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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini meliputi perusahaan publik 

di Indonesia tahun 2010-2012 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

berdasarkan Indonesian Capital Market Directory (ICMD) yang berjumlah 472 

perusahaan pada tahun 2012. Penentuan sampel dilakukan secara nonrandom 

(nonprobability sampling) dengan menggunakan metode purposive sampling, 

yaitu pengambilan sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. 

Prosedur pemilihan sampel dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Prosedur Pemilihan Sampel 

No Keterangan Jumlah 

1 Perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2012. 472 

2 
Perusahaan yang terdaftar di BEI kurang dari 3 tahun 

(2010-2012). 
(19) 

3 Perusahaan tidak termasuk sebagai sektor manufaktur. (320) 

4 
Perusahaan yang periode akuntansinya tidak berakhir 31 

Desember. 
(3) 

5 
Perusahaan yang laporan keuangannya tidak menggunakan 

Rupiah. 
(1) 

6 
Perusahaan yang laporan keuangannya memiliki nilai 

ekuitas negatif. 
(13) 

Total Sampel 116 

Total Sampel selama 3 tahun (2010-2012)= 116 x 3 tahun 348 

 

Berdasarkan Tabel 4.1, peneliti memperoleh jumlah sampel perusahaan 

sebanyak 116 perusahaan yang sesuai dengan kriteria penentuan sampel yang 

telah ditetapkan oleh peneliti. Sehingga jumlah pengamatan selama 3 tahun yaitu 

348 pengamatan. Data perusahaan sampel dapat dilihat pada lampiran 1. 
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4.2  Penyajian Hasil Analisis untuk Proksi Manajemen Laba 

Penyajian hasil analisis untuk proksi manajemen laba terdiri atas penyajian 

hasil analisis statistik deskriptif, uji asumsi, dan hasil analisis regresi proksi 

manajemen laba riil dan akrual. 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif (descriptive statistic) merupakan statistik yang berfungsi 

untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data kuantitatif 

secara deskriptif. Secara khusus, statistik deskriptif digunakan untuk 

menunjukkan jumlah data dan menunjukkan nilai rata-rata, nilai tengah dan nilai 

standar deviasi dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian.  

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif Data Penelitian (disajikan dalam jutaan Rp kecuali EPS)  

  Rata-rata Median Deviasi Standar 

Penjualan   6.434.069                  1.271.106                  17.574.201  

Arus kas operasi (CFO)      585.545                       78.138                    1.758.073  

Beban produksi   5.015.341                  1.038.729                  13.926.769  

Biaya diskresioner      674.352                     114.917                    1.710.949  

Total akrual        41.234                     (10.485)                   1.527.610  

Akrual jangka pendek     (265.933)                     (38.876)                    1.004.783  

Akrual jangka panjang     (224.699)                    (55.695)                   1.560.786  

Laba bersih      626.780                       56.723                    2.254.212  

Laba per lembar saham (EPS)             703                              74                           2.692  

Total aset   5.965.342                  1.150.033                  16.821.943  

Log total aset          6,095                         6,013                           0,682  

Piutang usaha      105.745                       19.613                       430.411  

Persediaan   1.072.171                     243.369                    2.991.154  

Aktiva lancar lainnya   1.395.751                     308.471                    3.681.754  

Hutang usaha      580.669                     125.085                    1.570.041  

Hutang pajak      119.465                         3.854                       708.307  

Hutang lancar lainnya      863.630                     192.140                    2.470.362  

Aktiva tetap   2.088.146                     390.967                    5.087.987  

Aktiva tidak berwujud        59.601                         1.851                       222.107  

Lihat lampiran 2 
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Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.2 bahwa total penjualan 

pada perusahaan sampel memiliki nilai rata-rata Rp 6.434.069. Nilai median pada 

perusahaan sampel sebesar Rp 1.271.106. Deviasi standar dari penjualan pada 

perusahaan sampel sebesar Rp 17.574.201. 

Arus kas operasi yang dimiliki perusahaan sampel memiliki nilai rata-rata 

sebesar Rp 585.545. Nilai median arus kas operasi yang dimiliki perusahaan 

sampel sebesar Rp 78.138. Deviasi standar arus kas operasi sebesar Rp 1.758.073. 

Rata-rata beban produksi yang dikeluarkan perusahaan untuk aktivitas 

produksi pada perusahaan sampel yaitu sebesar Rp 5.015.341. Nilai median dari 

beban produksi adalah Rp 1.038.729. Nilai deviasi standar dari beban produksi 

sebesar Rp 13.926.769.  

Biaya diskresioner terdiri atas biaya administrasi dan umum, biaya 

penjualan, maupun biaya penelitian dan pengembangan (biaya R&D). Rata-rata 

biaya diskresioner adalah Rp 674.352. Nilai median dari beban produksi adalah 

Rp 114.917. Nilai deviasi standar pada perusahaan sampel adalah Rp 1.710.949. 

Total akrual yang dimiliki perusahaan sampel memiliki nilai rata-rata 

sebesar Rp 41.234. Nilai median total akrual yang dimiliki perusahaan sampel 

sebesar Rp -10.485. Deviasi standar total akrual sebesar Rp 1.527.610. 

Akrual jangka pendek yang dimiliki perusahaan sampel memiliki nilai rata-

rata sebesar Rp 265.933. Nilai median akrual jangka pendek yang dimiliki 

perusahaan sampel sebesar Rp 38.876. Deviasi standar akrual jangka pendek 

sebesar Rp 1.004.783. Akrual jangka panjang yang dimiliki perusahaan sampel 

memiliki nilai rata-rata sebesar Rp -224.699. Nilai median akrual jangka panjang 

yang dimiliki perusahaan sampel sebesar Rp -55.695. Deviasi standar akrual 
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jangka panjang sebesar Rp 1.560.786. 

Laba bersih yang dimiliki perusahaan sampel memiliki nilai rata-rata 

sebesar Rp 626.780. Nilai median laba bersih yang dimiliki perusahaan sampel 

sebesar Rp 56.723. Deviasi standar laba bersih sebesar Rp 2.254.212. Laba per 

lembar saham yang dimiliki perusahaan sampel memiliki nilai rata-rata sebesar 

Rp 703. Nilai median laba per lembar saham yang dimiliki perusahaan sampel 

sebesar Rp 74. Deviasi standar laba per lembar saham sebesar Rp 2.692. 

Total aset yang dimiliki perusahaan sampel memiliki nilai rata-rata sebesar 

Rp 5.965.342. Nilai median total aset yang dimiliki perusahaan sampel sebesar Rp 

1.150.033. Deviasi standar total aset sebesar Rp 16.821.943. Log total aset yang 

dimiliki perusahaan sampel memiliki nilai rata-rata sebesar 6,095. Nilai median 

log total aset yang dimiliki perusahaan sampel sebesar Rp 6,013. Deviasi standar 

log total aset sebesar 0,682. 

Piutang usaha yang dimiliki perusahaan sampel memiliki nilai rata-rata 

sebesar Rp 105.745. Nilai median piutang usaha yang dimiliki perusahaan sampel 

sebesar Rp 19.613. Deviasi standar piutang usaha sebesar Rp 430.411. Persediaan 

yang dimiliki perusahaan sampel memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 1.072.171. 

Nilai median persediaan yang dimiliki perusahaan sampel sebesar Rp 243.369. 

Deviasi standar persediaan sebesar Rp 2.991.154. 

Aktiva lancar lainnya yang dimiliki perusahaan sampel memiliki nilai rata-

rata sebesar Rp 1.395.751. Nilai median aktiva lancar lainnya yang dimiliki 

perusahaan sampel sebesar Rp 308.471. Deviasi standar aktiva lancar lainnya 

pada perusahaan sebesar Rp 3.681.754. Hutang usaha yang dimiliki perusahaan 

sampel memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 580.669. Nilai median hutang usaha 
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yang dimiliki perusahaan sampel sebesar Rp 125.085. Deviasi standar hutang 

usaha sebesar Rp 1.570.041. 

Hutang lancar lainnya yang dimiliki perusahaan sampel memiliki nilai rata-

rata sebesar Rp 863.630. Nilai median hutang lancar lainnya yang dimiliki 

perusahaan sampel sebesar Rp 192.140. Deviasi standar hutang lancar lainnya 

sebesar Rp 2.470.362. Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan sampel memiliki 

nilai rata-rata sebesar Rp 2.088.146. Nilai median aktiva tetap yang dimiliki 

perusahaan sampel sebesar Rp 390.967. Deviasi standar aktiva tetap sebesar Rp 

5.087.987. 

Aktiva tidak berwujud yang dimiliki perusahaan sampel memiliki nilai rata-

rata sebesar Rp 59.601. Nilai median aktiva tidak berwujud yang dimiliki 

perusahaan sampel sebesar Rp 1.851. Deviasi standar aktiva tidak berwujud 

sebesar Rp 222.107. 

4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik  

Sebelum dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis regresi 

berganda, dilakukan pengujian terhadap data yang digunakan untuk mengetahui 

apakah data memenuhi asumsi klasik. Asumsi yang harus dipernuhi agar 

diperoleh estimasi yang tidak bias, meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, 

uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi.  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang 

baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Alat uji yang 

digunakan pada penelitian ini adalah dengan kurva histogram dan grafik normal 

probability plot. Uji normalitas dilakukan dengan melihat normal probability 
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report plot dengan membandingkan antara distribusi kumulatif dari data 

sesungguhnya dengan distribusi normal. Hasil pengujian normalitas pada masing-

masing model estimasi proksi manajemen laba menunjukkan kurva normal yang 

memiliki luas yang sama antara kurva sisi kiri dan kanan yang menunjukkan nilai 

residu telah berdistribusi normal. Hasil terlampir pada lampiran 3, 4, 5, 6 dan 7. 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui bahwa data periode tertentu 

tidak mempengaruhi atau dipengaruhi data periode sebelumnya atau periode 

sesudahnya. Metode Durbin-Watson digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

gejala autokorelasi. Jika angka DWStatistic terletak antara DWupper sampai 4- 

DWupper maka tidak terjadi autokorelasi. Hasil pengujian autokorelasi disajikan 

pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Autokorelasi 

Proksi Manajemen 
Laba DWupper DWstatistic 4-DWupper 

Abn CFO 1,836 1,857 2,164 

Abn PROD 1,842 1,866 2,158 

Abn DISCEXP 1,830 1,845 2,170 

SHORT DA 1,836 1,889 2,164 

LONG DA 1,842 1,887 2,158 

                        Lihat lampiran 3,4,5,6,7 

Keterangan: Abn CFO=Abnormal Cash Flow from Operation, Abn 

PROD=Abnormal Production Cost, Abn DISCEXP= 

Abnormal Discretionary Expenses, SHORT DA= 

Short-term discretionary accruals, LONG DA= Long-

term discretionary accruals.  

 

Hasil uji autokorelasi pada tabel 4.3 semua proksi manajemen laba memiliki 

nilai DWstatistic berada di antara DWupper dan 4- DWupper sehingga model regresi 

tidak mengalami autokorelasi. 
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Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Penelitian ini menggunakan scatterplot titik-titik hasil pengolahan data antara 

ZPRED dan SRESID untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas. Jika 

terbentuk pola tertentu yang teratur dari kumpulan titik-titik, maka 

menggambarkan telah terjadi heterokedastisitas. Sedangkan jika tidak ada pola 

yang jelas dan titik-titik menyebar di atas angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heterokedastisitas. Hasil pengujian menunjukkan titik-titik tersebar baik di 

atas maupun di bawah 0 pada sumbu Y, serta tidak tampak pola yang jelas 

sehingga dapat disimpulkan proksi manajemen laba tidak terjadi 

heterokedastisitas. Hasil dapat dilihat pada lampiran 3, 4, 5, 6 dan 7.  

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolinieritas dalam 

penelitian ini menggunakan nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). 

Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas 

adalah nilai Tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10, maka diindikasikan model 

regresi memiliki gejala multikolinieritas.  
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Proksi Manajemen Laba Variabel Tolerance VIF 

Abn CFO 1/Log At-1 0,997 1,003 

  St/At-1 0,537 1,862 

  ∆St/At-1 0,536 1,867 

Abn PROD 1/Log At-1 0,979 1,022 

  St/At-1 0,471 2,125 

  ∆St/At-1 0,510 1,960 

  ∆St-1/At-1 0,862 1,160 

Abn DISCEXP 1/Log At-1 1,000 1,000 

  St-1/At-1 1,000 1,000 

SHORT DA 1/Log At-1 0,981 1,019 

  (∆ REVt-∆RECt)/TAt-1 0,960 1,042 

  INCt/TAt-1 0,946 1,057 

LONG DA 1/Log At-1 0,918 1,089 

  PPEt/TAt-1 0,903 1,108 

  INTt/TAt-1 0,964 1,037 

  INCt/TAt-1 0,919 1,088 

Lihat lampiran 3,4,5,6,7 

Keterangan: Abn CFO=Abnormal Cash Flow from Operation, Abn 

PROD=Abnormal Production Cost, Abn DISCEXP= Abnormal 

Discretionary Expenses, SHORT DA= Short-term discretionary 

accruals, LONG DA= Long-term discretionary accruals.  

 

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa semua variabel independen 

menunjukkan nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa variabel yang digunakan dalam model regresi penelitian ini 

terbebas dari masalah multikolinieritas.  

4.2.3 Hasil Analisis Data 

Setelah dilakukan uji asumsi klasik, maka dilakukan pengujian model 

regresi untuk proksi manajemen laba. Pengujian ini dilakukan dengan 

menggunakan model regresi berganda (multiple regressions) untuk memperoleh 

nilai koefisien yang digunakan untuk memperoleh nilai proksi manajemen laba. 
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Tabel 4.5 

Hasil Analisis Regresi Proksi Manajemen Laba 

  CFOt/At-1 PRODt/At-1 DISCEXPt/At-1 STACCt/TAt-1 LTACCt/TAt-1 

Konstanta 0,014 0,134 -0,277** 0,076 -0,048 

  (0,190) (0,962) (-2,697) (1,104) (-0,628) 

1/Log At-1 0,503* -1,334* 1,892** -0,898* -0,498 

  (1,152) (-1,623) (3,146) (-2,204) (-1,188) 

St/At-1 0,010* 0,838** 

     (0,793) (31,813) 

   
∆St/At-1 0,063* 0,062* 

     (2,183) (1,128) 

   
∆St-1/At-1 

 

-0,094* 

     

 

(-1,975) 

   
St-1/At-1 

  

0,122** 

    

  

(6,998) 

  (∆ REVt-

∆RECt)/At-1 

   

-0,059** 

 

    

(-2,783) 

 
PPEt/At-1 

    

0,104** 

  

    

(3,410) 

INTt/At-1 

    

0.378 

  

    

(0,885) 

INCt/At-1 

   

0,545** 0.556** 

  

   

(8,977) (9,059) 

F-value 5,110** 551,674** 29,354** 30,835** 24,378** 

Adjusted R
2
 0,034 0,864 0,140 0,205 0,212 

*Signifikan pada level 5%, ** pada level 1%  

Lihat lampiran 3,4,5,6,7 

 

Pada tabel 4.5 dapat dilihat nilai F pada masing-masing proksi manajemen 

laba Abn CFO, Abn PROD, Abn DISCEXP, SHORT DA, dan LONG DA 

memiliki nilai signifikansi 1%. Signifikan dari hasil regresi pengujian proksi 

manajemen laba menggunakan signifikan (2-tailed) sehingga penelitian ini 

membagi dua untuk memperoleh signifikan (1-tailed). Hal ini menunjukkan 

model regresi dari masing-masing proksi manajemen laba merupakan model 

akurat untuk mengestimasikan nilai manajemen laba. Besar daya penjelas 
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(explanatory power) tertinggi ditunjukkan oleh model untuk aktivitas beban 

produksi (production cost) yaitu sebesar 86,4% dilihat dari nilai adjusted R
2
. 

Sedangkan daya penjelas yang terendah untuk aktivitas arus kas operasional (cash 

flow from operation) yaitu sebesar 3,4%. Daya penjelas yang lain adalah sebesar 

14% untuk aktivitas biaya diskresioner (discretionary expenses), 20,5% untuk 

aktivitas akrual jangka pendek (short-term discretionary accrual) dan 21,2% 

untuk aktivitas akrual jangka panjang (long-term discretionary accrual). 

 

4.3  Penyajian Hasil Analisis untuk Pengujian Hipotesis 

Penyajian hasil analisis untuk pengujian hipotesis terdiri atas penyajian hasil 

analisis statistik deskriptif, pengelompokan sampel, uji asumsi, dan hasil analisis 

data dari pengujian hipotesis. 

4.3.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif berfungsi untuk menyajikan deskripsi data yang 

digunakan dalam penelitian. Penyajian data secara deskriptif dapat memberikan 

gambaran tentang masing-masing variabel yang akan digunakan seperti nilai 

minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan nilai deviasi standar. 

                                          Tabel 4.6 
 

 

 

 

 

 
 

Lihat lampiran 8 

Statistik Deskriptif Data Pengujian Hipotesis 

 
Nilai 

Terendah 

Nilai 

Tertinggi 
Rata-rata 

Deviasi 

Standar 

Abn_CFO -.20 .86 -.0000 .14914 

Abn_PROD -1.21 .85 -.0000 .27745 

Abn_DISCEXP -.60 1.12 .0000 .20599 

COM_REM -.52 .93 -.0000 .15953 

SHORT_DA -.89 .28 -.0000 .13801 

LONG_DA -.84 .27 -.0000 .13719 

SIZE 4.03 8.26 6.1513 .69612 
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Keterangan:  Abn CFO=Abnormal Cash Flow from Operation, Abn PROD=Abnormal 

Production Cost, Abn DISCEXP= Abnormal Discretionary Expenses, 

COM REM=combination real earnings management, SHORT DA= Short-

term discretionary accruals, LONG DA= Long-term discretionary 

accruals. 
 

Pada tabel 4.6 dapat dijelaskan secara deskriptif terkait variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini. Terdapat 6 proksi dalam manajemen laba 

dan 1 variabel kontrol. Dari enam proksi yang ada terdiri atas 3 proksi manajemen 

laba riil yaitu abnormal cash flow from operation (Abn CFO), abnormal 

production cost (Abn PROD), abnormal discretionary expenses (Abn DISCEXP) 

dan combination real earnings management (COM REM), serta 2 proksi 

manajemen laba akrual yaitu short-term discretionary accrual (SHORT_DA) dan 

long-term discretionary accrual (LONG_DA). Variabel kontrol yang terdapat 

dalam tabel deskriptif adalah variabel ukuran perusahaan (SIZE). 

Abnormal cash flow from operation (Abn CFO) pada perusahaan sampel 

memiliki nilai terendah sebesar -0,20. Nilai tertinggi pada Abn CFO sebesar 0,86. 

Nilai rata-rata dari Abn CFO sebesar -4,11 x 10
-14

. Sedangkan nilai deviasi 

standar Abn CFO sebesar 0,14914. 

Abnormal production cost (Abn PROD) pada perusahaan sampel memiliki 

nilai terendah sebesar -1,21. Nilai tertinggi pada Abn PROD sebesar 0,85. Nilai 

rata-rata dari Abn PROD sebesar - 2,97 x 10
-13

. Sedangkan nilai deviasi standar 

Abn PROD sebesar 0,27745. 

Abnormal discretionary expenses (Abn DISCEXP) pada perusahaan sampel 

memiliki nilai terendah sebesar -0,60. Nilai tertinggi pada Abn DISCEXP sebesar 

1,12. Nilai rata-rata dari Abn DISCEXP sebesar 2,5 x 10
-14

. Sedangkan nilai 

deviasi standar Abn DISCEXP sebesar 0,20599. 
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Combination Real Earnings Management (COM REM) pada perusahaan 

sampel memiliki nilai terendah sebesar -0,52. Nilai tertinggi pada COM REM 

sebesar 0,93. Nilai rata-rata dari COM REM sebesar -3,17 x 10
-13

. Sedangkan 

nilai deviasi standar COM REM sebesar 0,15953. 

Short-term discretionary accrual (SHORT DA) pada perusahaan sampel 

memiliki nilai terendah sebesar -0,89. Nilai tertinggi pada SHORT DA sebesar 

0,28. Nilai rata-rata dari SHORT DA sebesar -2,89 x 10
-14

. Sedangkan nilai 

deviasi standar SHORT DA sebesar 0,13801. 

Long-term discretionary accrual (LONG DA) pada perusahaan sampel 

memiliki nilai terendah sebesar -0,84. Nilai tertinggi pada LONG DA sebesar 

0,27. Nilai rata-rata dari LONG DA sebesar -1,83 x 10
-14

. Sedangkan nilai deviasi 

standar LONG DA sebesar 0,13719. 

Ukuran perusahaan (SIZE) digunakan sebagai variabel kontrol dalam 

penelitian ini dengan nilai rata-rata 6,1513. Angak yang diperoleh untuk 

mengukur ukuran perusahaan adalah hasil dari logaritma total aset. Penelitian ini 

menggunakan variabel ukuran perusahaan untuk mengetahui pengaruh besar dan 

kecilnya perusahaan sampel dalam mengelola laba perusahaan. Nilai terendah 

untuk SIZE adalah 4,03. Sedangkan nilai tertinggi sebesar 8,26. Nilai deviasi 

standar untuk ukuran perusahaan adalah 0,69612. 

4.3.2 Pengelompokan Sampel 

Berdasarkan penjelasan pengelompokan sampel pada Bab 3, penelitian ini 

menggunakan tarif 2,5% dari nilai tukar rupiah terhadap US$. Penelitian ini 

mengaplikasikan nilai EPS yang mengacu pada nilai tukar Rupiah terhadap US 

Dollar ($). Untuk tahun 2010 rata-rata nilai Rupiah terhadap US Dollar adalah Rp 
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9.036. Berdasarkan pada kondisi itu maka batasan nilai EPS untuk tahun 2010 

adalah sebesar Rp 226 (2,5% dari 1 US$ = Rp 9.036). Tahun 2011 rata-rata nilai 

Rupiah terhadap US Dollar adalah Rp 9.113. Berdasarkan pada kondisi itu maka 

batasan nilai EPS untuk tahun 2011 adalah sebesar Rp 228 (2,5% dari 1 US$ = Rp 

9.113). Sedangkan, tahun 2012 rata-rata nilai Rupiah terhadap US Dollar adalah 

Rp 9.718. Berdasarkan pada kondisi itu maka batasan nilai EPS untuk tahun 2012 

adalah sebesar Rp 243 (2,5% dari 1 US$ = Rp 9.718). Ini artinya bahwa pada 

tahun 2010 sampel yang mempunyai EPS antara nol dan sampai dengan Rp 226 

adalah sampel yang diidentifikasi melakukan manajemen laba. Sedangkan untuk 

tahun 2011 sampel yang mempunyai EPS antara nol sampai dengan Rp 228 

adalah sampel yang diidentifikasi melakukan manajemen laba. Dan untuk tahun 

2012 sampel yang mempunyai EPS antara nol sampai dengan Rp 243 adalah 

sampel yang diidentifikasi melakukan manajemen laba. Jumlah dan 

pengelompokan sampel yang masuk dalam kelompok perusahaan yang terindikasi 

melakukan manajemen laba disajikan pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7 

Distribusi sampel yang terindikasi melakukan manajemen laba 

Tahun 
Berdasarkan kurs US $ 

Melakukan Manajemen 
Laba 

Tidak Melakukan Manajemen 
Laba 

2010 71 45 

2011 67 49 

2012 70 46 

Total 208 140 

 

Data pada tabel 4.7 akan digunakan sebagai acuan untuk analisis selanjutnya 

yaitu sebagai variabel dummy dalam pengujian hipotesis. Sampel yang terindikasi 
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melakukan manajemen laba akan diberi nilai 1, sedangkan sampel yang tidak 

terindikasi melakukan manajemen laba akan diberi nilai 0. 

Variabel dummy juga untuk  digunakan dalam pengelompokan perusahaan 

yang menggunakan adopsi IFRS dan belum mengadopsi IFRS. Pengelompokan 

perusahaan sampel pada tahun 2012 diasumsikan mengadopsi IFRS sehingga 

diberi nilai 1, sedangkan nilai 0 pada perusahaan sampel tahun 2010-2011 yang 

belum mengadopsi IFRS. 

4.3.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

berganda. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, model regresi yang dianalisis 

harus di uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji 

multikolinieritas dan uji heterokedastisitas. 

4.3.3.1 Hasil Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang 

baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Hasil 

pengujian normalitas pada masing-masing model estimasi proksi manajemen laba 

menunjukkan kurva normal yang memiliki luas yang sama antara kurva sisi kiri 

dan kanan yang menunjukkan nilai residu telah berdistribusi normal.  

Alat uji yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan grafik 

histogram dan grafik normal probability plot. Uji normalitas dilakukan dengan 

melihat normal probability report plot dengan membandingkan antara distribusi 

kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi normal. Sedangkan pengujian 

menggunakan kurva histogram menyatakan nilai residual berdistribusi normal 
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apabila lebar kurva antara sisi kiri dan kanan memiliki lebar yang sama 

menunjukkan data terdistribusi normal. Hasil terlampir pada lampiran 9, 10, 11, 

12, 13 dan 14. 

4.3.3.2 Hasil Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui bahwa data periode tertentu 

tidak mempengaruhi atau dipengaruhi data periode sebelumnya atau periode 

sesudahnya. Metode Durbin-Watson digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

gejala autokorelasi. Jika angka DWStatistic terletak antara DWupper sampai 4- 

DWupper maka tidak terjadi autokorelasi. Hasil pengujian autokorelasi pada 

masing-masing model regresi dengan 6 proksi manajemen laba sebagai variabel 

dependen yang terdiri atas abnormal cash flow from operation, abnormal 

production cost, abnormal discretionary expenses, combination real earnings 

management, short-term discretionary accruals, long-term discretionary accruals 

disajikan pada tabel 4.8 sebagai berikut. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Autokorelasi 

Proksi Manajemen 
Laba DWupper DWstatistic 

4-
DWupper 

Abn CFO 1,836 1,876 2,164 

Abn PROD 1,836 1,881 2,164 

Abn DISCEXP 1,836 1,876 2,164 

COM REM 1,836 2,065 2,164 

SHORT DA 1,836 1,897 2,164 

LONG DA 1,836 1,896 2,164 
                    Lihat lampiran 9,10,11,12,13,14 

Keterangan: Abn CFO=Abnormal Cash Flow from Operation, Abn 

PROD=Abnormal Production Cost, Abn DISCEXP= 

Abnormal Discretionary Expenses, COM REM=combination 

real earnings management, SHORT DA= Short-term 

discretionary accruals, LONG DA= Long-term discretionary 

accruals. 
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Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji autokorelasi, semua proksi manajemen laba 

memiliki nilai DWstatistic berada di antara DWupper dan 4- DWupper sehingga model 

regresi tidak mengalami autokorelasi. 

4.3.3.3 Hasil Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Penelitian ini menggunakan scatterplot titik-titik hasil 

pengolahan data antara ZPRED dan SRESID untuk mendeteksi ada tidaknya 

heterokedastisitas. Jika terbentuk pola tertentu yang teratur dari kumpulan titik-

titik, maka menggambarkan telah terjadi heterokedastisitas. Sedangkan jika tidak 

ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas angka 0 pada sumbu Y, maka 

tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil pengujian menunjukkan titik-titik tersebar 

baik di atas maupun di bawah 0 pada sumbu Y, serta tidak tampak pola yang jelas 

sehingga dapat disimpulkan proksi manajemen laba tidak terjadi 

heterokedastisitas. Hasil dapat dilihat pada lampiran 9, 10, 11, 12, 13 dan 14. 

4.3.3.4 Hasil Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolinieritas dalam 

penelitian ini menggunakan nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). 

Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas 

adalah nilai Tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10, maka diindikasikan model 

regresi memiliki gejala multikolinieritas. Berdasarkan Tabel 4.9 diketahui bahwa 

semua variabel independen menunjukkan nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 

10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel independen dan kontrol 
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yang digunakan dalam model regresi penelitian ini terbebas dari masalah 

multikolinieritas.  

Tabel 4.9 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Proksi Manajemen 
Laba Variabel Tolerance VIF 

Abn CFO Dm_Adop_IFRS 0,996 1,004 

  Dm_EPS 0,950 1,053 

  SIZE 0,947 1,056 

Abn PROD Dm_Adop_IFRS 0,996 1,004 

  Dm_EPS 0,950 1,053 

  SIZE 0,947 1,056 

Abn DISCEXP Dm_Adop_IFRS 0,996 1,004 

  Dm_EPS 0,950 1,053 

  SIZE 0,947 1,056 

COM REM Dm_Adop_IFRS 0,996 1,004 

  Dm_EPS 0,950 1,053 

  SIZE 0,947 1,056 

SHORT DA Dm_Adop_IFRS 0,996 1,004 

  Dm_EPS 0,950 1,053 

  SIZE 0,947 1,056 

LONG DA Dm_Adop_IFRS 0,996 1,004 

  Dm_EPS 0,950 1,053 

  SIZE 0,947 1,056 
           Lihat lampiran 9,10,11,12,13,14 

Keterangan:  Abn CFO=Abnormal Cash Flow from Operation, Abn 

PROD=Abnormal Production Cost, Abn DISCEXP= Abnormal 

Discretionary Expenses, COM REM=combination real earnings 

management, SHORT DA= Short-term discretionary accruals, 

LONG DA= Long-term discretionary accruals. 

 

4.3.4 Hasil Analisis Data  

Persamaan ini telah memenuhi uji asumsi klasik (uji normalitas, uji 

autokorelasi, uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas) sehingga dapat 

dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi berganda. Hasil 

pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda disajikan pada tabel 4.10 

sebagai berikut. 
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Tabel 4.10 

Hasil Analisis Regresi Berganda untuk Pengujian Hipotesis 

  
Abn 

CFO 

Abn 

PROD 

Abn 

DISCEXP 

COM 

REM 

SHORT 

DA 

LONG 

DA 

Konstanta 0,056 -0,059 0,010 0,006 -0,037 -0,017 

  (0,726) (-0,415) (0,091) (0,074) (-0,523) (-0,239) 

Dm_Adop_IFRS 0.000 -0,031 0,011 -0,020 0,000 -0,008 

  (-0,031) (-0,975) (-0,469) (-1,099) (0,027) (-0,516) 

Dm_EPS 0,048** 0,086** -0,031 0,007 -0,029 -0,031* 

  (2,899) (2,792) (-1,330) (0,405) (-1,879) (-2,026) 

Size -0,004 0,005 0,000 0,000 0,003 0,001 

  (-0,371) (0,210) (0,013) (0,037) (0,295) 0,056 

F-value 2,829* 3,001* 0,701 0,464 1,183 1,520* 

Adjusted R
2
 0,016 0,017 0,003 0,005 0,002 0,004 

*Signifikan pada level 5%, **pada level 1% 

Lihat lampiran 9,10,11,12,13,14 

Keterangan: Abn CFO=Abnormal Cash Flow from Operation, Abn PROD=Abnormal 

Production Cost, Abn DISCEXP= Abnormal Discretionary Expenses, COM 

REM=combination real earnings management, SHORT DA= Short-term 

discretionary accruals, LONG DA= Long-term discretionary accruals. 

 

Pada tabel 4.10 dapat dilihat koefisien Dm_EPS (Dummy EPS) adalah 

signifikan untuk regresi Abn CFO, Abn PROD dan LONG DA. Sebaliknya 

koefisien Dm_EPS tidak signifikan terhadap Abn DISCEXP, COM REM dan 

SHORT DA. Signifikan dari hasil regresi pengujian hipotesis menggunakan 

signifikan (2-tailed) sehingga penelitian ini membagi dua untuk memperoleh 

signifikan (1-tailed). Koefisien Dm_EPS untuk Abn CFO adalah 0,048 dan nilai 

probabilitas 0,002 signifikan pada level 0,01 (1%) yang berarti hipotesis 1 

didukung. Hasil ini menunjukkan perusahaan untuk menghindari kerugian 

mengelola dengan cara memperbesar arus kas operasi. Koefisien bernilai positif 

mendukung hipotesis 1. 

Hasil pengujian hipotesis 2, koefisien Dm_EPS pada Abn PROD bernilai 

0,086 dan nilai probabilitas 0,003 signifikan pada level 0,01 (1%) didukung. 
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Koefisien bertanda positif menunjukkan perusahaan yang menghindari kerugian 

mengelola dengan cara memperbesar beban produksi perusahaan.  

Hasil pengujian hipotesis 3 memiliki koefisien Dm_EPS pada Abn 

DISCEXP sebesar -0,031 dengan nilai probabilitas 0,092 yang tidak signifikan 

terhadap 0,05 (5%). Koefisien bertanda negatif berarti perusahaan ingin 

menghindari kerugian dengan memperkecil biaya diskresioner tunai. Meskipun 

memiliki arah koefisien yang sesuai dengan prediksi hipotesis tetapi hasil ini tidak 

didukung secara statistik. Sehingga, perusahaan tidak melakukan manajemen laba 

terhadap biaya diskresioner tunai. 

Hasil pengujian hipotesis 4 memiliki koefisien Dm_EPS pada COM REM 

sebesar 0,007 dengan nilai probabilitas 0,343 yang tidak signifikan terhadap 0,05 

(5%). Koefisien bertanda positif berarti perusahaan ingin menghindari kerugian 

dengan memperbesar biaya kombinasi yang merupakan gabungan dari arus kas 

operasional abnormal, beban produksi abnormal dan biaya diskresioner tunai 

abnormal. Meskipun memiliki arah koefisien yang sesuai dengan prediksi 

hipotesis tetapi hasil ini tidak didukung secara statistik. Sehingga, perusahaan 

tidak melakukan manajemen laba terhadap biaya kombinasi. 

Hasil pengujian hipotesis 5 memiliki koefisien Dm_EPS pada SHORT DA 

sebesar -0,029 dengan nilai probabilitas 0,0805 yang tidak signifikan terhadap 

0,05 (5%). Koefisien bertanda negatif berarti perusahaan ingin menghindari 

kerugian dengan memperkecil nilai akrual jangka pendek. Meskipun memiliki 

arah koefisien yang sesuai dengan prediksi hipotesis tetapi hasil ini tidak 

didukung secara statistik. Sehingga, perusahaan tidak melakukan manajemen laba 

terhadap nilai akrual jangka pendek. 
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Hasil pengujian hipotesis 6, koefisien Dm_EPS pada LONG DA bernilai     

-0,031 dan nilai probabilitas 0,022 signifikan pada level 0,05 (5%) 

mengindikasikan adanya dukungan. Koefisien bertanda negatif menunjukkan 

perusahaan yang menghindari kerugian mengelola dengan cara memperkecil nilai 

akrual jangka panjang. 

Manajemen laba yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan 

pengukuran 6 proksi ternyata tidak dipengaruhi oleh adanya adopsi IFRS. 

Sebelum adopsi IFRS di Indonesia dan setelah adanya adopsi IFRS sejak tahun 

2012, hal ini tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan menghindari 

kerugian dengan manajemen laba. Hal ini terbukti dari tidak adanya koefisien dari 

adopsi IFRS yang signifikan. 

Manajemen laba untuk menghindari kerugian tidak dipengaruhi oleh ukuran 

perusahaan. Perusahaan besar atau perusahaan kecil sama-sama memiliki perilaku 

untuk melakukan manajemen laba. Hal ini terbukti dari tidak adanya koefisien 

dari ukuran perusahaan (SIZE) yang signifikan.   

 

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian 

Bagian ini merupakan penjelasan atas hasil analisis data sebagaimana yang 

telah diuraikan diatas. Pembahasan hasil penelitian disusun secara berurutan 

berdasarkan  perumusan hipotesis yang telah diajukan. 

4.4.1 Pembahasan Hasil Penelitian Pengaruh Adopsi IFRS Terhadap Proksi 

Manajemen Laba Riil dan Akrual 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, koefisien pada variabel 

Dm_Adop_IFRS terhadap 6 proksi manajemen tidak ada yang signifikan. Hal ini 
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memberikan penjelasan bahwa tidak ada perbedaan dalam penggunaan 

manajemen laba sebelum atau setelah adopsi IFRS digunakan di Indonesia sejak 

tahun 2012. Praktik manajemen laba sebelum dan setelah adopsi IFRS tidak 

signifikan terhadap proksi manajemen laba karena perusahaan baru menggunakan 

adopsi IFRS tahun 2012 sehingga peralihan menuju adopsi IFRS terlalu singkat. 

Sehingga, perbedaan praktik manajemen laba diduga belum terlihat. Hasil 

penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu tetapi memiliki 

sektor penelitian yang berbeda dengan Santy et al. (2012) mengenai adopsi IFRS 

mempengaruhi manajemen laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek 

Indonesia menunjukkan bahwa adopsi IFRS tidak berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba. Sedangkan peneliti menggunakan sampel perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan peneliti 

menggunakan 6 proksi dengan pembagian 4 proksi manajemen laba riil dan 2 

proksi manajemen laba akrual untuk mengetahui pengaruh penggunaan adopsi 

IFRS. Sedangkan hasil ini tidak konsisten dengan Rudra dan Bhattacharjee (2012) 

mengenai adopsi IFRS mempengaruhi manajemen laba pada perusahaan di India 

mendapatkan hasil bahwa adopsi IFRS berpengaruh secara positif terhadap 

manajemen laba, namun penelitian lebih lanjut akan dilakukan demi mendapatkan 

bukti yang lebih kuat. 

Wang dan Campbell (2012) yang menyatakan adopsi IFRS menurunkan 

manajemen laba tetapi bukti ini belum cukup kuat dan masih harus dilakukan 

penelitian lebih lanjut. Sehingga peneliti tertarik untuk melihat hubungan antara 

adopsi IFRS dengan manajemen laba riil dan manajemen akrual. Hasil 

menunjukkan tidak ada hubungan antara perubahan menggunakan adopsi IFRS 
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dengan tidak menggunakan adopsi IFRS dalam menyusun laporan keuangan. 

4.4.2 Pembahasan Hasil Penelitian Distribusi EPS Terhadap Proksi 

Manajemen Laba Riil dan Akrual 

Manajemen laba terdiri atas manajemen laba riil dan akrual yang digunakan 

perusahaan untuk menghindari kerugian. Dari hasil penelitian, perusahaan lebih 

tertarik melakukan manajemen laba dari aktivitas operasional perusahaan (riil) 

dari pada manajemen laba akrual. Hal tersebut terbukti dari manajemen laba riil 

yang digunakan perusahaan menghindari kerugian terlihat dari hasil pengujian 

hipotesis Dm_EPS yang berpengaruh terhadap arus kas operasional abnormal 

(Abn CFO) dan beban produksi (Abn PROD). Sedangkan manajemen laba akrual 

yang terbukti signifikan dalam pengujian hipotesis adalah akrual jangka panjang. 

Hasil penelitian ditunjang oleh penelitan terdahulu oleh Gunny (2005), 

Roychowdhury (2006), Zang (2006), Cohen et al. (2008), Graham et al. (2005), 

serta Cohen dan Zarowin (2008) menemukan bahwa manajer sudah bergeser dari 

manajemen laba akrual menuju manajemen laba riil setelah periode Sarbanes-

Oxley Act (SOX).  

Manajemen laba riil yang saat ini digunakan perusahaan dari pada 

manajemen laba akrual dikarenakan hampir perusahaan publik di Indonesia 

merupakan kelompok bisnis bukan bisnis individu. Hal ini yang bisa 

dimanfaatkan oleh para manajer dalam melakukan praktik manajemen laba 

melalui aktivitas operasional dengan melakukan transaksi dengan perusahaan 

afiliasi maupun perusahaan anak. Kejadian tersebut dilakukan perusahaan untuk 

menghindari kerugian atau mencapai target laba yang telah ditentukan sehingga 

dengan mengubah aktivitas operasional akan susah dilacak oleh auditor. 
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Penelitian Tabalujan (2002) dan Claessens et al. (2000) dikutip oleh Subekti et al. 

(2010) mengungkapkan bahwa karakter perusahaan publik di Indonesia sebagian 

besar masih dikendalikan secara individu atau keluarga sehingga dalam praktik di 

lapangan masih sering dijumpai keadaan antara pemegang saham mayoritas dan 

pengelola memiliki hubungan keluarga. 

Hasil pengujian hipotesis H1, H2 dan H6 didukung, sedangkan pengujian 

hipotesis H3, H4, dan H5 tidak didukung. Hasil penelitian ini menunjukkan 

dengan memperbesar arus kas operasional, memperbesar beban produksi dan 

memperkecil akrual jangka panjang dapat menghindari kerugian dengan 

manajemen laba. Sedangkan hipotesis yang tidak didukung adalah dengan 

memperbesar biaya memperkecil biaya diskresioner, membesar biaya kombinasi 

dan memperkecil akrual jangka pendek. Penelitian ini memiliki kesamaan hasil 

dengan peneliti terdahulu Subekti et al. (2010) yakni semua hipotesis yang 

diterima memiliki kesamaan sifat dengan penelitian terdahulu tetapi terdapat 

perbedaan yakni biaya diskresioner. Pengujian hipotesis peneliti terdahulu 

mengungkapkan laba positif dapat diperoleh dari memperkecil biaya diskresioner 

tetapi peneliti menemukan biaya diskresioner tidak signifikan tetapi koefisien 

memiliki arah yang sama dengan penelitian terdahulu. 

Praktik manajemen laba untuk menghindari kerugian dengan memperbesar 

nilai arus kas operasional didukung dengan terjadinya pertumbuhan penjualan 

(sales) dari tahun 2010 sampai 2012. Total penjualan tahun 2010 sebanyak 116 

perusahaan adalah Rp 619.158.104.000.000. Total penjualan tahun 2011 adalah 

Rp 758.881.913.000.000. Sedangkan, total penjualan tahun 2012 adalah Rp 

861.016.011.000.000.   
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Praktik manajemen laba untuk menghindari kerugian dengan memperbesar 

beban produksi didukung dengan terjadinya pertumbuhan harga pokok penjualan 

(HPP) dan perubahan investasi dari tahun 2010 sampai 2012. Total HPP dan 

perubahan persediaan tahun 2010 sebanyak 116 perusahaan adalah Rp 

476.680.802.000.000. Total HPP dan perubahan persediaan tahun 2011 adalah Rp 

591.676.571.000.000. Sedangkan, total HPP dan perubahan persediaan tahun 

2012 adalah Rp 676.981.166.000.000.   

Praktik manajemen laba untuk menghindari kerugian dengan memperkecil 

biaya cash discretionaries pada pengujian hipotesis tidak signifikan. Hal ini 

diduga dilakukan perusahaan dengan tidak menurunkan beban R&D, beban iklan, 

beban penjualan dan beban umum dan administrasi untuk meningkatkan omzet 

perusahaan. Hal ini berhubungan untuk meningkatkan beban produksi sehingga 

omzet perusahaan dapat meningkat. 

Praktik manajemen laba untuk menghindari kerugian dengan memperkecil 

akrual jangka panjang didukung berpengaruh signifikan. Hal ini diduga 

manajemen menggunakan kebijakan akuntansi dan biaya penyusutan untuk 

mengatur laba perusahaan karena investor lebih menyukai jika perusahaan akan 

memiliki laba secara jangka panjang dari pada jangka pendek.  Hal tersebut 

dilakukan perusahaan karena adanya kebebasan memilih metode dan standar 

akuntansi yang berlaku.  

4.4.3 Pembahasan Hasil Penelitian Ukuran Perusahaan Terhadap Proksi 

Manajemen Laba Riil dan Akrual 

Para analis keuangan dan pemerintah lebih meletakkan perhatian pada 

perusahaan sedang dan besar dibandingkan perusahaan kecil. Berdasarkan 
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penelitian yang dilakukan, ukuran perusahaan tidak mempengaruhi besaran 

manajemen laba riil dan akrual. Hal ini dapat dilihat tidak ada ukuran perusahaan 

yang mempengaruhi 6 proksi manajemen laba yang terdiri dari abnormal cash 

flow from operation (Abn CFO), abnormal production cost (Abn PROD),  

abnormal discretionary expenses (Abn DISCEXP), combination real earnings 

management (COM REM), short-term discretionary accruals (SHORT DA), dan 

long-term discretionary accruals (LONG DA)  terbukti dari hasil pengujian tidak 

signifikan. Pengujian terhadap ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

praktik manajemen laba karena tidak hanya perusahaan sedang atau besar yang 

melakukan praktik manajemen laba tetapi perusahaan kecil juga melakukan 

praktik manajemen laba. Hal tersebut terbukti dari sampel perusahaan yang 

digunakan merupakan gabungan dari perusahaan ukuran besar dan perusahaan 

ukuran kecil. 

 


