

a. Ukuran perusahaan menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05, 

sehingga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba, dengan 

demikian H1a diterima. 

b. Umur perusahaan menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,187 > 0,05, 

sehingga umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, 

dengan demikian H2a ditolak. 

c. Profitabilitas menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05, sehingga 

profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba, dengan demikian H3a 

diterima. 

d. Tingkat hutang menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05, sehingga 

tingkat hutang berpengaruh terhadap manajemen laba, dengan demikian H4a 

diterima. 

e. Berdasarkan hasil uji F diperoleh F hitung sebesar 72,481 dengan nilai sig 

0,000 lebih rendah dari 0,05. Sehingga variable ukuran perusahaan, umur 
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perusahaan, profitabilitas, dan tingkat hutang mempunyai pengaruh secara 

simultan dan berpengaruh terhadap manajemen laba. 

f. Hasil koefisien determinasi (Adj R²) adalah sebesar 0,565 atau sebesar 56,5% 

yang berarti variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Ini 

menunjukkan bahwa 56,5% varian manajemen laba dapat dijelaskan oleh 

variabel ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan tingkat 

hutang. Sisanya sebesar 43,5% variasi manajemen laba dapat dijelaskan oleh 

variabel lain. 

4.2 Keterbatasan 

Berdasarkan analisis dan pembahasaan, dapat disimpulkan keterbatasan data 

penelitian ini adalah: 

a. Periode penelitian yang cukup pendek yaitu tiga tahun (2015-2017), sehingga 

hasil yang diperoleh kemungkinan tidak konsisten dengan hasil penelitian 

sebelumnya dan kemungkinan memperoleh hasil yang berbeda jika periode 

yang diteliti lebih panjang. 

b. Data penelitian hanya diperoleh dari www.idx.co.id sehingga hanya 

memperoleh data sedikit dan kemungkinan memperoleh hasil yang berbeda 

apabila data penelitian juga di ambil dari Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD). 

c. Pengukuran manajemen laba hanya menggunakan 1 proksi yaitu Abn CFO. 

4.3 Saran 

Atas dasar kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, penulis memberikan 

rekomendasi sebagai berikut: 

a. Penelitian berikutnya dapat memperbanyak jumlah data perusahaan 

manufaktur yang digunakan dalam penelitian dan juga menambah periode 

pengamatan yang lebih panjang. 

b. Menambahkan variabel lain seperti leverage, kualitas audit, kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional dan juga variabel moderasi. 

c. Untuk mengukur manajemen laba dapat menggunakan proksi lain, misal Abn 

DISC, Abn PROD atau menggunakan semua ketiga proksi tesebut. 

http://www.idx.co.id/
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