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ABSTRAK 

 

PENGARUH SIKLUS HIDUP DAN UKURAN PERUSAHAAN 

TERHADAP MANAJEMEN LABA 

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2009-2011) 

 

Oleh : 

Anggi Ratna Anggraini 

 

Dosen Pembimbing : 

Aulia Fuad Rahman, D.B.A., Ak., SAS. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh siklus hidup perusahaan 

(growth, mature, dan stagnant)  dan ukuran perusahaan (kecil, medium, besar) terhadap 

manajemen laba. Perbedaan manajemen laba ini ditunjukkan dengan besarnya 

manajemen laba pada setiap tahap siklus hidup dan ukuran perusahaan. Perusahaan 

berukuran kecil mungkin tidak memiliki  sistem pengendalian internal yang canggih 

sehingga dapat lebih melakukan manajemen laba, yang diukur dengan akrual 

diskresioner. Perusahaan dalam tahap mature dan stagnant mungkin memiliki sistem 

pengendalian internal yang lebih canggih dari perusahaan dalam tahap growth. Sampel 

dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Periode data observasi adalah 3 tahun (2009-2011). Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel adalah 252 perusahaan, yang 

terdiri dari 84 perusahaan tiap tahunnya. Manajemen laba ditunjukkan oleh besarnya 

akrual diskresioner. Sampel diklasifikasikan ke dalam berbagai siklus hidup perusahaan 

menggunakan pembayaran dividen, pertumbuhan penjualan, dan usia. Ukuran perusahaan 

diklasifikasikan berdasarkan total aset. Seperti yang diperkirakan, hasil empiris 

menunjukkan perusahaan dalam growth, mature, and stagnant melakukan manajemen 

laba. Penelitian ini dapat menemukan pengaruh antara manajemen laba dan ukuran 

perusahaan, namun tidak antara siklus hidup perusahaan. Penelitian selanjutnya perlu 

menggunakan data sampel yang lebih lama periodenya dan menggunakan pembagian 

empat atau lima tahap atas siklus hidup perusahaan untuk mendapatkan hasil yang lebih 

kuat dan lebih detail untuk menguji pengaruhnya terhadap manajemen laba. 

 

Kata kunci: manajemen laba, siklus hidup perusahaan, growth, mature, stagnant, 

ukuran perusahaan, kecil, medium, besar 



ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF LIFE CYCLE AND FIRM SIZE TO EARNINGS 

MANAGEMENT 

(Empirical Study in the Manufacturing Companies Listed on the Indonesia 

Stock Exchange Period 2009-2011) 

 

By: 

Anggi Ratna Anggraini 

 

Advisor Lectrurer : 

Aulia Fuad Rahman, D.B.A., Ak., SAS. 

 
This research is aimed to examine the effect of corporate life cycles (growth, 

mature, and stagnant) and firm size (small, medium, big) to earnings management. This 

earnings management differences were shown by the magnitude of earnings management 

in every life cycle stage and firm size. Small-sized firms and may have not sophisticated 

internal control system engage in more earnings management, as measured by 

discretionary accrual. Firm in mature and stagnant stage may have more sophisticated 

internal control system than firm in growth stage. The sample of the study was the 

manufacturing companies listed in the Indonesia Stock Exchange. The data observation 

period was 3 years (2009-2011). The data was collected using purposive sampling 

method. Total samples were 252 firms, consist of 84 corporate each year. Earnings 

management was indicated by the magnitude of discretionary accruals. The samples are 

classified into various life cycle using dividend payout, sales growth, and age. Firm size 

are classified by total assets. As predicted, the empirical results indicate firms in growth, 

mature, and stagnant stage are conducting earnings management. This research could 

found earnings management differences between firm size, but not between corporate life 

cycle. Next similar research should use more sample data in longer period and use four or 

five classification of corporate life cycle to get more powerful result and more detail to 

examine it‟s effect on earnings management. 

 

Keywords:  earnings management, corporate life cycle, growth, mature, stagnant, 

firm size, small, medium, big 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan alat komunikasi antara pihak internal 

perusahaan yaitu pihak manajemen dengan pihak eksternal yang terkait dengan 

perusahaan. Tujuan umum laporan keuangan menurut PSAK No.1 paragraf 05 

adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas 

perusahaan yang bermanfaat bagi kalangan pengguna laporan dalam rangka 

membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban 

manajemen atas pengguna sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada 

mereka. Laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan 

(PSAK No.1 paragraf 07). Laporan keuangan diharapkan dapat menyediakan 

informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dan bagaimana manajemen 

perusahaan bertanggung jawab kepada pemilik. 

Neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas disusun dengan 

dasar akrual, adapun laporan arus kas disusun dengan dasar kas. Dasar akrual 

dipilih karena lebih rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan 

perusahaan secara riil, namun penggunaan dasar akrual dapat memberikan 

keleluasaan kepada pihak manajemen dalam memilih metode akuntansi selama 

tidak menyimpang dari aturan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Metode 



akuntansi yang secara sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu dapat 

mengarah pada praktik manajemen laba. 

Manajemen laba merupakan salah satu topik penelitian yang sangat menarik 

perhatian peneliti. Berbagai hasil penelitian terdahulu membuktikan manajer 

menggunakan kebijakan pengelolaan akrual untuk berbagai alasan. Laba terlahir 

dari sebuah proses akuntansi yang memberikan kebebasan bagi para penyusunnya 

untuk memilih metode akuntansi. Manajer dapat menggunakan kebijakannya 

untuk menetapkan waktu dan jumlah dari pendapatan dan biaya yang terjadi 

dalam perusahaan (Assih, Hastuti & Parawiyati, 2005).  

Manajemen laba adalah penataan laba yang dilakukan ketika manajer 

menggunakan kebijakannya dalam laporan keuangan dan penyusunan transaksi 

alternatif dalam penyajian laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan 

petunjuk yang salah pada stakeholders mengenai kinerja ekonomi perusahaan atau 

memperngaruhi dampak hukum yang didasarkan pada angka akuntansi yang 

dilaporkan (Healy & Wahlen, 1999). 

Manajemen laba adalah campur tangan manajemen dalam proses pelaporan 

keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan pihak tertentu. 

Manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat menganggu 

pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut 

sebagai angka laba tanpa rekayasa. (Setiawati & Naim, 2000) 

Menurut Scott (2003), manajemen laba adalah pemilihan akuntansi oleh 

manajer untuk mencapai tujuan khusus. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa 



terdapat dua cara yang saling melengkapi dalam berfikir tentang manajemen laba. 

Pertama, perilaku oportunistik manajemen untuk memaksimumkan utilitasnya 

dalam kompensasi, kontrak dan kas politik. Kedua, perspektif kontrak efisien 

ketika manajemen laba dilakukan untuk menguntungkan semua pihak yang 

terlibat dalam kontrak. Akan tetapi manajemen laba sering disimpulkan sesuatu 

yang tidak baik untuk dilakukan oleh manajemen, sehingga banyak definisi yang 

menekankan manajemen laba sebagai suatu perilaku oportunistik manajemen. 

Motivasi manajemen laba adalah keinginan manajer atau perusahaan untuk 

meminimalisasi biaya (Scott, 2003), yang meliputi transfer kekayaan yang harus 

ditanggung perusahaan berkaitan dengan undang-undang antitrust, regulasi 

subsidi pemerintah, pajak, tarif, tuntutan karyawan dan sebagainya. Pemicu lain 

adalah adanya ketidaksamaan insentif antara manajer dan pemegang saham, dapat 

menyebabkan manajer menggunakan fleksibilitas yang diperolehkan dalam 

standar akuntansi untuk melakukan manajemen laba. Kelompok pemicu ketiga 

adalah keinginan manajemen untuk menyampaikan informasi kepada pihak luar 

secara berlebihan untuk meningkatkan kepercayaan pihak eksternal pada 

perusahaan, atau dikenal dengan informative earnings management (Gul, 

Ferdinand, Leung & Srinidhi, 2003). 

Setiawati dan Na‟im (2000) merangkum berbagai hasil penelitian terdahulu 

untuk mendeteksi faktor-faktor penyebab terjadinya praktek manajemen laba yang 

terdiri dari praktek peningkatan laba dan praktek penurunan laba. Praktek 

peningkatan laba terdiri dari tindakan manajer untuk meningkatkan laba bila 

sedang pada pelanggaran kesepakatan kredit untuk melaporkan kinerja yang baik 



pada kreditur, memaksimalkan kompensasi yang didasarkan pada kinerja 

akuntansi, memperoleh atau mempertahankan kendali perusahaan, pertimbangan 

pasar modal pada saat penawaran perdana, serta pertimbangan pasar modal pada 

saat penawaran perdana, serta pertimbangan memperbaiki kinerja yang dilaporkan 

pada stakeholder. Sedangkan praktek penurunan laba dilakukan manajer untuk 

memperoleh penghematan pajak, menyiasati peraturan pemerintaha misalnya 

untuk meminimalkan jumlah denda atau menurunkan disrectionary accrual untuk 

mendapatkan fasilitas pemerintah, dan pertimbangan kondisi persaingan untuk 

mencegah masuknya pesaing baru.  

Ukuran perusahaan dapat dikaitkan dengan siklus hidup perusahaan. Hal ini 

dibuktikan dengan penelitian Yan (2006) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan semakin meningkat seiring dengan perkembangan perusahaan melalui 

masing-masing tahap siklus hidup. Selain itu pada penelitian Gul, et al. (2003) 

menguji hubungan antara ukuran perusahaan yang diwakili nilai logaritma dari 

aset dengan discretionary accrual. Hasilnya menunjukkan hubungan negatif 

signifikan atau dapat diartikan bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan, 

perusahaan semakin cenderung menurunkan discretionary accrual. Hasil 

penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Guenther (2004) 

dan Siregar & Utama (2005). 

 Jika hasil penelitian Kim, Yangseon, Liu, & Rhee (2003) dikaitkan dengan 

penelitian Yan (2006), dapat disimpulkan bahwa manajemen laba dapat dilakukan 

pada perusahaan yang kecil sampai dengan perusahaan yang besar, yaitu 

perusahaan yang berada pada tahap growth, tahap mature, sampai dengan tahap 



stagnant. Berdasarkan hal ini, maka manajemen laba dapat dihubungkan dengan 

siklus hidup perusahaan (growth, mature, dan stagnant) dan ukuran perusahaan 

(kecil, medium, dan besar). 

Terdapat manajemen laba dalam perusahaan-perusahaan yang berada pada 

tahap growth, mature, dan stagnant. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Hastuti 

(2006). Selain itu, penelitian tersebut menunjukkan bahwa manajemen laba 

perusahaan yang berada pada tahap stagnant lebih kecil secara signifikan daripada 

perusahaan yang berada pada tahap mature. Namun, penelitian tersebut tidak 

dapat membuktikan bahwa manajemen laba pada perusahaan yang mature lebih 

kecil secara signifikan dibandingkan dengan perusahaan yang growth. 

Manajemen laba lebih besar dilakukan oleh perusahaan yang kecil 

dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran medium atau besar (Kim, et al., 

2003). Menurut Yan (2006), ukuran perusahaan yang ditunjukkan oleh aktiva dan 

penjualan semakin meningkat seiring dengan perkembangan perusahaan melalui 

masing-masing tahap siklus hidup perusahaan. 

Ada beberapa penelitian yang menghubungkan manajemen laba dengan 

siklus hidup perusahaan, contohnya adalah Anthony dan Ramesh (1992) yang 

meneliti hubungan antara ukuran kinerja akuntansi dan harga saham dengan 

menggunakan uji hipotesis siklus hidup perusahaan dengan membagi siklus hidup 

ke dalam tiga tahap yaitu growth, mature, dan stagnant. Black (1998) 

membandingkan relevansi nilai earnings dan cash flow dalam setiap tahap siklus 

hidup perusahaan dengan menggunakan metodologi Anthony dan Ramesh (1992). 



Hastuti (2006) meneliti tentang perbedaan perilaku manajemen laba 

berdasarkan pada perbedaan siklus hidup perusahaan. Dari penelitian Hastuti 

(2006) dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya dengan menambahkan 

variabel ukuran perusahaan. Oleh sebab itu, penulis ingin meneliti apakah ada 

perbedaan perilaku manahemen laba berdasarkan pada siklus hidup perusahaan 

yang berbeda (growth, mature, dan stagnant) dan ukuran perusahaan (kecil, 

medium, dan besar). Perbedaan tersebut dilihat dari besar kecilnya manajemen 

laba pada masing-masing tahap siklus hidup dan ukuran perusahaan. Namun, pada 

penelitian Hastuti dan Hutama (2010) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 

perilaku manajemen laba berdasarkan pada perbedaan siklus hidup dan ukuran 

perusahaan. Ini dimungkinkan karena model siklus hidup perusahaan yang 

digunakan Anthony dan Ramesh (1992) memiliki kelemahan yaitu ada satu 

variabel yang sangat lemah pengaruhnya dalam pengklasifikasian siklus hidup 

perusahaan yaitu variabel capital expenditure value (CEV) karena perbedaan antar 

perusahaan dalam CEV tampak lebih berkaitan dengan fungsi produksi 

perusahaan daripada siklus hidup perusahaan, sehingga didalam penelitian ini 

menghilangkan variabel CEV tersebut untuk mengatasi keterbatasan penelitian 

untuk mendeteksi perbedaan manajemen laba atas bauran antara siklus hidup dan 

ukuran perusahaan.  

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2009-2011. Motivasi dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh siklus hidup dan ukuran perusahaan dengan menghilangkan 



keterbatasan dari penelitian terdahulu sehingga didapatkan pengetahuan baru dan 

hasil yang maksimal. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mencoba untuk menganalisa 

faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba, dengan judul: 

“PENGARUH SIKLUS HIDUP DAN UKURAN PERUSAHAAN 

TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur  yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2011) 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti 

merumuskan masalah penelitian masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah siklus hidup perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba? 

 

1.3. Batasan Masalah 

 Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Periode penelitian adalah tahun 2009-2011. 

3. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara 

konsisten dari tahun 2008 sampai dengan 2011. Data tahun 2008 dibutuhkan 

untuk memperoleh data satu tahun sebelum tahun 2009. 



4. Perusahaan yang termasuk ke dalam kategori perusahaan manufacturing 

(pemanufakturan). Kriteria ini ditetapkan dengan beberapa alasan. Ini dipilih 

untuk menghindari perbedaan karakteristik antara perusahaan pemanufakturan 

dan bukan pemanufakturan.  

5. Perusahaan yang memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba yang diteliti hanya 

terbatas pada variabel siklus hidup dan ukuran perusahaan. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Dari perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh siklus hidup perusahaan terhadap manajemen laba. 

2. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

a. Implikasi Teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya sumber daya literatur 

dalam upaya pengembangan ilmu analisis laporan keuangan khususnya 

manajemen laba. Penelitian ini digunakan untuk menambah pengetahuan 

tentang pengaruh siklus hidup dan ukuran perusahaan atas manajemen laba. 

Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan perkembangan 



variabel pendeteksian manajemen laba, khususnya tentang siklus hidup dan 

ukuran perusahaan. 

b. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi praktis bagi sejumlah 

kalangan, antara lain : 

1. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alat pengukur manajemen laba 

yang lebih relevan dengan perkembangan terkini. Selain itu, penelitian ini 

dapat digunakan untuk mengevaluasi manajemen laba yang dilakukan oleh 

perusahaan sesuai dengan klasifikasi siklus hidup dan ukuran 

perusahaannya sebelum menginvestasikan modalnya kedalam perusahaan 

tersebut. 

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai media sosialisasi untuk tujuan 

akademis. Contohnya hasil penelitian ini dapat dijadikan sosialisasi latar 

belakang manajemen laba, serta bagaimana mahasiswa mengkritisi 

mengenai manajemen laba dan siklus hidup juga ukuran perusahaan. 

Pendekatan ilmu praktis dalam aktivitas perkuliahan ini dapat diterapkan 

untuk menarik minat belajar dan pengembangan pola pikir kritis mahasiswa 

Akuntansi. 

3. Bagi Manajemen 

Hasil penelitian menyajikan manajemen laba yang berujung pada asimetri 

informasi. Asimetri informasi ini menjadikan ketidakpercayaan investor 



terhadap perusahaan. Informasi ini diharapkan mampu memberikan 

kesadaran bagi manajemen untuk lebih memperhatikan pengendalian 

internalnya. 

c. Implikasi bagi Penelitian yang Akan Datang 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan struktur yang memadai dalam 

menggambarkan pengaruh siklus hidup dan ukuran perusahaan yang 

berakibat pada manajemen laba pada laporan keuangan dan dapat digunakan 

sebagai acuan riset-riset mendatang. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Sebagai gambaran umum dan untuk memudahkan dalam pembahasan dan 

penelaahan dimana dapat memberikan uraian yang lebih terperinci dan terarah, 

maka skripsi ini disusun menjadi lima bab yang saling berhubungan antara yang 

satu dengan yang lainnya sehingga menjadi sebuah kesatuan, yang disusun 

sebagai berikut: 

 Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian, serta sistematika 

pembahasan. 

 Bab II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis. Bab ini 

menguraikan secara teoritis mengenai pandangan dan pendapat yang berkaitan 

dengan topik yang diteliti dan diambil dari beberapa literatur dan jurnal ilmiah 

sebagai landasan penulis dalam melakukan penelitian. Dari uraian tersebut 

kemudian disusun kerangka konsep pemikiran dan hipotesis yang akan diajukan. 



 Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai metode yang 

digunakan dalam penelitian, yang meliputi metoda pengumpulan data, populasi 

dan sampel, variabel penelitian dan pengukuran penelitian, pengujian hipotesis 

dan metoda analisis data. 

 Bab IV Pembahasan. Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian dan 

analisis data serta pembahasannya berdasarkan metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

 Bab V Penutup. Pada bab ini menguraikan mengenai kesimpulan penelitian 

dari hasil penelitian, keterbatasan dari penelitian serta saran-saran yang 

membangun bagi peneliti, pihak-pihak yang terkait serta penelitian selanjutnya. 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1  Tinjauan Teoritis 

2.1.1 Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan salah satu sarana pertanggungjawaban pihak 

manajemen kepada pihak intern maupun ekstern yang berkepentingan terhadap 

perusahaan. Laporan keuangan melaporkan prestasi historis suatu perusahaan 

dilengkapi dengan analisis bisnis dan ekonomi, sehingga seringkali dijadikan 

dasar untuk membuat proyeksi dan ramalan masa depan. 

 Sebagai hasil akhir dari suatu proses akuntansi, laporan keuangan dirancang 

untuk menyediakan kebutuhan informasi bagi investor, kreditor dan pemakai 

eksternal lainnya untuk pengambilan keputusan. 

2.1.1.1 Tujuan Laporan Keuangan 

 Tujuan laporan keuangan yang tercantum dalam Standar Akuntansi 

Keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 

kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

 Tujuan laporan keuangan menurut Prinsip Akuntansi Indonesia dalam 

Harahap (2003:125) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah sebagai 

berikut: 



1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai 

aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. 

2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan 

dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang 

timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. 

3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai 

laporan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. 

4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam 

aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas 

pembiayaan dan investasi. 

5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan 

dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, 

seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan. 

 Adapun tujuan kualitatif yang dirumuskan APB Statements No.4 dalam 

Harahap (2003:127) adalah sebagai berikut: 

1. Relevance 

 Memilih informasi yang benar-benar dapat membantu pemakai laporan 

dalam proses pengambilan keputusan. 

2. Understandability 

 Informasi yang dipilih untuk disajikan bukan saja yang penting tetapi juga 

harus informasiyang mengerti para pemakainya. 



 

3. Verifiability 

 Hasil akuntansi itu harus dapat diperiksa oleh pihak yang akan 

menghasilkan pendapat yang sama. 

4. Neutrality 

 Laporan akuntansi itu netral terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. 

Informasi dimaksudkan untuk pihak umum bukan pihak-pihak tertentu saja. 

5. Timeliness 

 Laporan akuntansi hanya bermanfaat untuk pengambilan keputusan apabila 

diserahkan pada saat yang tepat. 

6. Comparability 

 Informasi akuntansi harus dapat saling dibandingkan, yang berarti akuntansi 

harus memiliki prinsip yang sama, baik untuk suatu perusahaan maupun 

perusahaan lain. 

7. Completeness 

 Informasi akuntansi yang dilaporkan harus mencakup semua kebutuhan 

yang layak dari para pemakai. 

2.1.1.2 Pemakai Laporan Keuangan 

 Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa pemakai laporan keuangan 

menggunakan informasiyang ada dalam laporan tersebut untuk berbagai 

kebutuhan yang berbeda. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan 

keuangan antara lain: 



 

1. Investor 

 Penanam modal (investor) membutuhkan informasi untuk menentukan 

keputusan investasi yang harus diambil. Pemegang saham membutuhkan 

informasi yang dapat membantu mereka untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam membayar dividen. 

2. Karyawan 

 Karyawan memerlukan informasi untuk menilai kemampuan perusahaan 

(stabilitas dan profitabilitas) dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, 

dan kesempatan kerja. 

3. Pemberi pinjaman 

 Pemberi pinjaman memerlukan informasi untuk memutuskan apakah akan 

memberi pinjaman atau tidak, berdasarkan kemampuan perusahaan untuk 

membayar hutang beserta bunganya pada saat jatuh tempo. 

4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya 

 Pemasok dan kreditor usaha lainnya memerlukan informasi untuk 

memutuskan apakah akan membayar hutang beserta bunganya pada saat 

jatuh tempo, tetapi berbeda dengan pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor 

usaha lainnya berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang 

lebih pendek. 

5. Pelanggan 



 Pelanggan memerlukan informasi tentang kelanjutan usaha perusahaan, 

terutama apabila mereka terikat dalam perjanjian jangka panjang atau 

tergantung pada perusahaan tersebut. 

6. Pemerintah 

 Pemerintah memerlukan informasi terutama untuk mengatur aktivitas 

perusahaan, menetapkan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik 

pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

7. Masyarakat 

 Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan 

informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran 

perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 

2.1.1.3 Komponen Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi 

komprehensif, dan laporan perubahan ekuitas yang disusun berdasarkan dasar 

akrual, laporan arus kas yang disusun berdasarkan dasar kas dan catatan atas 

laporan keuangan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. PSAK 

No.1 menyebutkan komponen laporan keuangan sebagai berikut: 

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode 

2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode 

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode 

4. Laporan arus kas selama periode 



5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting 

dan informasi penjelasan lain 

 

2.1.1.4 Keterbatasan Laporan Keuangan 

 Apabila membaca suatu laporan keuangan beserta jumlah-jumlah yang 

dinyatakan dalam satuan uang secara spontan kita beranggapan bahwa fakta-fakta 

yang dinyatakan oleh angka-angka dan satuan uang tersebut merupakan 

pencerminan dari nilai perusahaan secara keseluruhan dengan pasti dan tepat 

sesuai dengan kondisi ekonomi per tanggal laporan keuangan tersebut. 

 Anggapan ini tidak benar secara keseluruhan, karena laporan keuangan 

sebagai produk akhir dari proses-proses akuntansi mengandung keterbatasan-

keterbatasannya, sebagai akibat dari penggabungan antara konsep-konsep 

akuntansi dan konvensi-konvensinya serta pengaruh dari pendapat pribadi. 

(Djahidin, 1985:14) 

 Keterbatasan laporan keuangan menurut Munawir (1993:9) adalah sebagai 

berikut: 

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan 

interim report dan bukan merupakan laporan yang final. 

2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya 

bersifat pasti dan tepat, akan tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan 

standard nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. 



3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan 

atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal masa lalu, dimana daya 

beli uang semakin menurun, dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, 

sehingga kenaikan volume penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum 

tentu menunjukkan atau mencerminkan unit yang dijual semakin besar. 

4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-

faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang. 

 

2.1.2.  Manajemen Laba 

2.1.2.1. Pengertian Manajemen Laba 

 Untuk memahami manajemen laba, berikut beberapa definisi mengenai 

manajemen laba: 

1. Healy & Wahlen (1999) 

 “Earnings management occurs when managers use judgement in financial 

reporting and in structuring transaction to alter financial reports to either 

mislead some stakeholders about the underlying economic performance of 

the company, or to influence contractual outcomes that depend on reported 

accounting numbers”. 

2. Scott (2003:369) 

 “Earnings management is the choice by a manager of accounting policies so 

as to achieve some spesific objective” 



   Dari definisi tersebut manajemen laba dapat digambarkan sebagai 

perilaku manajemen dalam memilih kebijakan akuntansi tertentu, atau 

melalui penerapan aktivitas tertentu, yang bertujuan mempengaruhi laba 

untuk mencapai sebuah tujuan spesifik. 

3. Assih & Gudono (2000) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu 

proses yang dilakukan dengan sengaja dalam batasan general accepted 

accounting principles untuk mengarah pada suatu tingkat yang diinginkan 

atas laba yang dilaporkan. 

4. Setiawati & Na‟im (2000) mendefinisikan manajemen laba sebagai upaya 

campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan ekstern 

dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. 

5. Sugiri (1998:1-18) membagi definisi manajemen laba menjadi dua, yaitu : 

a. Definisi Sempit. 

 Manajemen laba dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan 

metode akuntansi. Manajemen laba dalam artian sempit ini 

didefinisikan sebagai perilaku manajer untuk bermain dengan 

komponen discretionary accruals dalam menentukan besarnya laba. 

b. Definisi Luas. 

 Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan 

(mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit usaha 

dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan 

peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang unit 

tersebut. 



6. Merchan (1989) dalam Merchan dan Rockness (1994) mendefinisikan 

sebagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk 

mempengaruhi laba yang dilaporkan yang bisa memberikan informasi 

mengenai keuntungan ekonomis (economic advantage) yang sesungguhnya 

tidak dialami perusahaan, yang dalam jangka panjang tindakan tersebut bisa 

merugikan perusahaan. 

 Kesimpulan dari beberapa pengertian di atas adalah bahwa manajemen laba 

merupakan intervensi yang disengaja oleh manajamen dalam proses pelaporan 

keuangan perusahaan kepada pihak eksternal perusahaan yang memanfaatkan 

penilaian (judgement) mereka untuk mempengaruhi keputusan para penggunanya 

serta demi memperoleh keuntungan pribadi. 

 Kemudian menurut teori keagenan, manajemen selalu berusaha untuk 

memaksimumkan fungsi utilitasnya. Mengingat manajemen memiliki keleluasaan 

untuk memilih salah satu kebijakan akuntansi dari prinsip yang berlaku umum, 

maka wajar saja jika kemudian muncul pemikiran bahwa manajemen akan 

memilih metode akuntansi yang secara spesifik akan membantu manajemen 

dalam meraih tujuannya. Kebijakan akuntansi dalam manajemen laba terbagi ke 

dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah pemilihan kebijakan akuntansi 

sedangkan kelompok kedua adalah penggunaan akrual diskresioner. Akrual 

diskresioner sering digunakan sebagai ukuran manajemen laba. 

2.1.2.2 Bentuk-bentuk Manajemen Laba 

 Scott (2003:38) mengemukakan bentuk-bentuk manajemen laba yang 

dilakukan oleh manajer antara lain: 



a. Taking a bath, dilakukan ketika keadaan buruk yang tidak menguntungkan 

dan tidak bisa dihindari pada periode berjalan, dengan cara mengakui biaya-

biaya pada periode-periode yang akan datang dan kerugian periode berjalan 

b. Income minimization, dilakukan saat perusahaan memperoleh profitabilitas 

yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian secara politis. 

Kebijakan yang bisa diambil bisa berupa pembebanan pengeluaran iklan, riset 

dan pengembangan yang cepat dan sebagainya. Cara ini mirip dengan taking a 

bath namun kurang ekstrim. 

c. Income maximization, yaitu memaksimalkan laba agar memperoleh bonus 

yang lebih besar. Demikian pula dengan perusahaan yang mendekati suatu 

pelanggaran kontrak hutang jangka panjang, manajer perusahaan tersebut akan 

cenderung untuk memaksimalkan laba. 

d. Income smoothing, merupakan bentuk manajemen laba yang paling sering 

dilakukan dan paling populer. Lewat income smoothing, manajer menaikkan 

atau menurunkan laba untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan 

sehingga perusahaan terlihat stabil dan tidak beresiko tinggi. 

2.1.2.3. Pemicu Manajemen Laba 

 Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi 

kredibilitas laporan keuangan. Praktek manajemen laba akan menambah bias 

dalam laporan keuangan dan dapat menganggu pemakai laporan keuangan yang 

memeprcayai hasil rekayasa tersebut sebagai angka-angka atas laporan keuangan 

tanpa rekayasa. 



 Perilaku manajemen laba dapat dijelaskan melalui Positive Accounting 

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

pemahaman tindakan manajemen laba yang dirumuskan oleh Watts & 

Zimmerman (1986) adalah: 

a. The Bonus Plan Hypothesis 

 Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonuss, 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 masa kini. Dalam kontrak bonus dikenal sebagai 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 diatas cap, manajer 

tidak akan mendapatkan 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 diantara bogey dan cap, 

manajer akan berusaha menaikkan laba bersih perusahaan. 

b. The Debt to Equity Hypothesis (Debt Convenant 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 yang 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. 

 Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-

mata termotivasi oleh kepentingan diri sendiri sehingga menimbulkan konflik 

kepentingan antara principal dan agent. Pemegang saham sebagai pihak principal 

mengadakan kontrak untuk memaksimumkan kesejahteraan dirinya dengan 

profitabilitas yang selalu meningkat. Manajer sebagai agent termotivasi untuk 

memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya antara lain 

dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Masalah 

keagenan muncul karena adanya perilaku oportunistik dari agent, yaitu perilaku 

manajemen untuk memaksimumkan kesejahteraannya sendiri yang berlawanan 

dengan kepentingan principal. Manajer memliki dorongan untuk memilih dan 

menerapkan metode akuntansi yang dapat memperlihatkan kinerjanya yang baik 

untuk mendapatkan bonus dari principal. 

 Konsep agency teory menurut Anthony & Govindarajan (1995:569) adalah 

hubungan atau kontak antara principal dan agent. Principal mempekerjakan agent 



untuk melakukan tugas untuk kepentingan principal, termasuk pendelegasian 

otorisasi pengambilan keputusan dari principal kepada agent. Pada perusahaan 

yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai principal, 

dan CEO (Chief Executive Officer ) sebagai agent mereka. Pemegang saham 

mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan principal. 

Konflik kepentingan semakin meningkat terutama karena principal tidak dapat 

memonitor aktivitas CEO sehari-hari untuk mamastikan bahwa CEO bekerja 

sesuai dengan keinginan pemegang saham. 

 Principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent. Agent 

mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, 

dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya 

ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh principal dan agent. 

 Ketidakseimbangan informasi inilah yang disebut dengan asimetris 

informasi. Adanya asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk 

memaksimalkan dirinya sendiri, mengakibatkan agent memanfaatkan adanya 

asimetris informasi yang dimilikinya untuk menyembunyikan beberapa informasi 

yang tidak diketahui pricipal. Asimetris informasi dan konflik kepentingan yang 

terjadi antara pricipal dan agent mendorong agent untuk menyajikan informasi 

yang tidak sebenarnya kepada principal, terutama jika informasi tersebut 

berkaitan dengan pengukuran kinerja agent. 

 Scott (2003:6) dalam mengemukakan beberapa motivasi terjadinya 

manajemen laba: 



1.  Bonus scheme 

 Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan 

bertindak secara oportunistic untuk melakukan manajemen laba dengan 

memaksimalkan laba saat ini (Healy, 1985). Penelitian Healy (1985) 

mengemukakan babhwa manajer akan bersikap oportunis untuk mengatur 

laba bersih dengan tujuan memaksimalkan bonus mereka. Dengan 

didasarkan pada teori akuntansi positif, Healy berusaha untuk menjelaskan 

dan memprediksi pilihan manajer atas kebijakan akuntansi. 

2. Political Motivations 

 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 yang lebih ketat (Cahan, 1992). 

3. Taxation Motivations 

 Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling 

nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan 

pajak pendapatan. Dopuch & Pincus (1988) mengemukakan bahwa 

penghematan pajak yang sebesar, karena alasan jumlah persediaan yang 

rendah, keanekaragaman tingkat persediaan yang tinggi, perputaran 

persediaan yang tinggi, dan tingkat pajak efektif yang rendah. 

4. Pergantian CEO 

 CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan 

untuk meningkatkan bonus mereka. Kemudian jika kinerja perusahaan 



buruk, mereka untuk memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan. 

Angelo, et. al (1994) mencatat bahwa CEO akan berusaha untuk 

meningkatkan profitabilitas earnings yang positif di masa depan. Motivasi 

ini juga diterapkan pada CEO baru, khususnya jika penangguhan yang besar 

dapat disalahkan pada CEO yang menjabat sebelumnya. 

5. 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 prospektus mereka dengan harapan dapat menaikkan 

harga saham perusahaan. Hughes (1986) menunjukkan secara analitis bahwa 

informasi seperti laba bersih dapat menjadi hal yang berguna untuk 

membantu memberikan tanda tentang nilai perusahaan kepada investor. 

Hasil penelitian Clarkson, Dontoh, Richardson, & Sefcik (1992) 

menemukan bahwa pasar memberikan respon yang positif kepada 

peramalan earnings sebagai sinyal nilai perusahaan. Hal ini dapat 

menimbulkan kemungkinan manajer dari perusahaan go public mengelola 

earnings yang dilaporkan dalam prospektusnya dengan harapan untuk 

menerima harga yang lebih tinggi untuk saham mereka. 

6. 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. 

Maka dapat disimpulkan bahwa alasan dilakukan manajemen laba dikarenakan: 



1. Manajemen laba dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham 

terhadap manajer. Manajemen laba berhubungan erat dengan tingkat 

perolehan laba atau prestasi usaha suatu organisasi, hal ini karena tingkat 

keuntungan atau laba dikaitkan dengan prestasi manajemen dan juga besar 

kecilnya bonus yang akan diterima oleh manajer. 

2. Manajemen laba dapat memperbaiki hubungan dengan pihak kreditor. 

Perusahaan yang terancam default yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban 

pembayaran utang pada waktunya, perusahaan berusaha menghindarinya 

dengan membuat kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan maupun 

laba. Dengan demikian akan memberi posisi bargaining yang relatif baik 

dalam negoisasi atau penjadwalan ulang utang antara pihak kreditor dengan 

perusahaan. 

3. Manajemen laba dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya 

terutama pada perusahaan go public pada saat IPO. 

2.1.2.4 Teknik Manajemen Laba 

 Teknik dan pola manajemen laba menurut Setiawati & Na‟im (2000) dapat 

dilakukan dengan tiga teknik yaitu: 

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi 

 Cara manajemen mempengaruhi laba melalui judgement (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 metode akuntansi 



 Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu 

transaksi, contohnya adalah merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari 

metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus. 

 

 

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan 

 Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain adalah 

mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan 

pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat 

atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, 

mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur 

saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai. 

2.1.2.5 Sasaran Manajemen Laba 

 Menurut Ayres (1994:27-29) terdapat unsur-unsur laporan keuangan yang 

dapat dijadikan sasaran untuk dilakukan manajemen laba yaitu: 

1. Kebijakan Akuntansi 

 Keputusan manajer untuk menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang wajib 

diterapkan oleh suatu perusahaan, yaitu antara menerapkan akuntansi lebih 

awal dari waktu yang ditetapkan atau menundanya sampai saat berlakunya 

kebijakan tersebut. 

2. Pendapatan 

 Dengan mempercepat atau menunda pengakuan akan pendapatan. 

3. Biaya 



 Menganggap sebagai ongkos (beban biaya) atau menganggap sebagai suatu 

tambahan investasi atas suatu biaya (amortize or capitalize of investment). 

 

2.1.3. Siklus Hidup Perusahaan 

 Menurut Kotler (1997), ada empat macam siklus hidup perusahaan, yaitu 

demand life cycle, technology life cycle, product life cycle, dan brand life cycle. 

Demand life cycle menggambarkan perubahan tingkat kebutuhan. Dengan adanya 

demand/technology life cycle, akan tampak suatu kesuksesan bentuk produk yang 

dapat memenuhi suatu kebutuhan. Produk tersebut dimodifikasi dengan sebaik 

mungkin untuk memenuhi suatu kebutuhan dengan melalui tahap introduction, 

growth, maturity, dan decline, yang disebut dengan product life cycle. 

 Teori siklus hidup perusahaan merupakan perluasan dari konsep siklus 

hidup produk dalam pemasaran (Yan, 2006). Ada beberapa model siklus hidup 

yang digunakan oleh para peneliti yaitu model lima tahap, empat tahap, dan tiga 

tahap. Masing-masing model tersebut didukung oleh literatur siklus hidup dan 

dapat dilihat secara lengkap pada penelitian Quinn & Cameron (1983). 

 Produk memiliki 4 tahap siklus hidup yaitu introduction, growth, mature, 

dan decline. Begitu juga dengan perusahaan, perusahaan memiliki siklus hidup 

seperti halnya dengan produk (Schori & Garee, 1998). Pada saat introduction, 

perusahaan digambarkan seperti anak kecil yang baru belajar berjalan. Perusahaan 

baru diperkenalkan sebagai bisnis yang kecil. Sebagian besar cepat gagal karena 

eksekutif tidak memahami kebutuhan pasar dan tidak mengetahui bagaimana 



memenuhi kebutuhan tersebut serta tidak memiliki bakat pengusaha. Tetapi jika 

perusahaan tersebut sukses, penjualan mulai bertumbuh. 

 Pada tahap growth, perusahaan digambarkan seperti anak remaja yang 

belum dewasa. Pada tahap ini, perusahaan mulai memenuhi kebutuhan pasar dan 

pertumbuhannya cepat. Pertumbuhan ini merupakan hasil dari pemenuhan 

kebutuhan pasar yang lebih baik daripada kompetisi dan semangat usaha dari 

pendiri perusahaan tersebut. 

 Pada tahap mature, perusahaan digambarkan seperti orang dewasa. 

Perusahaan memasuki tahap dimana para manajernya mulai profesional. Tetapi 

umur perusahaan tidak panjang lagi dan mengarah pada tahap akhir dalam siklus 

hidup perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang tetap berada pada tahap ini 

untuk jangka waktu yang panjang tapi ada juga yang mengarah pada 

kebangkrutan. 

 Tahap terakhir dari siklus hidup perusahaan adalah decline. Pada tahap ini, 

perusahaan digambarkan sebagai orang yang lanjut usia. Perusahaan mengalami 

penurunan, penurunan, dan penurunan. Perusahaan akan menghentikan 

kegiatannya. Perusahaan akan meninggalkan bisnisnya. Seluruh harapan dan 

mimpi yang berkaitan dengan perusahaan akan hilang. Pada tahap setelah mature, 

ada perusahaan yang tidak memasuki tahap decline tetapi tetap berada pada posisi 

yang stabil (stagnant). Perusahaan tidak begitu mengalami peningkatan penjualan 

dan penurunan laba yang cukup drastis. Tingkat pertumbuhan penjualan rendah, 

perusahaan tidak melakukan pengeluaran modal besar-besaran, dan laba yang 



diperoleh perusahaan tidak lagi banyak ditahan untuk pengembangan perusahaan 

(Anthony & Ramesh, 1992). 

 

2.1.4 Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar 

kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai 

pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalm 

3 kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium-

size) dan perusahaan kecil (small firm). 

 Menurut Yan (2006), ukuran perusahaan diukur berdasarkan aktiva dan 

penjualan. Semakin besar aktiva dan penjualannya semakin besar ukuran 

perusahaannya. Machfoedz dalam Rata (2003) menentukan kelompok perusahaan 

besar dan kecil berdasarkan pada total aktivanya. 

 Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan 

yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak 

lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Bagi investor, kebijakan peruahaan akan berimplikasi terhadap prospek cash flow 

dimasa yang akan datang. Sedangkan bagi regulator (pemerintah) akan berdampak 

terhadap besarnya pajak yang diterima, serta efektifitas peran pemberian 

perlindangan masyarakat secara umum. 

 Terdapat dua pandangan tentang bentuk hubungan ukuran perusahaan 

terhadap manajemen laba. Pandangan pertama menyatakan bahwa ukuran 



perusahaan memiliki hubungan positif dengan manajemen laba, karena 

dibandingkan perusahaan kecil, sehingga lebih memungkinkan untuk melakukan 

manajemen laba. 

 Pandangan kedua menyatakan ukuran perusahaan memiliki hubungan 

negatif dengan manajemen laba. Penelitian Marrakchi (2001) dengan 

menggunakan data sampel perusahaan industri tahun 1996 menemukan bahwa 

ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif dengan manajemen laba. 

Perusahaan yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan 

manajemen laba dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil, karena perusahaan 

besar dipandang lebih kritis oleh pemegang saham dan pihak luar. Perusahaan 

besar memiliki basis investor yang lebih besar, sehingga mendapat tekanan yang 

lebih kuat untuk menyajikan pelaporan keuangan yang kredibel. 

 

2.1.5 Hubungan antara Manajemen Laba, Siklus Hidup dan Ukuran 

Perusahaan 

  Manajamen laba dan siklus hidup perusahaan dapat dihubungkan dengan 

ukuran suatu perusahaan. Manajamen laba lebih banyak dilakukan pada 

perusahaan kecil dibandingkan perusahaan yang berukuran medium atau besar 

(Kim, et al., 2003). Ukuran perusahaan semakin besar seiring dengan 

perkembangan perusahaan melalui setiap tahap siklus hidup perusahaan (Yan, 

2006). 



 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak 

pada kombinasi variabel antara siklus hidup dan ukuran perusahaan. Hastuti 

(2006) hanya membedakan besar kecilnya manajamen laba berdasarkan pada 

perbedaan siklus hidup perusahaan, sedangkan Kim, et al. (2003) hanya 

membandingkan manajemen laba berdasarkan pada perbedaan ukuran perusahaan. 

Penelitian ini mengkombinasikan siklus hidup perusahaan dan ukuran perusahaan 

untuk mengidentifikasi apakah perusahaan yang terkecil atau yang terbesar yang 

melakukan manajemen laba pada tahap growth, mature, dan stagnant.. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis 

2.2.1 Pengaruh Siklus Hidup Perusahaan Terhadap Manajemen Laba 

 Shank & Govindarajan (1992) mengemukakan bahwa perusahaan yang 

berada pada tahap introduction dan growth menerapkan sistem pengendalian yang 

tidak ketat, tetapi bila sudah mencapai pada fase kematangan atau harvest (dalam 

hal ini dikategorikan ke dalam tahap mature) dan penurunan maka akan 

menerapkan sistem pengendalian yang ketat. Semakin ketat sistem pengendalian, 

diharapkan manajemen laba yang dilakukan semakin rendah. 

 Hastuti (2006) menunjukkan bahwa manajemen laba perusahaan yang 

berada pada tahap stagnant lebih kecil secara signifikan daripada perusahaan yang 

berada pada tahap mature. Perusahaan-perusahaan yang berada pada tahap 

stagnant melakukan manajemen laba yang lebih kecil dibandingkan pada saat 

mature karena menurut Shank & Govindarajan (1992), perusahaan yang berada 



pada fase decline (dalam hal ini ditunjukkan dengan tingkat pertumbuhan 

penjualan yang rendah) memiliki sistem pengendalian yang ketat sehingga pihak 

manajemen kurang bebas untuk melakukan manajemen laba. Namun, pada 

penelitian Hastuti dan Hutama (2010) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 

perilaku manajemen laba berdasarkan pada perbedaan siklus hidup perusahaan 

dan ukuran perusahaan. Ini dimungkinkan karena model siklus hidup yang 

digunakan Anthony dan Ramesh (1992) memiliki kelemahan yaitu ada satu 

variabel yang sangat lemah pengaruhnya dalam pengklasifikasian siklus hidup 

perusahaan yaitu variabel capital expenditure value (CEV) karena perbedaan antar 

perusahaan dalam CEV tampak lebih berkaitan dengan fungsi produksi 

perusahaan daripada siklus hidup perusahaan. Maka, didalam penelitian ini 

menghilangkan variabel CEV tersebut untuk mengatasi keterbatasan penelitian 

untuk mendeteksi perbedaan earnings management atas bauran antara siklus hidup 

dan ukuran perusahaan.  

 Manajemen laba yang lebih kecil dilakukan pada perusahaan yang berada 

pada tahap stagnant dibandingkan dengan perusahaan yang berada pada tahap 

mature juga didukung oleh penelitian Teoh, et al. (1998) yang menyatakan bahwa 

pada saat setelah IPO, manajemen laba (digambarkan oleh discretionary accrual) 

menurun dan lebih kecil dibandingkan pada saat offering. Padahal menurut 

Duggan (2000), perusahaan yang melakukan IPO berada pada tahap mature 

sedangkan tahap stagnant merupakan tahap setelah IPO (post IPO). 

 Penelitian ini melihat bahwa perusahaan yang berada pada tahap growth 

secara umum menunjukkan pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi 



dibandingkan pada tahap-tahap yang lainnya. Perusahaan pada tahap growth 

hanya  memiliki dividen yang dibayarkan masih rendah. Biasanya perusahaan 

yang berada pada tahap growth umurnya masih relatif muda. Perusahaan yang 

berada pada tahap growth menerapkan sistem pengendalian yang tidak ketat, 

tetapi bila sudah mencapai pada fase kematangan atau harvest (dalam hal ini 

dikategorikan ke dalam tahap mature) dan penurunan maka akan menerapkan 

sistem pengendalian yang ketat. Semakin ketat sistem pengendalian, diharapkan 

manajemen laba yang dilakukan semakin rendah. 

 Perusahaan yang berada pada tahap mature secara umum menunjukkan 

pembayaran dividen dan pertumbuhan penjualan pada tingkat medium. 

Perusahaan yang berada pada tahap mature umurnya berada di tengah di antara 

umur perusahaan yang berada pada tahap growth dan stagnant.  

 Perusahaan yang berada pada tahap stagnant secara umum menunjukkan 

pembayaran dividen yang cukup tinggi sedangkan pertumbuhan penjualannya 

lebih rendah dibandingkan perusahaan yang berada pada tahap growth dan 

mature. Perusahaan yang berada pada tahap stagnant umurnya relatif lebih tua 

dibandingkan perusahaan yang growth dan perusahaan yang mature. Perusahaan 

yang berada pada fase stagnant (dalam hal ini ditunjukkan dengan tingkat 

pertumbuhan penjualan yang rendah) memiliki sistem pengendalian yang ketat 

sehingga pihak manajemen kurang bebas untuk melakukan manajemen laba. 

Semakin perusahaan dikelola dengan baik dan memiliki sistem pengendalian 

internal yang ketat maka manajer akan lebih berhati-hati dan tingkat manajemen 



laba akan berkurang. Berdasarkan ekspektasi yang diuraikan tersebut, dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1: Siklus hidup perusahaan yang meningkat dari growth, mature, sampai 

dengan stagnant berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

2.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba 

 Terdapat dua pandangan tentang bentuk hubungan ukuran perusahaan 

terhadap manajemen laba. Pandangan pertama menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan memiliki hubungan positif dengan manajemen laba, karena 

dibandingkan perusahaan kecil, sehingga lebih memungkinkan untuk melakukan 

manajemen laba. 

 Pandangan kedua menyatakan ukuran perusahaan memiliki hubungan 

negatif dengan manajemen laba. Penelitian Marrakchi (2001) dengan 

menggunakan data sampel perusahaan industri tahun 1996 menemukan bahwa 

ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif dengan manajemen laba. 

Perusahaan yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan 

manajemen laba dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil, karena perusahaan 

besar dipandang lebih kritis oleh pemegang saham dan pihak luar. Perusahaan 

besar memiliki basis investor yang lebih besar, sehingga mendapat tekanan yang 

lebih kuat untuk menyajikan pelaporan keuangan yang kredibel. 

Menurut Yan (2006), ukuran perusahaan (ditunjukkan oleh aktiva dan 

penjualan) semakin meningkat seiring dengan perkembangan perusahaan melalui 

masing-masing tahap siklus hidup perusahaan. Manajemen laba lebih besar 



dilakukan oleh perusahaan yang kecil dibandingkan dengan perusahaan yang 

berukuran medium atau besar (Kim, et al., 2003). 

 Penelitian ini melihat bahwa perusahaan kecil lebih besar kemungkinannya 

untuk melakukan manajemen laba. Ini dikarenakan kepentingan publiknya lebih 

rendah dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran besar, sehingga tekanan 

untuk memberikan laporan keuangan yang kredibel kepada investor lebih kecil.  

 Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan 

yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak 

lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Bagi investor, kebijakan peruahaan akan berimplikasi terhadap prospek cash flow 

dimasa yang akan datang. Sedangkan bagi regulator (pemerintah) akan berdampak 

terhadap besarnya pajak yang diterima, serta efektifitas peran pemberian 

perlindangan masyarakat secara umum. Sehingga manajemen laba yang dilakukan 

perusahaan besar lebih rendah dibandingkan perusahaan kecil. Berdasarkan 

ekspektasi yang diuraikan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Ukuran perusahaan yang meningkat dari kecil, medium, sampai dengan 

besar berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu penelitian 

yang menitikberatkan pada pengujian hipotesis, data yang digunakan dapat 

diukur, dan akan menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. 

(Sekaran, 2006) 

 Sesuai dengan tujuan dari penelitian yaitu untuk memperoleh bukti empiris 

adanya faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba, maka jenis penelitian 

ini termasuk pengujian hipotesis (hypothesis testing). Hypothesis testing  

menjelaskan mengenai beberapa hubungan dan pengaruh antar variabel, 

memahami perbedaan antar kelompok, dan independensi antarvariabel dalam 

suatu situasi (Sekaran, 2006).  

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Perusahaan yang terdaftar di BEI digunakan sebagai objek  

penelitian karena perusahaan tersebut mempunyai kewajiban untuk 

menyampaikan laporan keuangan tahunan (annual report) kepada pihak luar 

perusahaan sehingga memungkinkan data tersebut dapat diperoleh dalam 

penelitian ini. 



Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diteliti 

karena jenis perusahaan ini paling banyak dan dominan di Indonesia sehingga 

persaingan menjadi lebih ketat. Selain itu, perusahaan manufaktur mempunyai 

tingkat kompleksitas yang tinggi dalam kegiatan perusahaan. Karena hal-hal 

tersebut, perusahaan manufaktur mempunyai motivasi atau dorongan untuk 

melakukan manajemen laba sehingga perusahaan manufaktur saja yang dipilih 

menjadi objek dalam penelitian ini dan mengeluarkan perusahaan non manufaktur 

yaitu primary sector (perusahaan pengolahan bahan baku) dan tertiary sector 

(perusahaan jasa). 

Pemilihan sampel penelitian berdasarkan pada purposive sampling dengan 

tujuan mendapatkan sampel yang representatif sesuai kriteria yang telah 

ditentukan. Berikut karakteristik pemilihan sampel yang digunakan untuk 

penelitian ini: 

7. Perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

8. Periode penelitian adalah tahun 2009-2011. 

9. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara 

konsisten dari tahun 2008 sampai dengan 2011. Data tahun 2008 dibutuhkan 

untuk memperoleh data satu tahun sebelum tahun 2009. 

10. Perusahaan yang termasuk ke dalam kategori perusahaan manufacturing 

(pemanufakturan). Kriteria ini ditetapkan dengan beberapa alasan. Ini 

dipilih untuk menghindari perbedaan karakteristik antara perusahaan 

pemanufakturan dan bukan pemanufakturan.  



11. Perusahaan yang memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Berdasarkan cara memperoleh data, jenis data dalam penelitian ini adalah 

data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 

orang lain) (Sekaran, 2006: 37).  Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari: 

1. Data laporan keuangan tahunan publikasian tahun 2009-2011. Dari laporan 

keuangan tersebut diambil informasi yang relevan dengan variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian, baik variabel untuk klasifikasi siklus 

hidup perusahaan, ukuran perusahaan, maupun variabel untuk mendeteksi 

adanya manajemen laba. Data laporan keuangan tahunan publikasian tahun 

2009-2011 diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan 

website BEI. 

2. Data laporan keuangan tahunan publikasian tahun 2008, untuk mendapatkan 

data pertumbuhan penjualan (untuk klasifikasi siklus hidup perusahan) 

untuk tahun 2008 dan data yang terkait dengan manajemen laba yang 

membutuhkan data satu tahun sebelum tahun 2009 (t-1). Data laporan 

keuangan tahunan publikasian tahun 2009 diperoleh dari Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD) dan website BEI. 



3. Data tahun berdiri perusahaan sampel, yang digunakan untuk menentukan 

umur (AGE) perusahaan sampel yang merupakan salah satu variabel 

klasifikasi life cycle perusahaan. Data ini diperoleh dari Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD). 

4. Data aktiva dan penjualan untuk mengukur ukuran perusahaan. 

Berdasarkan waktu pengumpulannya, data yang digunakan dalam penelitian 

ini merupakan data pooled atau panel yaitu data yang dikumpulkan pada beberapa 

waktu tertentu pada beberapa objek dengan tujuan menggambarkan keadaan 

(Hartono, 2004: 89). Data panel digunakan untuk mengatasi masalah keterbatasan 

data cross section dan time series dengan menghasilkan estimasi yang lebih 

efisien melalui peningkatan jumlah observasi yang berimplikasi meningkatkan 

derajat kebebasan (degree of freedom). 

Jenis data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah balanced panel 

dimana setiap unit cross section memiliki jumlah observasi time series yang sama, 

dimana unit cross section sebanyak 84 perusahaan (dijelaskan dalam tabel 4.1) 

dengan time series yang sama yaitu 3 tahun (tahun 2009 – 2011). 

Periode 2009-2011 dipilih karena menggambarkan kondisi yang relatif baru 

di pasar modal Indonesia. Penggunaan sampel yang relatif baru bertujuan agar 

hasil penelitian lebih relevan untuk memahami kondisi yang aktual di Indonesia. 

Selain itu, tahun 2009 - 2011 dipilih karena periode ini merupakan tahun terkini 

yang memungkinkan untuk dijadikan populasi penelitian terkait ketersediaan dan 

kelengkapan data penelitian.  



3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel dependen dan 

variabel independen. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris 

adanya faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Variabel dependen 

dalam penelitian ini yaitu  manajemen laba. Variabel independen dalam penelitian 

ini meliputi siklus hidup dan ukuran perusahan. 

3.4.1 Variabel Dependen 

 Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, 

dan variabel ini menjadi perhatian utama oleh para peneliti (Sekaran, 2006: 116). 

Sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu manajemen 

laba. 

 Deteksi manajemen laba menggunakan model Jones yang dimodifikasi 

karena menurut Dechow, et al. (1995), dimana model tersebut lebih mampu 

mendeteksi manajemen laba dibandingkan model yang lain yaitu model Healy 

(1985), model DeAngelo (1986), model Jones (1991), dan model Industri yang 

dikembangkan oleh Dechow dan Sloan (1991). Penelitian ini memfokuskan pada 

discretionary accrual sebagai ukuran manajemen laba. Discretionary accrual 

diperoleh dengan terlebih dahulu mengukur total accrual. Konsisten dengan 

penelitian manajemen laba sebelumnya (Dechow, et al., 1995), tahap-tahap 

penentuan akrual diskresioner adalah seperti berikut: 

1. Menghitung total akrual dengan menggunakan pendekatan aliran kas (cash 

flow approach), yaitu: 



 

Dimana: 

 = Total akrual perusahaan i pada akhir tahun t 

 = Laba perusahaan i sebelum item luar biasa pada akhir tahun t 

 = Aliran kas dari operasi perusahaan i pada akhir tahun t 

2. Menentukan koefisien dari regresi total akrual. 

Akrual diskresioner merupakan perbedaan antara total akrual (TACC) 

dengan akrual nondiskresioner (nondiscretionary accrual - NDACC). 

Langkah awal untuk menentukan akrual nondiskresioner yaitu dengan 

melakukan regresi sebagai berikut: 

 

Dimana :  

 = Total akrual perusahaan i pada akhir tahun t (yang dihasilkan 

dari  perhitungan rumus 1 di atas) 

  = Total aset perusahaan i pada akhir tahun t-1 

   = Perubahan pendapatan perusahaan i pada akhir tahun t  

  = Property, plant and equipment perusahaan i pada akhir tahun t 

α1, α2, α3  = koefisien regresi  

   = error term perusahaan i pada tahun t 



 

3. Menentukan akrual nondiskresioner.  

Regresi yang dilakukan di (2) menghasilkan koefisien α1, α2, dan α3. 

Koefisien α1, α2, dan α3  tersebut kemudian digunakan untuk memprediksi 

akrual nondiskresioner melalui persamaan berikut: 

 

Dimana :  

 = Akrual nondiskresioner perusahaan i pada akhir tahun t 

 = Total aset perusahaan i pada akhir tahun t-1 

  = Perubahan pendapatan perusahaan i pada akhir tahun t  

  = Perubahan piutang bersih (net receivable) perusahaan i pada 

akhir tahun t 

 = Property, plant and equipment perusahaan i pada akhir tahun t 

α1, α2, α3  = koefisien regresi  

  = error term perusahaan i pada tahun t 

4. Untuk menghitung nilai discretionary accrual (DACC) yang merupakan 

ukuran manajemen laba, setelah didapatkan akrual nondiskresioner, 

kemudian akrual diskresioner bisa dihitung dengan mengurangkan total 

akrual (hasil perhitungan di (1)) dengan akrual nondiskresioner  (hasil 

perhitungan di (3)), diperoleh dari formula berikut: 



 

Dimana : 

 = Akrual diskresioner perusahaan i pada akhir tahun t 

 = Total akrual perusahaan i pada akhir tahun t (yang dihasilkan dari 

perhitungan rumus 1 di atas) 

 = Total aset perusahaan i pada akhir tahun t-1 

 = Akrual nondiskresioner perusahaan i pada akhir tahun t 

 Untuk tujuan estimasi, semua variabel diskalakan dengan total assets pada 

awal periode untuk menghilangkan pengaruh heteroskedastisitas. Total aktiva 

digunakan oleh Jones (1991) karena ditemukan bahwa kuadrat residual dari model 

ekspektasi yang tidak diskala dengan total aktiva berkorelasi kuat dengan kuadrat 

aktiva tahun sebelumnya. 

3.4.2 Variabel Independen 

 Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel independen yang digunakan yaitu 

siklus hidup dan ukuran perusahaan. 

1. Siklus Hidup Perusahaan (LC) 

 Penelitian ini mengklasifikasikan siklus hidup perusahaan ke dalam tiga 

tahap, yaitu growth, mature, dan stagnant. Pengklasifikasian ke dalam tiga tahap 

berdasarkan penelitian Anthony dan Ramesh (1992). Ada tiga indikator 

klasifikasi: 



1. pembayaran dividen per tahun sebagai persentase dari laba (DP) 

2. persentase pertumbuhan penjualan (SG) 

3. umur perusahaan (AGE) 

 Perusahaan yang berada pada tahap growth secara umum menunjukkan 

pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi dibandingkan pada tahap-tahap yang 

lainnya. Perusahaan yang growth hanya  memiliki dividen yang dibayarkan masih 

rendah. Biasanya perusahaan yang berada pada tahap growth umurnya masih 

relatif muda. 

 Perusahaan yang berada pada tahap mature secara umum menunjukkan 

pembayaran dividen dan pertumbuhan penjualan pada tingkat medium. 

Perusahaan yang berada pada tahap mature umurnya berada di tengah di antara 

umur perusahaan yang berada pada tahap growth dan stagnant. Jadi, ketiga 

indikator untuk pengelompokan ke dalam tahap ini berada di tengah di antara 

perusahaan yang growth dan perusahaan yang stagnant. 

 Perusahaan yang berada pada tahap stagnant secara umum menunjukkan 

pembayaran dividen yang cukup tinggi sedangkan pertumbuhan penjualannya 

lebih rendah dibandingkan perusahaan yang berada pada tahap growth dan 

mature. Perusahaan yang berada pada tahap stagnant umurnya relatif lebih tua 

dibandingkan perusahaan yang growth dan perusahaan yang mature. 

 Masing-masing variabel tersebut dihitung dengan cara berikut: 

 

 



1. Dividen Payout Ratio (Rasio Pembayaran Dividen per Tahun) 

 

Dimana : 

DPit  = dividend payout perusahaan i pada tahun t 

DPSit  = dividen per lembar saham perusahaan i pada tahun t 

EPSit = laba per lembar saham perusahaan i pada tahun t 

2. Sales Growth (Persentase Pertumbuhan Penjualan) 

 

Dimana : 

SGit  = sales growth (pertumbuhan penjualan) perusahaan i pada 

tahun t 

SALESit = penjualan bersih perusahaan i pada tahun t 

SALESit-1 = penjualan bersih perusahaan i pada tahun t-1 

3. Umur Perusahaan 

AGEit = tahun berjalan – tahun terbentuknya perusahaan 

Dimana : 

AGEit  = umur perusahaan i pada tahun t 

 Indikator DP dan SG merupakan indikator keuangan yang berhubungan 

langsung dengan risiko perusahaan. Untuk meminimalkan pengaruh korelasi 



risiko dengan tahap siklus hidup perusahaan, penelitian ini menggunakan 

indikator AGE (umur perusahaan) yang merupakan variabel non keuangan. 

 Tiga indikator untuk klasifikasi tersebut dihitung setiap tahun untuk setiap 

sampel perusahaan dengan menggunakan persamaan di atas. Menurut Anthony & 

Ramesh (1992), indikator DP dihitung dengan rumus: DPt=(DIVt/IBEDt)x100, 

dimana DIVt adalah dividen pada tahun t dan IBEDt adalah laba sebelum 

extraordinary items dan discontinued operations pada tahun t. Peneliti tidak 

menggunakan rumus tersebut karena berdasarkan penelitian di Indonesia 

sebelumnya yang meneliti siklus hidup perusahaan, penelitian Hamid (1999), DP 

dihitung dengan menggunakan rumus DPt=DPS/EPS. Selain itu, ICMD juga 

menggunakan rumus tersebut untuk menghitung dividend payout sehingga 

memudahkan peneliti untuk memperoleh data tersebut karena datanya dapat 

diperoleh dari ICMD. Variabel AGE dihitung dengan cara tahun berjalan 

dikurangi tahun terbentuknya perusahaan. 

 Kemudian, ketiga indikator tersebut masing-masing diurutkan dan diberi 

skor peringkat dengan skor peringkat tertinggi adalah 1. Pengurutan untuk ketiga 

indikator tersebut berbeda-beda. Indikator DP dan AGE diurutkan secara 

ascending karena nilainya secara ascending sesuai dengan klasifikasi siklus hidup 

perusahaan yaitu dari kecil ke besar (low, medium, dan high) untuk tahap growth, 

mature, dan stagnant. Sebaliknya, untuk indikator SG diurutkan secara 

descending karena nilainya secara descending sesuai dengan klasifikasi siklus 

hidup perusahaan yaitu dari besar ke kecil (high, medium, dan low) untuk tahap 

growth, mature, dan stagnant. 



 Menurut Anthony & Ramesh (1992), indikator pertumbuhan penjualan 

adalah proksi untuk evolusi perusahaan. Perusahaan dengan pertumbuhan 

penjualan yang tinggi pada umumnya adalah perusahaan yang masih berada 

dalam tahap awal perkembangan dan memiliki kesempatan tumbuh yang tinggi 

sehingga dapat diklasifikasikan perusahaan tersebut ke dalam tahap growth, 

mature, dan stagnant. 

 Pembayaran dividen yang rendah dapat menggambarkan dua kondisi yang 

berbeda yaitu perusahaan membutuhkan kas untuk mengembangkan 

perusahaannya (perusahaan berada pada tahap growth) atau perusahaan memiliki 

masalah cash flow (perusahaan berada pada tahap stagnant). Oleh karena itu, 

khusus untuk penentuan tahap growth, skor peringkat dividen payout digabungkan 

dengan skor peringkat umur perusahaan (Atmini, 2002). Setelah itu, skor 

peringkat variabel klasifikasi dan skor peringkat gabungan dibagi ke dalam kuintil 

(quintile) yaitu membagi kelompok menjadi lima sebaran yang sama . 

 Klasifikasi observasi tahun perusahaan ke dalam tahap growth, mature dan 

stagnnat dilakukan berdasarkan tiga indikator klasifikasi, yaitu persentase 

pertumbuhan penjualan (SG), pembayaran dividen pertahun (DP), serta umur 

perusahaan (AGE). 

Lailiyah (2009) menjelaskan bahwa ada tiga langkah untuk 

pengklasifikasian ke dalam tahapan siklus hidup: 

1. Langkah Pertama, untuk masing-masing indikator klasifikasi dihitung 

dengan persamaan Sales Growth (SG), Devidend Payout (DP), Age (AGE), 



untuk SG dan DP dihitung berdasarkan masing-masing dari average dan 

untuk AGE mulai tahun berdiri sampai tahun 2011. Data diurutkan 

berdasarkan indikator-indikatornya. Lalu, dibentuk kuintil yaitu bagian yang 

diperoleh dari indikator tertinggi dikurangi dengan indikator terendah yang 

kemudian dibagi lima bagian. Untuk SG, DP, AGE, kuintil pertama atau 

kesatu diberi skor 1. Kuintil kedua diberi skor 2 dan sampai kuintil kelima 

diberi skor 5. 

2. Langkah yang kedua, untuk indikator SG diurutkan berdasarkan kuintil 

tertinggi yaitu kuintil kelima dan diberi skor siklus (SK SG) 1 (growth), 

kuintil keempat skor 2 (growth/mature), kuintil ketiga dengan skor 3 

(mature), kuintil kedua skor 4 (mature/stagnant), kuintil pertama dengan 

skor 5 (stagnant). Indikator DP dan AGE digabungkan berdasarkan kuintil 

masing-masing dan diberikan dengan nama SK ADP. Lalu diurutkan 

berdasarkan kuintil pertama dari DP. Kuintil pertama atau kesatu DP 

terdapat SK ADP, lalu SK ADP tertimggi dikurangkan dengan SK ADP 

terendah dan dibagi menjadi 3 kuintil. Dari 3 kuintil tersebut diberi skor 

(siklus ADP) 2 (growth/mature) jika berada dikuintil pertama, skor 3 

(mature) jika berada dikuintil keempat, dan skor 4 (mature/stagnant) jika 

berada dikuintil ketiga. 

3. Langkah ketiga, dari hasil diatas nantinya skor siklus ADP akan 

ditambahkan dengan SK SG. Dan muncul dengan nama skor gabungan (SK 

G). Skor gabungan tertinggi dikurangkan dengan skor gabungan terendah 

dan dibagi menjadi 5 kuintil. Perusahaan dikatakan growth apabila berada 



dikuintil pertama dan kedua. Perusahaan dikatakan mature jika berada 

dikuintil ketiga dan keempat. Perusahaan dikatakan stagnant jika berada 

dikuintil kelima. 

2.  Ukuran Perusahaan (SIZE) 

 Menurut Machfoez dalam Rata (2003), penentuan kelompok perusahaan 

besar dan perusahaan kecil didasarkan pada total aktivanya, dengan dua tahapan 

yaitu: pertama, menyusun urutan semua perusahaan sampel berdasarkan total 

aktivanya setiap tahun sejak tahun 2009 sampai dengan 2011, dan tahap kedua 

menetapkan sepertiga perusahaan sampel di urutan teratas sebagai perusahaan 

besar dan sepertiga urutan terbawah sebagai perusahaan kecil. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, 

analisis regresi data panel dan analisis multiple regression. Analisis data yang 

diperoleh dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan teknologi komputer 

yaitu program aplikasi Econometric Views (Eviews) versi 4.1. 

Analisis pertama dalam penelitian ini menggunakan data panel untuk 

variabel dependen laba akrual nondiskresioner  (NDACC) yang merupakan proxy 

manajemen laba, kemudian memilih metode estimasi dalam regresi panel dengan 

uji F-stat dan uji Haussman. Kemudian untuk variabel dependen manajemen laba 

dengan variabel independen siklus hidup dan ukuran perusahaan digunakan 

metode analisis multiple regression, sehingga terdapat uji asumsi klasik. 
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3.5.1  Analisis Model Regresi Metode Panel dengan Variabel Dependen Laba 

Akrual nondiskresioner (NDACC) 

 Analisis pertama dalam penelitian ini menggunakan data panel untuk 

variabel dependen laba akrual nondiskresioner  (NDACC) yang merupakan proxy 

manajemen laba, sehingga untuk mempertajam analisis penelitian sesuai dengan 

pendapat Gujarati (2009) bahwa penelitian dengan data panel dapat dilakukan 

dengan menggunakan regresi data panel. 

Data panel (pooled data) adalah data gabungan antara data time series dan 

data cross section. Gujarati (2009) menjelaskan beberapa keuntungan 

menggunakan data panel dalam analisis statistik, antara lain: 

1. Data Panel dapat memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit 

dengan mengizinkan variabel spesifik-individu 

2. Mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam hal mengidentifikasi dan 

mengukur pengaruh yang biasanya tidak dapat diestimasi dengan data time 

series saja atau cross section saja 

3. Memberikan data yang lebih informatif, bervariasi, koleniaritas yang lebih 

kecil antar variabel, derajat kebebasan yang lebih besar, dan lebih efisien 

4. Data panel dapat digunakan untuk menguji model yang lebih komplek 

5. Karena mendasarkan diri pada observasi cross section yang berulang-ulang, 

maka data panel sangat baik digunakan untuk study of dynamic adjustment 

dan dapat meminimalkan bias 



 Terdapat tiga metode yang digunakan dalam metode regresi data panel, 

yaitu metode regresi Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM), dan 

Random Effect Model (REM). 

a) Metode Pooles Least Square (PLS) 

Pendekatan PLS adalah metode regreasi data panel yang paling mudah. PLS 

hanya melakukan kombinasi terhadap data time series dan data cross section 

tanpa memperhatikan dimensi individu maupun dimensi waktu. Metode ini 

mengasumsikan bahwa intercept dan slope dari persamaan regresi dianggap 

konstan. Model dari metode Pooled Least Square ini adalah sebagai berikut 

(Gujarati, 2003): 

 

b) Metode Fixed Effect 

 Metode panel fixed effect memperhitngkan kemungkinan adanya masalah 

omitted variable dimana omitted variable memungkinkan adanya perbedaaan 

intercept dan kesamaan slope dalam data dalam kurun waktu tetentu. Metode 

panel fixed effect menggunakan variabel dummy untuk mengetahui adanya 

perbedaaan intercept antar data cross section. Model dari metode fixed effect 

adalah sebagi berikut (Gujarati, 2003): 

 

 

 



c) Metode Random Effect 

Metode random effect memperhitungkan adanya variabel gangguan (error) 

yang saling berhubungan baik antar individu, maupun antar waktu dalam data 

panel. Model random effect adalah variasi dari estimasi generalized least square. 

Model data panel dengan metode random effect adalah sebagai berikut: 

 

3.5.1.1 Pemilihan Metode Estimasi dalam Metode Data Panel 

Untuk mengetahui metode mana yang akan digunakan harus dilakukan dua 

uji data panel. Pengujian pertama adalah uji F terestriksi (Restricted F test) 

digunakan untuk memilih antara model pooled least square (PLS) atau fixed effect 

model (FEM). Pengujian kedua adalah Uji Haussman, yang digunakan untuk 

memilih penggunaan data panel dengan fixed effect model (FEM) atau Random 

Effect Model (REM). Uji F terestriksi dilakukan dengan rumus: 

 

Dimana: 

 = R
2 

model pooled least square (PLS) 

 = R
2 

model fixed effect (FEM) 

m  = jumlah variabel terestriksi 

n  = jumlah sampel 



k  = jumlah variabel penjelas 

Hipotesis dari F-test tersebut adalah: 

H0  = Model pooled least square (PLS) 

H1  = Model fixed effect (FEM) 

Dari rumus uji F terestriksi jika hasil nilai Fhitung > F tabel pada tingkat 

keyakinan (α) tetentu (1%,5%,10%), maka kita menolak hipotesis nol, sehingga 

H1diterima, dengan arti kita harus menggunakan model fixed effect (FEM) pada 

data tersebut. Jika didapatkan hasil dengan metode fixed effect model kita harus 

melakukan pengujian lanjutan, yaitu uji hausman. Uji haussman diperoleh melalui 

command Eviews yang terdapat pada direktori panel (Widarjono, 2007). Hipotesis 

nol untuk uji haussman adalah: 

H0 = Model Random effect (REM)  

H1 = Model fixed effect (FEM) 

Rumus untuk mendapatkan nilai Chi-Square Uji Haussman adalah: 

Matrix b_diff = b_fixed – b_random 

Matrix var_diff = cov_fixed – cov_random 

Matrix qform = @transpose(b_diff)*@inverse(var_diff)*b_diff 

Apabila dari Uji Haussman didapatkan hasil  dan 

 signifikan, maka H0 ditolak dan model yang digunakan adalah fixed 

effect model. 



3.5.2  Analisis Model Multiple Regression dengan Variabel Dependen 

Discretionary Accrual (DACC) 

 Analisis kedua sekaligus menjadi pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

adalah menggunakan model analisis multiple regression. Analisis multiple 

regression dilakukan untuk memprediksi hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah 

manajemen laba, kemudian variabel independen meliputi siklus hidup perusahaan 

(LC) dan ukuran perusahaan (SIZE), dimana menggunakan penggantian variabel 

dengan skala interval yaitu perusahaan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu siklus 

hidup perusahaan dikelompokkan ke dalam kelompok growth, mature, dan 

stagnant ,sedangkan ukuran perusahaan dikelompokkan ke dalam kelompok kecil, 

medium, dan besar. Selanjutnya memasukkan tiap tahap perusahaan kedalam 

skala interval.  Dalam tahap siklus hidup perusahaan, digunakan angka 1 untuk 

growth, angka 2 untuk mature, dan angka 3 untuk stagnant. Kemudian dalam 

tahap ukuran perusahaan, dimana angka 1 untuk kecil, angka 2 untuk medium, 

dan angka 3 untuk besar. 

 

3.6 Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan fenomena atau 

karakteristik dari data (Hartono, 2004:163). Karakteristik data yang digambarkan 

adalah karakteristik distribusinya. Statistik deskriptif menyediakan nilai 

maksimum, minimum, nilai rata-rata (mean), dan deviasi standar dari data yang 



diolah. Hasil analisis deskriptif berguna untuk mendukung interpretasi terhadap 

analisis dengan teknik lainnya (Ghozali, 2006:19). 

 

3.7 Pengujian Data Secara Statistik 

3.7.1 Pengujian Hipotesis 

3.7.1.1 Uji t-Statistik 

Uji t-Statistik digunakan untuk menentukan signifikasi suatu variabel 

bebas (independent variable) secara parsial dalam mempengaruhi variabel terikat 

(dependent variable). Cara yang paling mudah dan sering digunakan dalam uji t-

Statistik adalah dengan menggunakan konsep , yaitu dengan 

membandingkan nilai  (nilai probabilitas setiap variabel) dengan tingkat 

signifikansi (α) tertentu. Langkah pengujiannya adalah sebagai berikut: 

1. Membuat hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternative (H1) 

a)  (tidak terdapat pengaruh secara parsial dari 

variabel independent terhadap variabel dependent) 

b)  (terdapat pengaruh secara parsial dari variabel 

independent terhadap variabel dependent) 

2. Membandingkan nilai  untuk masing-masing estimator dengan 

tingakt signifikansi (α) yang digunakan. Keputusan untuk menolak atau 

menerima H0 adalah: 

1. Jika nilai  



2. Jika nilai  

3.7.1.2 Uji F-Statistik 

Uji F-Statistik digunakan untuk menentukan signifikasi suatu variabel bebas 

(independent variable) secara bersama-sama (simultan) dalam mempengaruhi 

variabel terikat (dependent Variable). Sama halnya dengan uji t-Statistik, uji F-

Statistik juga dapat dilakukan menggunakan konsep . Langkah 

pengujian F-Statistik adalah sebagai berikut: 

1. Membuat hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternative (H1) 

a. , (artinya tidak ada pengaruh secara 

simultan dari variabel independent terhadap variabel dependent) 

b.  : paling tidak ada salah satu parameter yang tidak sama dengan nol ( 

artinya ada pengaruh secara simultan dari variabel independent terhadap 

variabel dependent) 

2. Membandingkan nilai  untuk masing-masing estimator dengan 

tingkat signifikansi (α) yang digunakan. Keputusan untuk menolak atau 

menerima H0 adalah: 

1. Jika nilai  

2. Jika nilai  

 

 

 

 



3.7. 2 Pengujian Asumsi Klasik 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya 

multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan normalitas. Apabila terjadi 

penyimpangan terhadap asumsi klasik tersebut, uji t dan uji F yang dilakukan 

sebelumnya menjadi tidak valid dan secara statistik dapat mengacaukan 

kesimpulan yang diperoleh. 

 

3.7.2.1 Pengujian Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi 

antar variabel independen. Koefisien korelasi yang tinggi antar variabel bebas 

mengindikasikan makin tingginya masalah multikolinearitas pada permodelan 

regresi. Pendeteksian masalah ini dapat dilihat dari: 

1. Nilai R² yang terlampau tinggi (lebih dari 0,8) tetapi tidak ada atau sedikit 

T-stat yang signifikan 

2. Nilai F-Stat yang signifikan namun T-Stat dari masing-masing variabel 

bebas tidak signifikan 

Lebih dari itu, multikolinearitas biasanya terjadi pada estimasi yang 

menggunakan data runtut waktu sehingga dengan mengkombinasikan data yang 

ada dengan data cross section mengakibatkan masalah multikolinearitas secara 

teknis dapat dikurangi. Penelitian ini menggunakan data panel, jadi sebenarnya 

secara teknis sudah dapat dikatakan masalah multikolinearitas sudah tidak ada. 

Hal tersebut diperkuat dengan hasil estimasi model bahwa hanya satu variabel 



yang tidak signifikan sehingga dengan sendirinya model ini sudah terbebas dari 

penyimpangan asumsi klasik. 

3.7.2.2 Pengujian Heterokedastisitas 

Saat variance dari variance error tidak bersifat konstan maka dikatakan 

terdapat heterokedastisitas pada permodelan regresi tersebut yang berarti 

melanggar asumsi BLUE. Pengujian heterokedastisitas dapat dilakukan dengan uji 

grafik (Residual Graph) maupun uji white (Residual Test). Hipotesis pada White 

Heterokedasticity - Test yaitu H0 : tidak terdapat heterokedastisitas, yang berarti 

tidak ada hubungan antara error dengan variabel bebasnya. 

3.7.2.3 Pengujian Autokorelasi  

Dengan uji autokorelasi ini diharapkan error tidak saling berkorelasi antar 

satu observasi dengan observasi yang lainnya. Adanya korelasi antar observasi 

akan menyebabkan timbulnya autokorelasi. 

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dapat digunakan dua cara, yaitu: 

1. Uji Durbin Watson (Uji-DW). Dengan hipotesis yaitu H0: Tidak ada 

autokorelasi. Uji-DW ini akan tidak tolak H0 saat angka DW-Stat pada tabel 

statistik pengujian berada disekitar angka 2 (1.5 < DW-Stat < 2.5), yang 

berarti dapat disimpulkan bahwa error tidak berautokorelasi. 

2. Uji Residual pada program E-Views. Uji residual ini menguji korelogram 

pada spesifikasi lag. Akan dikatakan bahwa tidak ada autokorelasi saat p-

value dari Q-Stat signifikan (lebih kecil dari 0,025, two-tailed pada tingkat 

signifikansi 5%) 



3.7.2.4 Pengujian Normalitas 

 Uji normalitas hanya digunakan jika jumlah observasi adalah kurang dari 

30, untuk mengetahui apakah error term mendekati distribusi normal. Jika jumlah 

observasi lebih dari 30, maka tidak perlu dilakukan uji normalitas. Sebab, 

distribusi sampling error term telah mendekati normal. Uji normalitas dapat 

ditempuh dengan Uji Jarque-Berra (JB test). 

 Pengujian hipotesis normalitas: 

1. H0 : error term terdistribusi normal 

 H1 : error term tidak terdistribusi normal 

2. Jika p-value < α, maka H0 ditolak 

 

3.8 Prosedur Pengolahan Data 

 Pengujian dilakukan dengan software Eviews 4.1 menggunakan data panel 

untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

 Prosedur pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengkonversi data-data laporan keuangan yang digunakan sebagai variabel 

independen maupun dependen dengan program Microsoft Excel. 

2. Membagi data menjadi tiga tahap, yaitu siklus hidup perusahaan dibagi ke 

dalam tahap growth, mature, dan stagnant sedangkan ukuran perusahaan 

dibagi ke dalam tahap kecil, medium, dan besar. Selanjutnya memasukkan 

tiap tahap perusahaan kedalam skala interval. Tahap siklus hidup 



perusahaan, dimana angka 1 untuk growth, angka 2 untuk mature, dan 

angka 3 untuk stagnant. Kemudian tahap ukuran perusahaan, dimana angka 

1 untuk kecil, angka 2 untuk medium, dan angka 3 untuk besar. 

3. Mengolah data menggunakan program Eviews 4.1. Dalam pengolahan data, 

semua variabel untuk total akrual (TACC) dimasukkan secara bersamaan 

dengan tujuan melihat bagaimana kontribusi masing-masing variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen. 

a. Pemilihan metode regresi data panel dengan uji F terestriksi 

(Restricted F test) dan uji Haussman. 

b. Memasukkan koefisien regresi kedalam formula akrual 

nondiskresioner perusahaan (NDACC). 

c. Menghitung hasil formula discretionary accrual (DACC) per 

perusahaan per tahunnya. DACC merupakan proxy manajemen laba. 

4. Melakukan multiple regression untuk variabel independen siklus hidup 

perusahaan (LC) maupun ukuran perusaahaan (SIZE) dengan variabel 

dependen discretionary accrual (DACC). 

5. Melakukan pengujian statistik untuk menguji apakah hasil regresi multiple 

regression layak digunakan atau tidak, dengan langkah sebagai berikut 

a. Melakukan uji asumsi klasik yaitu multikolerasi, heterokedastisitas, 

autokolerasi, dan normalitas. 

b. Melakukan uji t-statistik untuk melihat pengaruh partial variabel 

independen terhadap variabel dependen. 



c. Melakukan uji F-statistik untuk melihat pengaruh simultan variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

d. Melakukan analisis hasil pengolahan data dan temuan. 



BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1   Pengantar 

Pembahasan dalam bab ini meliputi hasil analisa deskriptif, analisa regresi  

panel, analisa multiple regression, dan intrepretasi hasil pengujian hipotesis. Hasil 

statistik deskriptif akan memberikan gambaran umum terhadap data yang 

digunakan dalam penelitian ini. Sebelum melakukan pengujian hipotesis melalui 

pengujian model, penelitian ini terlebih dahulu melakukan pengujian terhadap 

kualitas data yang akan digunakan. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui 

terpenuhinya asumsi yang diperlukan dalam melakukan pengujian terhadap model 

multiple regression. 

 

4.2 Prosedur Pemilihan Sampel 

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan publik yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan tahun 2009 hingga tahun 

2011. Metode pengambilan sampel perusahaan menggunakan metode purposive 

sampling, yaitu metode pengambilan sampel dimana sampel dipilih berdasarkan 

kriteria dan tujuan penelitian yang ditetapkan. Prosedur pemilihan sampel 

dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 



 

Tabel 4.1 

Prosedur Pemilihan Sampel 

No. Keterangan Jumlah 

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI periode 

2009-2011 

458 

2. Perusahaan non manufaktur  (237) 

3. Perusahaan yang tidak memiliki data yang 

lengkap terkait dengan variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini 

(137) 

 Total Sampel per Tahun 84 

 

Setelah melalui proses pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan maka diperoleh sampel sebanyak 84 perusahaan setiap tahunnya, 

sehingga penelitian ini menggunakan 252 data observasi yang berasal dari 

perkalian 84 perusahaan tiap tahunnya selama periode penelitian tahun 2009-2011 

yaitu sebanyak tiga tahun. 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

diteliti karena jenis perusahaan ini paling banyak dan dominan di Indonesia 

sehingga persaingan menjadi lebih ketat. Selain itu, perusahaan manufaktur 

mempunyai tingkat kompleksitas yang tinggi dalam kegiatan perusahaan. Karena 

hal-hal tersebut, perusahaan manufaktur mempunyai motivasi atau dorongan 

untuk melakukan manajemen laba sehingga perusahaan manufaktur saja yang 

dipilih menjadi objek dalam penelitian ini dan mengeluarkan perusahaan non 

manufaktur yaitu primary sector (perusahaan pengolahan bahan baku) dan 

tertiary sector (perusahaan jasa). 



Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah sampel yang memiliki data yang 

lengkap terkait dengan variabel-variabel yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

adalah 84 perusahaan. Dari jumlah sampel tersebut, dilakukan pengklasifikasian 

ke dalam tiga tahap, yaitu tahap growth, mature, dan stagnant. 

Tabel 4.2 

Jumlah Sampel yang Terpilih berdasarkan Siklus Hidup Perusahaan 

SIKLUS HIDUP PERUSAHAAN 

Growth 29 

Mature 39 

Stagnant 16 

TOTAL 84 

 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah perusahaan yang berada pada tahap 

growth adalah 29 perusahaan, jumlah perusahaan yang berada pada tahap mature 

adalah 39 perusahaan, dan jumlah perusahaan yang berada pada tahap stagnant 

adalah 16 perusahaan. 

Tabel 4.3 

Jumlah Sampel yang Terpilih berdasarkan Ukuran Perusahaan 

UKURAN PERUSAHAAN 

Kecil 28 

Medium 28 

Besar 28 

TOTAL 84 

 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah perusahaan yang berada pada tahap 

kecil adalah 28 perusahaan, jumlah perusahaan yang berada pada tahap medium 



adalah 28 perusahaan, dan jumlah perusahaan yang berada pada tahap besar 

adalah 28 perusahaan. 

 

4.3  Analisis Deskriptif Statistik 

 Statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran umum dari data 

yang digunakan. Secara khusus, statistik deskriptif digunakan untuk menunjukkan 

jumlah data dan menunjukkan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan 

nilai deviasi standar dari masing-masing variabel yang digunakan dalam 

penelitian. 

Tabel dibawah ini menunjukkan statistik deskriptif atas variabel-variabel 

yang ada pada permodelan panel data penelitian skripsi ini.  

Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif Model Regresi Metode Panel dengan Variabel Dependen 

Laba Akrual nondiskresioner (NDACC) 

  
N Minimum Maksimum Mean 

Deviasi 

standar 

NDACC 252 -0,508 0,573 0,018 0,143 

1/ln(TA) 252 0,031 0,041 0,036 0,002 

∆REV-∆REC/TA 252 -1,231 1,301 0,116 0,292 

PPE/TA 252 0,004 1,421 0,391 0,275 

Sumber: Hasil output Eviews 4.1 dan olahan Excel 

Dimana :  

NDACC = Akrual nondiskresioner perusahaan  

TA = Total aset perusahaan 

∆REV = Perubahan pendapatan perusahaan  



∆REC  = Perubahan piutang bersih (net receivable) perusahaan  

PPE = Property, plant and equipment perusahaan  

Hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.4 menunjukkan nilai minimum, 

maksimum, mean, dan deviasi standar dari variabel dependen dan variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini. Pada variabel Akrual 

nondiskresioner perusahaan (NDACC) menunjukkan bahwa indeks Akrual 

nondiskresioner perusahaan yang terkecil adalah -0,508 dan indeks Akrual 

nondiskresioner perusahaan terbesar adalah 0,573. Rata-rata Akrual 

nondiskresioner perusahaan dari 252 sampel adalah 0,018 dengan deviasi standar 

sebesar 0,143.  

Variabel Total Aset (TA) memiliki rentang logaritma natural total aset yang 

antara 0,031 sampai 0,041. Rata-rata total aset dari 252 sampel adalah 0,036 

dengan deviasi standar sebesar 0,002.  

Pada variabel selisih antara Perubahan Pendapatan perusahaan dan 

Perubahan Piutang Bersih (net receivable) perusahaan (∆REV-∆REC/TA) 

menunjukkan bahwa indeks ∆REV-∆REC/TA perusahaan yang terkecil adalah     

-1,231 dan indeks ∆REV-∆REC/TA perusahaan terbesar adalah 1,301. Rata-rata 

∆REV-∆REC/TA perusahaan dari 252 sampel adalah 0,116 dengan deviasi 

standar sebesar 0,292.  

Variabel Property, plant and equipment perusahaan (PPE/TA) memiliki 

rentang antara 0,004 sampai 1,421, sedangkan rata-rata Property, plant and 

equipment perusahaan sebesar 0,391. Deviasi standar variabel Property, plant and 

equipment perusahaan sebesar  0,275. 



Tabel 4.5 

Statistik Deskriptif Model Mulitple Regression dengan Variabel Dependen 

Discretionary Accrual (DACC) 

  
N Minimum Maksimum Mean 

Deviasi 

standar 

DACC 252 -0,549 0,494 -0,035 0,138 

LC 252 1,000 3,000 2,000 0,818 

SIZE 252 1,000 3,000 1,845 0,717 

LCSIZE 252 1,000 9,000 3,679 2,160 

Sumber: Hasil output Eviews 4.1 dan olahan Excel 

Dimana : 

DACC  = Discretionary Accrual Perusahaan 

LC  = Siklus Hidup Perusahaan 

SIZE  = Ukuran Perusahaan 

Hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.5 menunjukkan nilai minimum, 

maksimum, mean, dan deviasi standar dari variabel dependen dan variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini. Pada variabel Discretionary 

Accrual perusahaan (DACC) menunjukkan bahwa indeks Discretionary Accrual 

perusahaan yang terkecil adalah -0,549 dan indeks Akrual nondiskresioner 

perusahaan terbesar adalah 0,494. Rata-rata Akrual nondiskresioner perusahaan 

dari 252 sampel adalah -0,035, ini menunjukkan bahwa rata-rata manajemen laba 

melakukan income decreasing atas laba yang dihasilkan. Kemudian deviasi 

standar dari Akrual nondiskresioner sebesar 0,138.  



Variabel Siklus Hidup Perusahaan (LC) memiliki rentang antara 1,000 

sampai 3,000. Rata-rata total aset dari 252 sampel adalah 2,000 dengan deviasi 

standar sebesar 0,818.  

Pada variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) menunjukkan bahwa indeks 

Ukuran Perusahaan yang terkecil adalah 1,000 dan terbesar adalah 3,000. Rata-

rata Ukuran Perusahaan dari 252 sampel adalah 1,845 dengan deviasi standar 

sebesar 0,717.  

Variabel gabungan antara Siklus Hidup Perusahaan dan Ukuran Perusahaan 

(LCSIZE) memiliki rentang antara 1,000 sampai 9,000, sedangkan rata-rata 

LCSIZE sebesar 3,679. Deviasi standar variabel LCSIZE adalah 2,160. 

 

4.4  Analisis Model Regresi 

4.4.1  Analisis Model Regresi Metode Panel dengan Variabel Dependen Laba 

Akrual nondiskresioner (NDACC) 

Permodelan dalam menggunakan teknik regresi panel data dapat 

menggunakan tiga pendekatan alternatif metode dalam pengolahannya. 

Pendekatan-pendekatan tersebut ialah (1) Metode Common-Constant (The Pooled 

OLS Method), (2) Metode Fixed Effect (FEM), dan (3) Metode Random Effect 

(REM). Berikut merupakan aplikasi dari pemilihan model yang diterapkan 

terhadap model regresi pertama dalam penelitian ini dengan variabel dependen 

NDACC. 

 



4.4.1.1 Pemilihan Metode Estimasi Untuk Variabel Dependen Laba Akrual 

nondiskresioner (NDACC) 

4.4.1.1.1 F - stat (Pooled Least Square vs Fixed Effect) 

Metode Pooled Least Square akan dipilih saat tidak terdapat perbedaan 

diantara data matrix pada dimensi cross section. Model ini mengestimasikan nilai 

α yang konstan untuk semua dimensi cross section. Hasil output dari regresi panel 

data dengan metode Common-Constant (The Pooled OLS Method) dapat dilihat di 

tabel 2 pada lampiran 2 penelitian ini. 

Dari tabel 2 yang dapat dilihat di lampiran 2 dari penelitian ini terdapat dua 

variabel dengan test individual (t - test probability) terlihat signifikan dengan α = 

5% dan nilai adjusted R² sebesar 0,102 dengan nilai Durbin-Watson test sebesar 

1,410 yang rendah (jauh dari range angka 2) yang menandakan adanya masalah 

autokorelasi. Metode ini mengasumsikan bahwa nilai intersep antar individual 

dianggap sama dimana hal ini merupakan asumsi yang sangat membatasi 

(restricted) (Gujarati, 2004). Sehingga metode pooled regression ini tidak dapat 

menangkap gambaran yang sebenarnya atas hubungan yang terjadi antara variabel 

bebas dengan variabel terikatnya, begitu juga dengan hubungan diantara tiap 

individu cross section. 

Begitu juga seperti yang dijabarkan pada metode pemilihan secara teoritis 

yang mengatakan bahwa metode common constant terlalu sederhana untuk 

mendeskripsikan fenomena yang ada. Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan 

ialah menemukan nature yang spesifik atas hubungan yang terjadi diantara 

masing-masing individu pada data cross section. Maka data diolah dengan 



menggunakan metode Fixed Effect. Hasil output dari regresi panel data dengan 

metode Fixed Effect dapat dilihat di tabel 3 pada lampiran 3 penelitian ini. 

Dari tabel 3 yang dapat dilihat di lampiran 3 dari penelitian ini dapat 

ditemukan bahwa jumlah variabel individu atas uji t-stat juga terdapat dua 

variabel yang signifikan. Namun nilai adjusted R² sebesar 0,364 memberikan nilai 

yang cukup memuaskan. Nilai probability dari f-stat senilai 0,000 memberikan 

artian bahwa model tersebut highly significant dengan nilai Durbin-Watson stat 

sebesar 2,503 yang belum mendekati pada range angka 2. Melalui pengujian 

statistik, pemilihan diantara kedua model ini dapat terselesaikan dengan pengujian 

F-stat. 

Berikut perhitungan dari pengujian F-stat dengan persamaan yang terdapat 

di bab 3 (persamaan 3.5.1) didapatkan hasil sebagai berikut : 

 

 

 

Dimana :  

  = 0,582 

 = 0,113 

m  = 83 

n  = 252 



k  = 3 

Sehingga nilai F-hitung  = 3,361 

Dengan F-tabel (5%)  = 1,328 

Maka F-hitung > F-tabel 

3,361   > 1,328 

Dari hasil diatas, maka tolak H0, dengan hipotesis: 

H0 : metode pooled least square 

H1 : metode fixed effects 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan diatas, maka metode yang dipilih 

yaitu metode fixed effects. Namun, hal tersebut belum merupakan hasil akhir atas 

metode pengolahan data karena belum teruji secara statistik. Maka perlu dilihat 

hasil yang ada dari metode lain yaitu metode Random Effect dan pengujiannya 

secara statistik. 

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Gujarati (2003) pada bukunya yang 

menyarankan apabila jumlah data cross section (N) lebih besar dari jumlah data 

timeseries (T) maka digunakan metode random effect dalam pengolahannya. 

Untuk itu, maka akan dilihat pada uji formal statistik dan pemilihan berdasarkan 

model manakah yang paling baik nilai statistiknya. Hasil output dari regresi panel 

data dengan metode Random Effect dapat dilihat di tabel 3 pada lampiran 3 dari 

penelitian ini. 

Dari tabel 3 yang dapat dilihat di lampiran 3 dari penelitian ini dapat 

dilihat bahwa uji t-stat terdapat dua variabel yang memperlihatkan signifikansi    

(α = 5%). Selanjutnya, nilai adjusted R² memperlihatkan angka yang rendah yaitu 



sebesar 0,741 dan nilai Durbin - Watson stat sebesar 2,399 memberikan angka 

yang jauh dari kisaran range angka 2. Hal ini juga belum dapat memberikan 

kepastian metode mana sebaiknya yang digunakan. Maka langkah selanjutnya 

ialah pengujian Hausman Test. 

 

4.4.1.1.2 The Hausman Specification Test (Fixed Effect vs Random Effect ) 

Hausman test ini bertujuan untuk membandingkan antara metode fixed 

effect dan metode random effect. Hasil dari pengujian dengan menggunakan tes 

ini ialah mengetahui metode mana yang sebaiknya dipilih. Berikut merupakan 

output dari uji menggunakan Hausman Test. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Model Menggunakan Hausman Test 

chi-sqr(3) = 5,210 

p-value = 0,157 

Sumber : Output Regresi Panel Data Eviews 4.1 

Pada perhitungan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa nilai probability 

pada test cross section random effect memperlihatkan angka bernilai  0.1570483 

yang berarti tidak signifikan dengan tingkat signifikansi 95% (α = 5%) dan 

menggunakan distribusi Chi-Square (Gujarati, 2003). 

Dimana : 

Chi-Square hitung =  5,2100271 

Chi-Square tabel (5%)= 6,25139 

Chi-Square hitung  < Chi-Square tabel 

5,2100271  < 6,25139 



Sehingga keputusan yang diambil pada pengujian Hausman test ini yaitu 

menerima H0 (p-value > 0,05) dengan hipotesis : 

H0: metode random effects 

H1: metode fixed effects 

Berdasarkan hasil dari pengujian Hausman Test , maka metode pilihan yang 

digunakan pada penelitian yaitu metode Random Effect. 

Setelah melewati dua tahap pengujian signifikansi model maka dilakukan 

uji hipotesa dan signifikansi untuk model yang terpilih. Dalam penelitian ini 

dipilih model random effect dengan persamaan sebagai berikut: 

 

Adapun hasil estimasi model yang diolah dengan software Eviews 

sebagaimana tersebut pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7 

Hasil Estimasi Akrual nondiskresioner perusahaan (NDACC) 

Variabel Koefisien Probability 

1/ln(TA) -0,370 0,942 

∆REV-∆REC/TA 0,092 0,001 

PPE/TA -0,150 0,000 

Constanta 0,079 0,671 

R-squared 0,36  

Adjusted R-squared 0,36  

Sumber: Hasil output Eviews 4.1 dan olahan Excel 

 



Dimana :  

NDACC  = Akrual nondiskresioner perusahaan  

TA  = Total aset perusahaan 

∆REV  = Perubahan pendapatan perusahaan  

∆REC   = Perubahan piutang bersih (net receivable) perusahaan  

PPE  = Property, plant and equipment perusahaan 

Hasil Estimasi Akrual nondiskresioner perusahaan (NDACC) diatas adalah 

untuk memasukkan koefisien per variabel ke dalam formula discretionary accrual 

(DACC) per perusahaan per tahunnya yang merupakan proxy manajemen laba. 

 

4.4.2  Analisis Model Multiple Regression dengan Variabel Dependen 

Discretionary Accrual (DACC) 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan model analisis 

multiple regression. Analisis multiple regression dilakukan untuk memprediksi 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. variabel 

dependen pada penelitian ini adalah manajemen laba dan variabel independen 

meliputi siklus hidup perusahaan (LC) dan ukuran perusahaan (SIZE). Hasil 

regresi  menggunakan software  Eviews 4.1 dapat dilihat pada tabel 4.8. 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.8 

Hasil Analisis Multiple Regression 

Variabel Koefisien Probability 

Siklus Hidup Perusahaan (LC) -0,058 0,061 

Ukuran Perusahaan (SIZE) -0,070 0,043 

Siklus Hidup dan Ukuran Perusahaan (LC*SIZE) 0,026 0,105 

Constanta 0,116 0,087 

R-squared 0,023  

Adjusted R-squared 0,011  

F-statistic 1,918  

Sumber: Hasil output Eviews 4.1 dan olahan Excel 

 Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui nilai adjusted R
2
 sebesar 0,023. Hal 

ini berarti 2,3% earnings management dipengaruhi oleh variabel siklus hidup dan 

ukuran perusahaan. Sedangkan sisanya sebesar 97,7% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

 Variabel Siklus Hidup Perusahaan (LC) memiliki nilai koefisien regresi 

negatif sebesar 0,058. Namun, secara statistik variabel siklus hidup perusahaan ini 

tidak signifikan karena memiliki nilai probabilitas lebih besar dari α : 5%            

(ρ < 0,05) yaitu sebesar 0,061. Dengan demikian, hipotesis pertama yang 

menyatakan bahwa siklus hidup perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba ditolak. 

  Variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) memiliki nilai koefisien regresi 

negatif sebesar 0,070. Secara statistik variabel ukuran perusahaan ini signifikan 

karena memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari α : 5% (ρ > 0,05) yaitu sebesar 



0,043. Dengan demikian, variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba. Hasil analisis multiple regression dapat dilihat secara 

lengkap pada lampiran 6. 

4.4.3  Pengujian Asumsi 

Pengujian ini menggunakan model multiple regression, maka permasalahan 

yang mungkin terjadi pada model ini tidak terlepas dari 4 buah pelanggaran 

asumsi yaitu multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan normalitas. 

4.4.3.1 Uji Multikolinearitas 

 Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti, 

diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Ada 

atau tidaknya multikolineritas dapat diketahui atau dilihat dari koefisien kolerasi 

masing-masing variabel bebas. Jika koefisien kolerasi di antara masing-masing 

variabel bebas lebih besar dari 0,8, maka terjadi multikolinearitas. 

Tabel 4.9 

Tabel Correlation Matrix Antar Variabel Independen 

 DACC LC LCSIZE SIZE 

DACC 1,000 -0,063 -0,079 -0,089 

LC -0,063 1,000 0,683 -0,020 

LCSIZE -0,079 0,683 1,000 0,670 

SIZE -0,089 -0,020 0,670 1,000 

Sumber: Hasil output Eviews 4.1 dan olahan Excel 

Tabel di atas memperlihatkan bahwa tidak terdapat hubungan antara 

variabel bebas dengan nilai lebih dari 0,8. Data dikatakan teridentifikasi 

multikolinearitas apabila koefisien korelasi antar variabel independen lebih dari 



satu atau sama dengan 0,8 (Gujarati, 2003). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

antara variabel bebas tidak terdapat multikolinearitas. 

4.4.3.2 Uji Heteroskedastisitas (heterocedasticity) 

Untuk membuktikan dugaan pada uji heteroskedastisitas pertama, maka 

dilakukan uji White Heteroscedasticity yang tersedia dalam program Eviews. 

Hasil yang diperhatikan dari uji ini adalah F dan Obs*R-squared lebih kecil dari 

X
2
 tabel, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  Maka hasil output regresi 

menjadi: 

Tabel 4.10 

Tabel Pengujian White Heteroskesdacity 

F-statistic 1,199     Probability 0,307 

Obs*R-squared 7,190     Probability 0,304 

Sumber: Hasil output Eviews 4.1 dan olahan Excel 

Dari hasil diatas, maka menerima H0 , dengan hipotesis: 

H0 : tidak ada heteroskedastisitas 

H1 : ada heteroskedastisitas 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan diatas, maka disimpulkan bahwa 

tidak ada permasalahan heteroskedastisitas. Ini dikarenakan p-value            

Obs*R-square > α yaitu 0,304 > 0,05, maka H0 diterima.  

4.4.3.3 Uji Autokorelasi 

Pada output tabel 6 pada lampiran 6 terlihat bahwa nilai DW-stat bernilai 

1,596 yang berada pada kisaran angka 2 (1,5 < DW-Stat < 2,5). Hal ini 

mengindikasikan bahwa pada model tersebut tidak mempunyai masalah 

autokorelasi. Selanjutnya, sesuai dengan yang dikatakan oleh Gujarati didalam 



bukunya, bila menggunakan model GLS (Generalized Least-square) dalam 

penelitian maka hasil output tidak memiliki masalah dalam autokorelasi.  

4.4.3.4 Uji Normalitas 

 Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah error term telah 

terdistribusi normal. Uji normalitas dapat ditempuh dengan Uji Jarque-Berra (JB-

test). 

Tabel 4.11 

Pengujian Jarque Berra (JB-test) 

Jarque Berra 102,554 

Probability 0,000 

Sumber: Hasil output Eviews 4.1 dan olahan Excel 

Dari hasil diatas, maka menolak H0 , dengan hipotesis: 

H0 : error term terdistribusi normal 

H1 : error term tidak terdistribusi normal 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan diatas, maka disimpulkan bahwa ada 

permasalahan normalitas. Ini dikarenakan p-value < α yaitu 0,000 < 0,05, maka 

H0 ditolak.  Namun, jika jumlah observasi lebih dari 30 diasumsikan distribusi 

sampling error term telah mendekati normal. 

Dengan demikian, data dalam penelitian ini telah terbebas dari masalah 

heterokedastisitas, autokorelasi, multikolinearitas (multicollinearity) dan 

normalitas.  

 

 

 



4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

Bagian ini merupakan penjelasan atas hasil analisis data sebagaimana yang 

telah diuraikan di atas. Pembahasan hasil penelitian disusun secara berurutan 

berdasarkan pengembangan hipotesis yang telah diajukan. Pembahasan hasil 

penelitian akan dilakukan dengan dua tahap uji bagi masing–masing variabel 

bebas pada model penelitian ini, yaitu uji signifikansi dengan probability atas     

p-value dan uji arah atas nilai koefisiennya. 

4.5.1 Pengaruh Siklus Hidup Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

Uji signifikansi yang dilakukan pada variabel bebas dapat dilihat dari nilai 

probability p-value. Dari hasil regresi didapatkan bahwa dengan tingkat 

signifikansi 95% (α = 5%) variabel ukuran perusahaan memiliki probability         

p-value 0,043. Nilai tersebut < 0,05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

variabel siklus hidup perusahaan merupakan variabel yang mempengaruhi 

manajemen laba dari perusahaan - perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Kemudian dikarenakan tidak adanya hubungan yang signifikan antara kedua 

variabel maka analisis mengenai uji arah tidak diperlukan lagi. 

 Pada penelitian ini terdapat 29 perusahaan yang berada pada tahap growth.  

Perusahaan pada tahap growth secara umum menunjukkan pertumbuhan 

penjualan yang lebih tinggi dibandingkan pada tahap-tahap yang lainnya. 

Perusahaan pada tahap growth hanya  memiliki dividen yang dibayarkan masih 

rendah. Biasanya perusahaan yang berada pada tahap growth umurnya masih 

relatif muda. Contohnya adalah PT Perdana Bangun Pusaka Tbk (KONI) yang 

mempunyai rata-rata pertumbuhan penjualan 8,18%, kemudian dividennya 



sebesar 12,95%, dan umurnya masih 6 tahun. Perusahaan dengan pertumbuhan 

penjualan yang tinggi pada umumnya adalah perusahaan yang masih berada 

dalam tahap awal perkembangan dan memiliki kesempatan tumbuh yang tinggi. 

Perusahaan pada tahap ini mempunyai sistem pengendalian yang ketat.  

 Perusahaan yang berada pada tahap mature pada penelitian ini adalah 

sebanyak 39 perusahaan. Perusahaan pada tahap mature secara umum 

menunjukkan pembayaran dividen dan pertumbuhan penjualan pada tingkat 

medium. Perusahaan yang berada pada tahap mature umurnya berada di tengah di 

antara umur perusahaan yang berada pada tahap growth dan stagnant. Ini 

dicontohkan oleh PT Apac Citra Centertex Tbk (MYTX) yang mempunyai 

pertumbuhan penjualan sebesar 5,42%, pembayaran deviden sebesar 0,68% dan 

umurnya adalah 26 tahun. 

 Pada penelitian ini terdapat 16 perusahaan yang berada pada tahap 

stagnant. Secara umum, perusahaan pada tahap stagnant menunjukkan 

pembayaran dividen yang cukup tinggi sedangkan pertumbuhan penjualannya 

lebih rendah dibandingkan perusahaan yang berada pada tahap growth dan 

mature. Perusahaan yang berada pada tahap stagnant umurnya relatif lebih tua 

dibandingkan perusahaan yang growth dan perusahaan yang mature. Salah satu 

perusahaan pada tahap ini adalah PT PT Indo Kordsa Tbk (BRAM) yang 

mempunyai rata-rata pertumbuhan penjualan hanya sebesar 1,08%, namun 

pembayaran devidennya tinggi yaitu sebesar 28,92%, kemudian umurnya yang tua 

yaitu 59 tahun. 



 Pada penelitian ini menemukan bahwa memang terdapat hubungan negatif 

antara siklus hidup perusahaan dengan manajemen laba, sehingga semakin 

berubahnya siklus hidup perusahaan dari growth, mature dan stagnant, semakin 

rendah manajemen laba yang dilakukan peruahaan, namun ini tidak signifikan. 

Perusahaan yang berada pada tahap growth menerapkan sistem pengendalian yang 

tidak ketat, tetapi bila sudah mencapai pada fase kematangan atau harvest (dalam 

hal ini dikategorikan ke dalam tahap mature) dan penurunan maka akan 

menerapkan sistem pengendalian yang ketat. Semakin ketat sistem pengendalian, 

diharapkan manajemen laba yang dilakukan semakin rendah. 

Perusahaan yang berada pada fase stagnant (dalam hal ini ditunjukkan 

dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang rendah) memiliki sistem 

pengendalian yang ketat sehingga pihak manajemen kurang bebas untuk 

melakukan manajemen laba. Semakin perusahaan dikelola dengan baik dan 

memiliki sistem pengendalian internal yang ketat maka manajer akan lebih 

berhati-hati dan tingkat manajemen laba akan berkurang. 

 Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Myers dan Skinner dalam 

Dechow dan Skinner (2000), yang menyatakan bahwa sulit memisahkan 

manajemen laba dari suatu kebijakan akuntansi yang sah pada suatu perusahaan. 

Ini dimungkinkan karena penelitian ini hanya menggunakan model siklus hidup 

perusahaan yang digunakan Anthony dan Ramesh (1992) dengan membagi siklus 

hidup perusahaan ke dalam tiga tahap (growth, mature, dan stagnant) sehingga 

ada kemungkinan terdapat perbedaan hasil jika digunakan dengan model lain yang 

membagi siklus hidup perusahaan ke dalam empat tahap atau lima tahap.  Ada 



beberapa model siklus hidup perusahaan yang digunakan oleh para peneliti yaitu 

model lima tahap, empat tahap, dan tiga tahap. Masing-masing model tersebut 

didukung oleh literatur siklus hidup perusahaan dan dapat dilihat secara lengkap 

pada penelitian Quinn dan Cameron (1983). 

4.5.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

Uji signifikansi yang dilakukan pada variabel bebas dapat dilihat dari nilai 

probability p-value. Dari hasil regresi didapatkan bahwa dengan tingkat 

signifikansi 95% (α = 5%) variabel ukuran perusahaan memiliki probability         

p-value 0,061. Karena nilai tersebut > 0,05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

variabel Ukuran Peusahaan  merupakan variabel yang mempengaruhi Manajemen 

Laba dari perusahaan - perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Perlakuan atas uji arah ditemukan bahwa hubungan kedua variabel 

berhubungan negatif sebesar 0,058. Hal ini mengindikasikan apabila ukuran 

perusahaan meningkat sebesar 1% maka nilai manajemen laba perusahaan akan 

turun senilai 5,8%. 

 Pada penelitian ini terdapat 28 perusahaan yang berukuran kecil. Salah 

satunya adalah PT Inter Delta Tbk (INTD) yang hanya mempunyai rata-rata 

aktiva sebesar Rp 38.441.841.706. Kemudian terdapat 28 perusahaan berukuran 

medium, seperti PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) yang mempunyai aktiva 

sebesar Rp 1.020.736.897.667. Pada ukuran besar juga terdapat 28 perusahaan 

yang salah satunya adalah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) 

yaitu mempunyai aktiva yang sangat besar Rp 96.562.750.000.000. 



 Penelitian ini melihat bahwa perusahaan kecil lebih cenderung melakukan 

manajemen laba. Ini dikarenakan kepentingan publiknya lebih rendah 

dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran besar, sehingga tekanan untuk 

memberikan laporan keuangan yang kredibel kepada investor lebih kecil.  

 Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan 

yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak 

lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Bagi investor, kebijakan peruahaan akan berimplikasi terhadap prospek cash flow 

dimasa yang akan datang. Sedangkan bagi regulator (pemerintah) akan berdampak 

terhadap besarnya pajak yang diterima, serta efektifitas peran pemberian 

perlindangan masyarakat secara umum. Sehingga manajemen laba yang dilakukan 

perusahaan besar lebih rendah dibandingkan perusahaan kecil. 

Ini sesuai dengan penelitian Yan (2006), ukuran perusahaan (ditunjukkan 

oleh aktiva dan penjualan) semakin meningkat seiring dengan perkembangan 

perusahaan melalui masing-masing tahap siklus hidup perusahaan. Manajemen 

laba lebih besar dilakukan oleh perusahaan yang kecil dibandingkan dengan 

perusahaan yang berukuran medium atau besar (Kim, et al., 2003). 

 Ini juga sesuai dengan penelitian Marrakchi (2001) dengan menggunakan 

data sampel perusahaan industri tahun 1996 menemukan bahwa ukuran 

perusahaan memiliki hubungan negatif dengan manajemen laba. Perusahaan yang 

lebih besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan manajemen laba 

dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil, karena perusahaan besar dipandang 

lebih kritis oleh pemegang saham dan pihak luar. Perusahaan besar memiliki basis 



investor yang lebih besar, sehingga mendapat tekanan yang lebih kuat untuk 

menyajikan pelaporan keuangan yang kredibel. 

Hasil pengujian model menjelaskan bagaimana korelasi kedua variabel 

independen terhadap manajemen laba sebagai variabel dependen. Secara ringkas, 

perbandingan antara hipotesis yang dikembangkan dengan hasil yang diperoleh 

dapat dilihat pada tabel 4.12 di bawah ini. 

Tabel 4.12 

Korelasi Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

Variabel Independen Hipotesis 
Hasil 

(tingkat signifikansi 5%) 

Siklus Hidup Perusahaan H1 : negatif, signifikan negatif, tidak signifikan 

Ukuran Perusahaan H2 : negatif, signifikan negatif, signifikan 

 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siklus hidup perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini dikarenakan 

pembagian siklus hidup yang kurang detail hanya menjadi tiga tahap 

(growth, mature, stagnant) sehingga ada kemungkinan terdapat perbedaan 

hasil jika digunakan dengan model lain yang membagi siklus hidup 

perusahaan ke dalam empat tahap atau lima tahap. 

2. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap 

manajemen laba. Perusahaan yang lebih besar kurang memiliki dorongan 

untuk melakukan manajemen laba dibandingkan perusahaan-perusahaan 

kecil, karena perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pemegang saham 

dan pihak luar. Perusahaan besar memiliki basis investor yang lebih besar, 

sehingga mendapat tekanan yang lebih kuat untuk menyajikan pelaporan 

keuangan yang kredibel. 

 

5.2 Keterbatasan penelitian 

 Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain: 



1. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini selama tiga tahun 

yaitu 2009-2011 yang tergolong pendek sehingga belum dapat 

menggambarkan kondisi perbedaan manajemen laba sepenuhnya. 

2. Belum dilakukan pengujian terhadap perusahaan non pemanufakturan 

sehingga penelitian ini kurang dapat digeneralisasi.  

3. Penelitian ini hanya menggunakan model siklus hidup yang digunakan 

Anthony & Ramesh (1992) dengan membagi siklus hidup perusahaan ke 

dalam tiga tahap (growth, mature, dan stagnant) sehingga ada kemungkinan 

terdapat perbedaan hasil jika digunakan dengan model lain yang membagi 

siklus hidup perusahaan ke dalam empat tahap atau lima tahap.  

4. Penelitian ini belum membedakan apakah manajemen laba yang dilakukan 

pada setiap tahap siklus hidup perusahaan dan ukuran perusahaan adalah 

manajemen laba yang menaikkan laba atau menurunkan laba sehingga 

manajemen laba dapat dideteksi dengan lebih detail.  

5. Penelitian ini belum menjelaskan mengenai motivasi perusahaan tiap tahap 

siklus hidup maupun ukuran perusahaan melakukan manajemen laba. 

 

5.3 Saran  

 Berdasarkan keterbatasan yang dialami dalam penelitian ini, peneliti 

mengajukan saran-saran yang diharapkan dapat mengurangi keterbatasan 

penelitian. Saran-saran tersebut antara lain: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode pengamatan yang 

lebih lama agar dapat memprediksi hasil penelitian jangka panjang. Dengan 



periode penelitian yang lebih panjang, dapat diketahui ada tidaknya 

pengaruh siklus hidup dan ukuran perusahaan terhadap perbedaan 

manajemen laba di Indonesia.  

2. Perlu dilakukan pengujian terhadap perusahaan non pemanufakturan 

sehingga penelitian ini dapat digeneralisasi.  

3. Perlu dilakukan penelitian dengan pembagian siklus hidup perusahaan ke 

dalam empat tahap atau lima tahap sehingga ada kemungkinan terdapat 

perbedaan hasil. 

4. Penelitian terhadap manajemen laba perlu membedakan apakah manajemen 

laba yang dilakukan pada setiap tahap siklus hidup perusahaan dan ukuran 

perusahaan adalah manajemen laba yang menaikkan laba atau menurunkan 

laba sehingga manajemen laba dapat dideteksi dengan lebih detail.  

5. Perlunya pengujian terhadap manajemen laba yang menjelaskan mengenai 

motivasi perusahaan tiap tahap siklus hidup maupun ukuran perusahaan 

melakukan manajemen laba. 
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LAMPIRAN 1 

Tabel 1 

Daftar Nama Dan Kode Perusahaan Sampel 

No. 
Kode 

Emiten 
Nama Emiten 

Kode 

ICMD 

1 ACES PT Ace Hardware Indonesia Tbk B22 

2 AKRA PT AKR Corporindo Tbk B07 

3 AMFG PT Asahimas Flat Glass Tbk B09 

4 APLI PT Asiaplast Industries Tbk B09 

5 ASGR PT Astra-Graphia Tbk B15 

6 ASII PT Astra International Tbk B16 

7 BATA PT Sepatu Bata Tbk B04 

8 BRAM PT Indo Kordsa Tbk B16 

9 BTON PT Betonjaya Manunggal Tbk B11 

10 BUDI PT Budi Acid Jaya Tbk B07 

11 CMPP PT Centris Multi Persada Pratama Tbk B20 

12 CTBN PT Citra Tubindo Tbk B11 

13 DPNS PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk B08 

14 DVLA PT Darya-Varia Laboratoria Tbk B18 

15 EKAD PT Ekadharma International Tbk B08 

16 ESTI PT Ever Shine Textile Industry Tbk B04 

17 ETWA PT Eterindo Wahanatama Tbk B07 

18 EXCL PT XL Axiata Tbk B21 

19 FAST PT Fast Food Indonesia Tbk B01 

20 FASW PT Fajar Surya Wisesa Tbk B06 

21 GDST PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk B11 

22 GDYR PT Goodyear Indonesia Tbk B16 

23 GGRM PT Gudang Garam Tbk B02 

24 GJTL PT Gajah Tunggal Tbk B16 

25 HERO PT Hero Supermarket Tbk B22 

26 IATA PT Indonesia Air Transport Tbk B20 

27 IKBI PT Sumi Indo Kabel Tbk B14 

28 INAI PT Indal Aluminium Industry Tbk B11 

29 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk B01 

30 INDS PT Indospring Tbk B16 



31 INTA PT Intraco Penta Tbk B16 

32 INTD PT Inter Delta Tbk B17 

33 INTP PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk B10 

34 INVS PT Inovisi Infracom Tbk B21 

35 ISAT PT INDOSAT Tbk B21 

36 JPRS PT Jaya Pari Steel Tbk B11 

37 KAEF PT Kimia Farma (Persero) Tbk B18 

38 KBRI PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk B06 

39 KDSI PT Kedawung Setia Industrial Tbk B12 

40 KIAS PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk B13 

41 KICI PT Kedaung Indah Can Tbk B12 

42 KOIN PT Kokoh Inti Arebama Tbk B22 

43 KONI PT Perdana Bangun Pusaka Tbk B17 

44 LION PT Lion Metal Works Tbk B11 

45 LMPI PT Langgeng Makmur Industry Tbk B09 

46 LMSH PT Lionmesh Prima Tbk B11 

47 LPIN PT Multi Prima Sejahtera Tbk B16 

48 LTLS PT Lautan Luas Tbk B07 

49 MAPI PT Mitra Adiperkasa Tbk B22 

50 MASA PT Multistrada Arah Sarana Tbk B16 

51 MDRN PT Modern Internasional Tbk B17 

52 MERK PT Merck Tbk B18 

53 MICE PT Multi Indocitra Tbk B22 

54 MIRA PT Mitra International Resources Tbk B20 

55 MLBI PT Multi Bintang Indonesia Tbk B01 

56 MLIA PT Mulia Industrindo Tbk B13 

57 MLPL PT Multipolar Tbk B15 

58 MPPA PT Matahari Putra Prima Tbk B22 

59 MTDL PT Metrodata Electronics Tbk B15 

60 MYTX PT Apac Citra Centertex Tbk B04 

61 NIPS PT Nipress Tbk B16 

62 OKAS PT Ancora Indonesia Resources Tbk B22 

63 PICO PT Pelangi Indah Canindo Tbk B11 

64 RDTX PT Roda Vivatex Tbk B03 

65 RIGS PT Rig Tenders Indonesia  Tbk B20 

66 SDPC PT Millennium Pharmacon International Tbk B22 

67 SMAR PT SMART Tbk B01 

68 SMCB PT Holcim Indonesia Tbk B10 

69 SMGR PT Semen Gresik (Persero) Tbk B10 

70 SQBI PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk B18 

71 TBLA PT Tunas Baru Lampung Tbk B01 



72 TFCO PT Tifico Fiber Indonesia Tbk  B03 

73 TGKA PT Tigaraksa Satria Tbk B22 

74 TIRA PT Tira Austenite Tbk B11 

75 TLKM PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk B21 

76 TMAS PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk B20 

77 TMPI PT AGIS Tbk B22 

78 TRIL PT Triwira Insanlestari Tbk B22 

79 TRIO PT Trikomsel Oke Tbk B22 

80 TSPC PT Tempo Scan Pacific Tbk B18 

81 TURI PT Tunas Ridean Tbk B16 

82 UNTR PT United Tractor Tbk B16 

83 YPAS PT Yanaprima Hastapersada Tbk B09 

84 ZBRA PT Zebra Nusantara Tbk B20 

 

 



 

LAMPIRAN 2 

Tabel 2 

Pengujian Regresi Panel dengan Metode Pooled Least Square 

Dependent Variable: NDACC? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 04/12/13   Time: 13:35 
Sample: 2009 2011 
Included observations: 3 
Number of cross-sections used: 84 
Total panel (balanced) observations: 252 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.077088 0.151727 0.508072 0.6119 
1/ln(TA)? -0.448009 4.076618 -0.109897 0.9126 

REV-REC/TA? 0.106370 0.029363 3.622596 0.0004 
PPE/TA? -0.141365 0.032620 -4.333636 0.0000 

R-squared 0.112857     Mean dependent var 0.017974 
Adjusted R-squared 0.102125     S.D. dependent var 0.143029 
S.E. of regression 0.135529     Sum squared resid 4.555311 
F-statistic 10.51632     Durbin-Watson stat 1.410116 
Prob(F-statistic) 0.000002    

 



 

LAMPIRAN 3 

Tabel 3 

Pengujian Regresi Panel dengan Metode Fixed Effect Method 

Dependent Variable: NDACC? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 04/12/13   Time: 13:37 
Sample: 2009 2011 
Included observations: 3 
Number of cross-sections used: 84 
Total panel (balanced) observations: 252 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

1/ln(TA)? 45.20563 31.50959 1.434663 0.1533 
REV-REC/TA? 0.077961 0.030158 2.585110 0.0106 

PPE/TA? -0.211646 0.069603 -3.040756 0.0027 
Fixed Effects     

ACES--C -1.489563    
AKRA--C -1.498146    
AMFG--C -1.519178    
APLI--C -1.550975    

ASGR--C -1.625847    
ASII--C -1.233139    

BATA--C -1.584185    
BRAM--C -1.496081    
BTON--C -1.845151    
BUDI--C -1.487201    
CMPP--C -1.719753    
CTBN--C -1.482945    
DPNS--C -1.801064    
DVLA--C -1.513561    
EKAD--C -1.568423    
ESTI--C -1.602229    

ETWA--C -1.419368    
EXCL--C -1.460826    
FAST--C -1.735440    
FASW--C -1.641824    
GDST--C -1.468283    
GDYR--C -1.662669    
GGRM--C -1.285652    
GJTL--C -1.404569    
HERO--C -1.526647    
IATA--C -1.625955    
IKBI--C -1.649695    



INAI--C -1.619819    
INDF--C -1.376492    
INDS--C -1.482167    
INTA--C -1.759257    
INTD--C -1.651438    
INTP--C -1.321772    
INVS--C -1.376751    
ISAT--C -1.345583    
JPRS--C -1.609549    
KAEF--C -1.532876    
KBRI--C -1.585194    
KDSI--C -1.583875    
KIAS--C -1.450267    
KICI--C -1.790600    
KOIN--C -1.731485    
KONI--C -1.976121    
LION--C -1.656118    
LMPI--C -1.613220    
LMSH--C -1.707848    
LPIN--C -1.664450    
LTLS--C -1.523682    
MAPI--C -1.544447    
MASA--C -1.430235    
MDRN--C -1.554902    
MERK--C -1.466298    
MICE--C -1.587133    
MIRA--C -1.469662    
MLBI--C -1.470702    
MLIA--C -1.207967    
MLPL--C -1.515238    
MPPA--C -1.517948    
MTDL--C -1.684706    
MYTX--C -1.500904    
NIPS--C -1.544698    
OKAS--C -1.514034    
PICO--C -1.479072    
RDTX--C -1.448471    
RIGS--C -1.573788    
SDPC--C -1.643409    
SMAR--C -1.346820    
SMCB--C -1.368514    
SMGR--C -1.313462    
SQBI--C -1.572611    
TBLA--C -1.444430    
TFCO--C -1.370818    
TGKA--C -1.580430    
TIRA--C -1.692927    
TLKM--C -1.312715    
TMAS--C -1.574245    
TMPI--C -1.586642    



TRIL--C -1.708644    
TRIO--C -1.171628    
TSPC--C -1.515509    
TURI--C -1.456925    
UNTR--C -1.357721    
YPAS--C -1.593164    
ZBRA--C -1.820326    

R-squared 0.581597     Mean dependent var 0.017974 
Adjusted R-squared 0.363520     S.D. dependent var 0.143029 
S.E. of regression 0.114108     Sum squared resid 2.148420 
F-statistic 2.666936     Durbin-Watson stat 2.950279 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 



 

LAMPIRAN 4 

Tabel 4 

Pengujian Regresi Panel dengan Metode Random Effect Method 

Dependent Variable: NDACC? 
Method: GLS (Variance Components) 
Date: 04/12/13   Time: 13:40 
Sample: 2009 2011 
Included observations: 3 
Number of cross-sections used: 84 
Total panel (balanced) observations: 252 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.079396 0.186587 0.425515 0.6708 
1/ln(TA)? -0.369932 5.042044 -0.073369 0.9416 

REV-REC/TA? 0.092116 0.027160 3.391603 0.0008 
PPE/TA? -0.150217 0.037482 -4.007676 0.0001 

Random Effects     
ACES--C 0.034763    
AKRA--C -0.035106    
AMFG--C -0.014102    
APLI--C 0.030921    

ASGR--C -0.034494    
ASII--C 0.047358    

BATA--C 0.006881    
BRAM--C 0.010787    
BTON--C -0.060624    
BUDI--C 0.004387    
CMPP--C -0.002625    
CTBN--C 0.015168    
DPNS--C -0.063346    
DVLA--C 0.030946    
EKAD--C 0.051633    
ESTI--C -0.011487    

ETWA--C 0.100317    
EXCL--C -0.067302    
FAST--C -0.101599    
FASW--C -0.109500    
GDST--C 0.041299    
GDYR--C -0.076572    
GGRM--C 0.049048    
GJTL--C 0.007416    
HERO--C -0.028188    
IATA--C -0.032520    



IKBI--C -0.031743    
INAI--C -0.005895    
INDF--C -0.011577    
INDS--C 0.045533    
INTA--C -0.118613    
INTD--C 0.073562    
INTP--C 0.038395    
INVS--C 0.125284    
ISAT--C -0.018576    
JPRS--C 0.009504    
KAEF--C -0.004080    
KBRI--C -0.035891    
KDSI--C 0.001820    
KIAS--C 0.033192    
KICI--C -0.035492    
KOIN--C -0.065944    
KONI--C -0.140220    
LION--C -0.006189    
LMPI--C -0.016945    
LMSH--C 0.008192    
LPIN--C 0.012913    
LTLS--C -0.022978    
MAPI--C -0.041074    
MASA--C 0.015196    
MDRN--C 0.008988    
MERK--C 0.079799    
MICE--C 0.018717    
MIRA--C -0.027574    
MLBI--C 0.036075    
MLIA--C 0.128771    
MLPL--C -0.051625    
MPPA--C -0.048335    
MTDL--C -0.071294    
MYTX--C -0.007023    
NIPS--C 0.035054    
OKAS--C 0.012060    
PICO--C 0.056736    
RDTX--C 0.045460    
RIGS--C -0.023258    
SDPC--C 0.001266    
SMAR--C 0.036210    
SMCB--C 0.016303    
SMGR--C 0.045011    
SQBI--C 0.030828    
TBLA--C 0.021216    
TFCO--C 0.059748    
TGKA--C -0.026739    
TIRA--C -0.024489    
TLKM--C -0.013983    
TMAS--C -0.038587    



TMPI--C -0.021980    
TRIL--C -0.041067    
TRIO--C 0.197215    
TSPC--C -0.017074    
TURI--C 0.017879    
UNTR--C -0.000278    
YPAS--C 0.025103    
ZBRA--C -0.060967    

GLS Transformed 
Regression 

    

R-squared 0.365828     Mean dependent var 0.017974 
Adjusted R-squared 0.358157     S.D. dependent var 0.143029 
S.E. of regression 0.114588     Sum squared resid 3.256351 
Durbin-Watson stat 1.966516    

Unweighted 
Statistics including 

Random Effects 

    

R-squared 0.480344     Mean dependent var 0.017974 
Adjusted R-squared 0.474058     S.D. dependent var 0.143029 
S.E. of regression 0.103728     Sum squared resid 2.668335 
Durbin-Watson stat 2.399874    

 



 

LAMPIRAN 5 

Tabel 5 

Pengujian Haussman 

Hausman test for fixed versus random effects  

chi-sqr(3) =   5.2100271 
p-value =   0.1570483 



 

LAMPIRAN 6 

Tabel 6 

Pengujian Multiple Regression Ordinary Least Square 

Dependent Variable: DACC 
Method: Least Squares 
Date: 04/12/13   Time: 17:41 
Sample: 1 252 
Included observations: 252 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LC -0.057906 0.030720 -1.884976 0.0606 
SIZE -0.070090 0.034502 -2.031467 0.0433 

LCSIZE 0.025536 0.015676 1.629020 0.1046 
C 0.116435 0.067796 1.717433 0.0871 

R-squared 0.022676     Mean dependent var -0.034773 
Adjusted R-squared 0.010854     S.D. dependent var 0.137517 
S.E. of regression 0.136768     Akaike info criterion -1.125310 
Sum squared resid 4.638989     Schwarz criterion -1.069287 
Log likelihood 145.7890     F-statistic 1.918082 
Durbin-Watson stat 1.596364     Prob(F-statistic) 0.127158 

 

Tabel 7 

Uji Multikolinearitas 

 DACC LC LCSIZE SIZE 

DACC 1.000000 -0.063050 -0.079131 -0.089489 

LC -0.063050 1.000000 0.683150 -0.020381 

LCSIZE -0.079131 0.683150 1.000000 0.670257 

SIZE -0.089489 -0.020381 0.670257 1.000000 

 



 

Tabel 8 

Uji Heteroskedastisitas 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.199320     Probability 0.307209 
Obs*R-squared 7.190332     Probability 0.303604 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 04/14/13   Time: 00:21 
Sample: 1 252 
Included observations: 252 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.112059 0.060765 1.844150 0.0664 
LC -0.047106 0.044395 -1.061074 0.2897 

LC^2 0.003021 0.007659 0.394418 0.6936 
LCSIZE 0.032148 0.019809 1.622869 0.1059 

LCSIZE^2 -0.001716 0.001244 -1.378476 0.1693 
SIZE -0.071704 0.044620 -1.606991 0.1093 

SIZE^2 0.008094 0.007820 1.035003 0.3017 

R-squared 0.028533     Mean dependent var 0.018409 
Adjusted R-squared 0.004742     S.D. dependent var 0.041743 
S.E. of regression 0.041644     Akaike info criterion -3.491925 
Sum squared resid 0.424889     Schwarz criterion -3.393885 
Log likelihood 446.9825     F-statistic 1.199320 
Durbin-Watson stat 1.776016     Prob(F-statistic) 0.307209 

 



 

Tabel 9 

Uji Normalitas 
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Series: Residuals

Sample 1 252

Observations 252

Mean       3.56E-17

Median  -0.008047

Maximum  0.531733

Minimum -0.561139

Std. Dev.   0.135949

Skewness   0.075904

Kurtosis   6.121544

Jarque-Bera  102.5544

Probability  0.000000

 

 

 

 


