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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2015. Metode pemilihan sampel 

menggunakan purposive sampling, yaitu populasi yang dijadikan sampel 

merupakan sampel merupakan populasi yang memenuhi kriteria tertentu, dengan 

tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang 

ditentukan. Jumlah perusahaan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 509 perusahaan yang merupakan perusahaan yang tercatat pada Bursa 

Efek Indonesia. 

Jumlah sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini ada 95 perusahaan. 

Hal ini dikarenakan 95 perusahaan tersebut memenuhi kriteria yang ada. 

Perhitungan penentuan sampel dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.1 

Perhitungan Penentuan Sampel  

Keterangan Jumlah 

Perusahaan yang terdaftar di BEI 2015 509 

Perusahaan non manufaktur periode tahun 2015 (350) 

Perusahaan yang delisted di periode tahun 2015 (12) 

Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah (29) 

Perusahaan yang tidak mencantumkan laporan keuangan secara lengkap (20) 

Perusahaan yang tidak menyediakan data mekanisme GCG (3) 

Jumlah Sampel Perusahaan 95 

Sumber: Data diolah 

4.1.2 Analisis Deskriptif 

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi dari suatu data yang dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai 
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maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing 

variabel. Hasil analisis deskriptif dapat diketahui melalui penjelasan berikut:   

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

ACC 95 .5227 1.4971 .990574 .1838872 

INST 95 .5883 1.0000 .836712 .1219165 

DKM 95 .00 1.00 .4421 .49927 

KMA 95 1.00 5.00 3.0526 .68987 

KI 95 .30 .70 .4789 .09882 

DKA 95 .00 1.00 .3579 .48192 

SPREAD 95 .0000 .7071 .380706 .1318590 

Valid N 

(listwise) 
95     

Sumber : Data diolah 

Berikut adalah deskripsi data dari masing-masing variabel penelitian:  

a. Manajemen Laba 

Berdasarkan dari tabel statistik deskriptif pada tabel 4.2 

menunjukkan bahwa nilai minimum dari variabel ACC adalah .5227, 

nilai maksimum adalah 1.4971, nilai mean adalah .990574, dan 

standar deviasi dari variabel ACC adalah .1838872 

b. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional diukur dengan persentase jumlah saham 

yang dimiliki oleh investor institusional dibandingkan dengan total 

saham perusahaan. Berdasarkan dari tabel statistik deskriptif pada 

tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai minimum dari variabel INST 

adalah .5883, nilai maksimum adalah 1.0000, nilai mean adalah 

.836712, dan standar deviasi dari variabel INST adalah .1219165. 
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c. Kepemilikan Manajerial 

Hasil dari tabel statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai 

minimum adalah .00, nilai maksimum adalah 1.00, nilai mean adalah 

.4421, dan standar deviasi dari variabel DKM adalah .49927 

d. Komite Audit 

Hasil dari tabel statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai 

minimum adalah 1.00, nilai maksimum adalah 5.00, nilai mean adalah 

3.0526, dan standar deviasi dari variabel KMA adalah .68987 

e. Komisaris Independen 

Berdasarkan hasil dari tabel statistik deskriptif menunjukkan 

bahwa nilai minimum adalah .30, nilai maksimum adalah .70, nilai 

mean adalah .4789, dan standar deviasi dari variabel KI adalah .09882 

f. Kualitas Audit 

Berdasarkan dari statistik deskriptif pada tabel 4.2, hasil 

menunjukkan bahwa nilai minimum adalah .00, nilai maksimum 

adalah 1.00, nilai mean adalah .3579, dan standar deviasi dari variabel 

DKA adalah .48192 

g. Asimetri Informasi 

Berdasarkan hasil dari tabel statistik deskriptif menunjukkan 

bahwa nilai minimum adalah .0000, nilai maksimum adalah .7071, 

nilai mean adalah .380706, dan standar deviasi dari variabel SPREAD 

adalah .1318590 
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4.1.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel dependen dan variabel independen berdistribusi normal 

atau berdistribusi tidak normal. Model regresi yang baik adalah distribusi 

data normal atau mendekati normal.  

Untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak, 

dapat dilihat melalui metode analisis grafik histogram dan grafik normal p-

plot. Grafik histogram dan grafik normal p-plot untuk uji normalitas 

disajikan pada gambar sebagai berikut: 

Gambar 1 

Grafik Histogram 
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Gambar 2 

Grafik Normal P-Plot 

 

Hasil uji normalitas menggunakan analisis grafik histogram dan 

grafik normal p-plot diatas menunjukkan bahwa grafik memberikan pola 

distribusi normal dan pada grafik normal p-plot terlihat titik-titik 

menyebar di sekitar garis diagonal. 

Untuk menguji normalitas data, pada penelitian ini menggunakan 

metode uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov.  

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov 

Test 

Unstandardized 

Residual 

N 95 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

.073 

   Sumber: Data diolah 
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Tabel 4.3. menunjukkan bahwa besarnya nilai Asymptotic 

Significance adalah 0,073 > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa uji 

normalitas data terpenuhi. 

b. Uji Multikoliniearitas 

Uji multikoloniaritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. 

Multikoloniaritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation 

factor (VIF). Batas dari nilai VIF adalah 10 dan tolerance value adalah 

0,1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai tolerance kurang dari 0,1 

maka akan terjadi multikoloniaritas dan model regresi tidak layak untuk 

dipakai. Hasil perhitungan nilai tolerance serta VIF dapat diketahui pada 

tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 

Pengujian Multikolinieritas 

 

Collinearity Statistics 

 Tolerance VIF 

(Constant)  

INST .962 1.040 

DKM .923 1.084 

KMA .956 1.046 

KI .986 1.014 

DKA .972 1.029 

SPREAD .972 1.029 

Sumber: Data Diolah 

Dari hasil output di atas dapat diketahui bahwa nilai tolerance dari 

setiap variabel independen lebih dari 0,10 dan nilai VIF dari setiap 

variabel independen tidak lebih dari 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

Coefficientsa 
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bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model 

regresi. 

c. Uji Heterokedastisitas 

Pengujian asumsi heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui 

apakah residual memiliki ragam yang homogen atau tidak. Pada analisis 

regresi linier diharapkan residual memiliki ragam yang homogen. 

Pengujian asumsi heterokedastisitas dapat dideteksi melalui scatter plot. 

Kriteria pengujian menyatakan bahwa apabila titik-titik residual menyebar 

secara acak maka residual dinyatakan memiliki ragam yang homogen. 

Berikut ini adalah hasil pengujian asumsi heteroskedastisitas melalui 

scatter plot: 

Gambar 3 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan scatter plot di atas 

dapat diketahui bahwa titik-titik residual menyebar secara acak. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa residual memiliki ragam yang 

homogen, sehingga asumsi heteroskedastisitas dinyatakan terpenuhi. 
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4.1.4 Hasil Pengujian Hipotesis 

4.1.4.1 Analisis Regresi Berganda 

Pengolahan data dalam penelitan ini menggunakan regresi berganda untuk 

mencari pengaruh variabel Kepemilikan Instistusional (INST), Kepemilikan 

Manajerial (DKM), Komite Audit (KMA), Komisaris Independen (KI), Kualitas 

Audit (DKA), dan Asimetri Informasi (SPREAD) terhadap Manajemen Laba 

(ACC). Hasil pengujian dapat dilihat melalui tabel berikut:  

 

Tabel 4.5 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.833 .171  10.737 .000 

INST -.365 .137 -.242 -2.672 .009 

DKM -.147 .034 -.398 -4.306 .000 

KMA -.087 .024 -.326 -3.584 .001 

KI -.254 .167 -.137 -1.526 .131 

DKA .014 .034 .036 .400 .690 

SPREAD -.236 .126 -.169 -1.873 .064 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan hasil uji analisis regresi berganda pada tabel 4.5 diperoleh 

persamaan: 

ACC = β0+ β1INST + β2DKM + β3 KMA + β4 KI + β5 DKA + β6 

SPREAD + e 

ACC = 1.833+ (-.365)INST + (-.147)DKM + (-.087)KMA + (-.254)KI + 

.014DKA + (-.236)SPREAD + e 

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Koefisien konstanta sebesar 1.833 menunjukkan bahwa apabila 

variabel INST, DKM, KMA, KI, DKA, dan SPREAD bernilai 
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konstan (tidak berubah) maka besarnya perubahan variabel 

manajemen laba sebesar 1.833 

2. Koefisien variabel kepemilikan institusional (INST) memiliki nilai 

sebesar -.365 mengindikasikan bahwa variabel kepemilikan 

institusional (INST) berpengaruh negatif terhadap variabel 

manajemen laba. Hal ini berarti meningkatnya kepemilikan 

institusional (INST) sebesar 1 point, maka dapat menurunkan 

sebesar -.365. 

3. Koefisien variabel kepemilikan manajerial (DKM) memiliki nilai 

sebesar -.147 mengindikasikan bahwa variabel kepemilikan 

manajerial (DKM) berpengaruh negatif terhadap variabel 

manajemen laba. Hal ini berarti meningkatnya kepemilikan 

manajerial (DKM) sebesar 1 point, maka dapat menurunkan 

sebesar -.147 

4. Koefisien variabel komite audit (KMA) memiliki nilai sebesar -

.087 mengindikasikan bahwa variabel komite audit (KMA) 

berpengaruh negatif terhadap variabel manajemen laba. Hal ini 

berarti meningkatnya komite audit (KMA) sebesar 1 point, maka 

dapat menurunkan sebesar -.087 

5. Koefisien variabel komisaris independen (KI) memiliki nilai 

sebesar -.254 mengindikasikan bahwa variabel komisaris 

independen (KI) berpengaruh negatif terhadap variabel manajemen 

laba. Hal ini berarti meningkatnya komisaris independen (KI) 

sebesar 1 point, maka dapat menurunkan sebesar -.254 
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6. Koefisien variabel kualitas audit (DKA) memiliki nilai sebesar 

.014 mengindikasikan bahwa variabel kualitas audit (DKA) 

berpengaruh positif terhadap variabel manajemen laba. Hal ini 

berarti meningkatnya kualitas audit (DKA) sebesar 1 point, maka 

dapat menaikkan sebesar .014 

7. Koefisien variabel asimetri informasi (SPREAD) memiliki nilai 

sebesar -.236 mengindikasikan bahwa variabel asimetri informasi 

(SPEARD) berpengaruh negatif terhadap variabel manajemen laba. 

Hal ini berarti meningkatnya asimetri informasi (SPREAD) sebesar 

1 point, maka dapat menurunkan sebesar -.236 

4.1.4.2 Pengujian Hipotesis Uji F 

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. 

Hasil uji F dalam penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji F 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .969 6 .161 6.432 .000 

Residual 2.210 88 .025   

Total 3.179 94    

Sumber : Data diolah 

Dari Tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa model persamaan ini 

memiliki tingkat signifikansi, yaitu 0,000 lebih kecil dibandingkan taraf 

signifikansi α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam 

model penelitian ini secara simultan dapat berpengaruh terhadap variabel 

dependen yaitu manajemen laba (discretionary accrual). 
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4.1.4.3 Pengujian Hipotesis Uji T 

Pengujian hipotesis parsial digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh variabel kepemilikan institusional (INST), kepemilikan manajerial 

(DKM), komite audit (KMA), komisaris independen (KI), kualitas audit (DKA), 

dan asimetri informasi (SPREAD) terhadap variabel manajemen laba. Interpretasi 

hasil pengujian hipotesis untuk masing-masing variable independen adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji T 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.833 .171  10.737 .000 

INST -.365 .137 -.242 -2.672 .009 

DKM -.147 .034 -.398 -4.306 .000 

KMA -.087 .024 -.326 -3.584 .001 

KI -.254 .167 -.137 -1.526 .131 

DKA .014 .034 .036 .400 .690 

SPREAD -.236 .126 -.169 -1.873 .064 

Sumber; Data diolah 

Berdasarkan hasil uji statistik t menunjukkan bahwa dari 6 variabel yang 

dimasukkan dalam model regresi, hanya variabel kepemilikan institusional 

(INST), kepemilikan manajerial (DKM), dan komite audit (KMA) yang signifikan 

mempengaruhi manajemen laba (ACC). Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas 

signifikansi untuk INST sebesar 0.009 (p < 0.05), DKM sebesar 0.000 (p < 0.05), 

dan untuk KMA 0.001 (p < 0.05). Sedangkan variabel komisaris independen (KI), 

kualitas audit (DKA) dan asimetri informasi (SPREAD) ditemukan tidak 

signifikan. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas signifikansi KI sebesar 0.131 (p > 

0.05), DKA sebesar 0.690 (p > 0.05) dan SPREAD sebesar 0.064 (p > 0.05). Jadi 
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dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba hanya dipengaruhi oleh 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba 

Dari hasil penelitian didapatkan nilai signifikansi 0.009 < 0.05, maka 

hipotesis ke-1 diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan 

institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil 

penelitian ini tidak mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Mitra 

(2002), Koh (2003) dan Midiastuty & Machfoeds (2003) yang berarti bahwa 

kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajemen untuk melakukan 

manajemen laba karena adanya fungsi pengawasan yang lebih baik dari investor 

yang shopiscated. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Boediono (2005) dan penelitian Cornet et al. (2006). Temuan ini menunjukkan 

bahwa kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme corporate 

governance yang dapat menekan praktik manajemen laba. 

Emiten yang dianalisis dalam penelitian ini termasuk memiliki struktur 

kepemilikan yang terkonsentrasi pada suatu institusi yang memiliki porsi saham 

cukup besar yang mencerminkan kekuasaan. Menurut Boediono (2005) dengan 

kepemilikan saham yang tinggi, institusi mempunyai kemampuan untuk 

melakukan intervensi terhadap jalannya perusahaan dan mengatur proses 

penyusunan laporan keuangan. 

Investor institusional memiliki sumber daya yang lebih daripada investor 

individual untuk mendapatkan informasi. Selain itu, investor institusional 
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memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan lebih ketat atas 

aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan (Zarkasyi, 2008). 

Adanya kepemilikan oleh institusional di dalam perusahaan manufaktur 

akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal serta dapat 

meningkatkan akuntabilitas manajerial sehingga manajer akan bertindak lebih 

hati-hati dalam pengambilan keputusan. 

4.2.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba 

Dari hasil penelitian didapatkan nilai signifikansi 0.000 < 0.05, maka 

hipotesis ke-2 diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan 

manajerial secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Hal ini berarti dengan bertambahnya kepemilikan manajerial maka akan 

mengurangi tindakan manajemen laba. Hasil penelitian mendukung hasil 

penelitian yang dilakukan Jensen and Meckling (1976), Warfield et al. (1995), 

Midiastuty dan Machfoedz (2003), Ujiyantho dan Pramuka (2007), Ali et al. 

(2008) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan meningkatkan 

kepemilikan manajerial akan menyelaraskan atau menyatukan kepentingan 

manajer dengan pemegang saham sehingga mengurangi perilaku oportunistik. 

Manajer akan ikut merasakan manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut 

menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang 

salah.  

Adanya kepemilikan oleh manajerial di dalam perusahaan manufaktur 

akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal serta dapat 
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meningkatkan akuntabilitas manajerial sehingga manajer akan bertindak lebih 

hati-hati dalam pengambilan keputusan. 

4.2.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

Dari hasil penelitian didapatkan nilai signifikansi 0.001 < 0.05, maka 

hipotesis ke-3 diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa komite audit 

secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini 

menunjukkan semakin banyak jumlah pertemuan komite audit maka akan 

menurunkan tindakan manajemen laba. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Chtourou et al. (2001), Xie et al. (2001), dan Lin et al. 

(2009). Keberadaan komite audit perusahaan belum cukup untuk mengurangi 

tindakan manajemen laba. Lin et al. (2009) menyatakan bahwa meskipun anggota 

komite audit bersifat independen dan mempunyai pengetahuan yang luas tetapi 

tidak secara aktif menjalankan tugasnya sebagai komite audit maka fungsi 

pengawasan tidak akan berjalan dengan baik. Diharapkan anggota komite audit 

harus secara aktif melakukan tugasnya dengan mengambil bagian dalam 

pertemuan komite audit yang diadakan dan bertanggung jawab sebagai komite 

audit sehingga pengawasan yang dilakukan dapat berjalan secara efektif. 

Adanya komite audit di dalam perusahaan manufaktur akan mendorong 

peningkatan pengawasan yang lebih optimal serta dapat meningkatkan 

akuntabilitas manajerial sehingga manajer akan bertindak lebih hati-hati dalam 

pengambilan keputusan. 

4.2.4 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba 

Dari hasil penelitian didapatkan nilai signifikansi 0.131 > 0.05, maka 

hipotesis ke-4 ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa komisaris 
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independen secara parsial memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap 

manajemen laba. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian dari dalam 

Isnanta (2008), Nasution dan Setyawan (2007) yang menyatakan bahwa proporsi 

dewan komisaris independen berpengaruh terhadap praktik manajemen laba di 

perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dinyatakan 

oleh Ujiyantho dan Pramuka (2007) bahwa proporsi dewan komisaris independen 

tidak berpengaruh untuk mengurangi manajemen laba pada perusahaan. Hal ini 

dapat dijelaskan bahwa pengangkatan dewan komisaris independen oleh 

perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tapi tidak 

dimaksudkan untuk menegakkan Good Corporate Governance (GCG) di dalam 

perusahaan (Sylvia dan Siddharta dalam Ujiyantho dan Setyawan, 2007). 

Namun penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2013) menunjukkan 

bahwa Peranan dewan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap operasional 

perusahaan oleh pihak manajemen telah memberikan kontribusi yang efektif 

terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau 

kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan sehingga dapat 

membatasi manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Hal tersebut disebabkan 

karena dengan makin banyak anggota dewan komisaris independen maka proses 

pengawasan yang dilakukan dewan ini makin berkualitas dengan makin 

banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya 

transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan. 

Adanya komisaris independen di dalam perusahaan manufaktur 

seharusnya dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal serta 



51 

 

dapat meningkatkan akuntabilitas manajerial sehingga manajer akan bertindak 

lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan. 

4.2.5 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba 

Dari hasil penelitian didapatkan nilai signifikansi 0.690 > 0.05, maka 

hipotesis ke-5. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit secara 

parsial memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba. Hasil 

penelitian ini bertentangan dengan penelitian Dahlan (2009) dan Meutia (2004) 

yang menemukan pengaruh signifikan negatif antara kualitas audit dengan 

manajemen laba, adanya audit laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak ketiga 

yang independen yaitu auditor dapat mencegah terjadinya manajemen laba yang 

dilakukan oleh seorang agen dalam perusahaan. 

Namun temuan studi ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Indriani (2010), yang menemukan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara 

kualitas audit yang diukur berdasarkan KAP dengan manajemen laba, juga 

penelitian yang dilakukan oleh Veronica dan Utama (2005) dan Saffudin (2011) 

yang menemukan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara kualitas audit 

yang diukur berdasarkan KAP dengan manajemen laba. Perusahaan yang di audit 

oleh KAP besar tidak terbukti membatasi perilaku manajemen laba yang 

dilakukan oleh perusahaan malah menambah tindakan manajemen laba. Dilihat 

dari hubungan antara variabel kualitas audit dengan manajemen laba yang positif 

yang dapat disebabkan oleh auditor yang termasuk big four lebih kompeten dan 

professional dibandingkan non big four, sehingga memiliki pengetahuan lebih 

banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan maupun 

melakukan tindakan manajemen laba. 
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Kemudian hipotesis ini ditolak kemungkinan proksi untuk pengukuran 

kualitas audit yang sangat terbatas hanya dengan menggunakan dummy, namun 

ada satu pengukuran yang bisa menjelaskan lebih baik dari hanya 

membandingkan Kap big four dan non big four yakni auditor spesialis industri. 

Auditor spesialis industri menggambarkan keahlian dan pengalaman audit seorang 

auditor pada bidang industri tertentu yang diproksi dengan jasa audit pada bidang 

industry tertentu. Auditor tersebut memiliki pengetahuan yang spesifik dan 

mendalam serta berpengalaman dalam suatu bidang industri tertentu, auditor 

spesialis industri diyakini mampu mendeteksi kesalahan-kesalahan secara lebih 

baik, meningkatkan efesiensi dan meningkatkan penilaian tentang kejujuran 

laporan keuangan. 

Kualitas audit yang di lakukan oleh KAP big four maupun non big four di 

dalam perusahaan manufaktur seharusnya dapat mendeteksi dan bisa menambah 

peningkatan pengawasan yang lebih optimal serta dapat meningkatkan 

akuntabilitas manajerial sehingga manajer tidak akan melakukan manajemen laba. 

4.2.6 Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Manajemen Laba 

Dari hasil penelitian didapatkan nilai signifikansi 0.064 > 0.05, maka 

hipotesis ke-6 ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa asimetri 

informasi secara parsial memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap manajemen 

laba. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Tobing (2010) dan 

Mayanda (2008) yang menyatakan bahwa asimetri infomasi berpengaruh 

signifikan positif terhadap manajemen laba. Semakin tinggi asimetri informasi 

yang terjadi antara principal dengan agent, maka semakin besar kemungkinan 

tindakan praktek manajemen laba yang dilakukan oleh agent didalam perusahaan. 
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Temuan studi ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Healy 

et.al (2001) yang meneliti tentang information asymmetry, corporate disclosure, 

and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. Yang 

menemukan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba. Juga temuan studi ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Olyvia (2010), Miranti (2011) dan Adriyani (2011) yang menyatakan bahwa 

asimetri informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Hal yang menyebabkan asimetri informasi tidak berpengaruh signifikan, 

kemungkinan terjadi kesalahan pada pelaporan keuangan terdahulu yang tidak 

sesuai dengan kaidah kualitatif. Kaidah itu adalah pertama, laporan keuangan 

harus menyediakan informasi yang relevan dengan kebutuhan pemakainya atau 

dengan kata lain, laporan keuangan yang relevan adalah laporan keuangan yang 

dapat memenuhi kebutuhan informasi semua pihak yang membutuhkan. Kedua, 

laporan keuangan harus netral dari keinginan pihak-pihak tertentu yang ingin 

mengambil keuntungan pribadi dari informasi yang disajikan dalam laporan itu. 

Ketiga, laporan keuangan harus menyajikan informasi yang lengkap dan 

komprehensif, oleh sebab itu laporan keuangan harus mengungkapkan semua 

informasi mengenai kinerja dan kondisi perusahaan. Keempat, laporan keuangan 

harus mempunyai daya banding dan uji. Laporan keuangan dikatakan mempunyai 

daya banding apabila informasi yang disajikan dapat dibandingkan dengan 

informasi pada periode terdahulu atau perusahaan yang berbeda. Sedangkan daya 

uji adalah kemampuan laporan keuangan untuk tetap menghasilkan informasi 

yang sama apabila diuji kembali dengan menggunakan metode yang sama 

(Sulistyanto, 2008). 
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Kemudian hal lain ditolaknya hipotesis ini adalah kemungkinan proksi 

yang kurang kuat dalam memperhitungkan asimetri informasi. Menurut 

Khomsiyah (2003) dalam Miranti (2011) pengukuran dispersi dan volatilitas 

forecast analisis merupakan suatu pengukuran alternatif bagi asimetri informasi 

dibandingkan relative bid ask spread. Kemudian Siregar (2006) yang menemukan 

hasil penelitian bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba mengemukakan alasan bahwa kemungkinan jumlah sampel yang relatif tidak 

banyak sehingga estimasi parameter kurang tepat membuat asimetri informasi 

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Adanya asimetri informasi antara pihak principal dan pihak agent di 

dalam perusahaan manufaktur membuat manajemen laba di perusahaan 

manufaktur bisa dilakukan karena informasi yang dipegang oleh pihak principal 

dan pihak agent berbeda dalam artian informasi yang dipegang principal lebih 

sedikit dibanding dengan pihak agent. 


