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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan objek pada perusahaan sektor keuangan, 

infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap manajemen 

laba dengan corporate governance pada perusahaan sektor keuangan, 

infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2014-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang diperoleh dari (annual report). Populasi dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 813 perusahaan yang diperoleh dari website www.idx.co.id.  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik 

purposive sampling atau pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang sesuai 

dengan tujuan peneliti. Sampel diperoleh sebanyak 143 perusahaan. Namun, 

setelah dilakukan pengujian tersisa sebanyak 127 perusahaan yang normal dan 

dapat digunakan untuk pengujian berikutnya. Adapun proses penentuan sampel 

dalam penelitian ini: 
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Tabel 4.1 

Hasil Penentuan Sampel 

NO KETERANGAN 2014 2015 2016 2017 2018 

1. 

Perusahaan yang terdaftar di 

keuangan, infrastruktur, utilitas, dan 

transportasi di BEI 

156 160 165 165 167 

2. 

Peusahaan keuangan, infrastruktur, 

utilitas, dan transportasi yang tidak 

memiliki laporan keuangan secara 

lengkap dan berturut-turut selama 

periode 2014 – 2018 

(96) (99) (102) (102) (103) 

3. 

Perusahaan yang tidak 

menggunakan rupiah sebagai mata 

uang pelaporan 

(23) (23) (23) (23) (23) 

4. 
Perusahaan yang tidak mendapatkan 

laba 
(9) (10) (12) (11) (11) 

  

Jumlah perusahaan yang memenuhi 

kriteria tahun 2014-2018 

28 28 28 29 30 

Jumlah Sampel 143 

Data Outlier 16 

Jumlah Sampel Penelitian  127 

Sumber : www.idx.co.id (Data diolah, 2020) 

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk mengukur 

variabel-variabel dan menjelaskan mengenai nilai minimun, nilai maksimum, nilai 

rata-rata, dan standar deviasi sehingga variabel tersebut dapat digeneralisasikan 

secara umum. 

http://www.idx.co.id/
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Tabel 4.2 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Manajemen Laba 127 -,1877 ,2169 ,009444 ,0758887 

Leverage 127 -1,1494 7,3401 1,442750 1,4484028 

Corporate 

Governance 
127 ,2500 2,3333 ,478465 ,3284560 

Valid N (listwise) 127     

 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dijelaskan hasil dari analisis statistik deskriptif 

adalah sebagai berikut: 

1. Variabel manajemen laba memiliki nilai paling kecil yaitu -0,1877 pada PT 

Sarana Menara Nusantara Tbk tahun 2014 dan nilai paling besar yaitu 0,2169 

pada PT Tifa Finance Tbk tahun 2017. Sedangkan nilai rata-rata (mean) 

sebesar 0,009444 dan standar deviasi sebesar 0,758887. Standar deviasi yang 

lebih dari rata-rata menunjukkan bahwa manajemen laba antar perusahaan 

keuangan, infrastruktur, utilitas, dan transportasi tidak terdapat perbedaan. Hal 

ini berarti  sebaran data bervariasi, rata-rata pengungkapan manajemen laba 

mempunyai tingkat penyimpangan tinggi. Manajemen akan melakukan 

tanggung jawab atas seluruh kegiatan yang telah dilakukan pengungkapan 

manajemen laba dalam laporan keuangan tahunan diberi informasi mengenai 

kerugian, ancaman dan bahaya yang berdampak bagi perusahaan dimasa yang 

akan datang. 
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2. Rasio leverage  memiliki nilai paling kecil yaitu -1,1494 pada PT Steady Safe 

tbk tahun 2014 dan nilai paling besar yaitu 7,3401 pada PT Victoria Insurance 

Tbk tahun 2017. Sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar 1,442750 dan 

standar deviasi sebesar 1,4484028. Standar deviasi yang lebih dari rata-rata 

menunjukkan bahwa leverage antar perusahaan keuangan, infrastruktur, 

utilitas, dan transportasi tidak terdapat perbedaan. Hal ini berarti rata-rata 

perusahaan sampel memiliki utang sebesar 1,442750 atau 144% dari modal 

yang dimiliki perusahaan. Nilai leverage lebih besar menunjukkan bahwa 

perusahaan sampel lebih banyak menggunakan utang sebagai sumber 

pendanaan eksternal. 

3. Corporate Governance memiliki nilai paling kecil yaitu 0,2500 terdiri pada PT 

Trimrgah Securities Tbk pada tahun 2015, 2017 dan 2018,  PT Adi Sarana 

Armada Tbk pada tahun 2016, PT Cipta Marga Nusaphala Persada Tbk tahun  

2015, dan PT Ekasari Lorena Transport Tbk tahun 2018. Sedangkan nilai 

paling besar yaitu 2,3333 pada PT Telkomunikasi Indonesia Tbk tahun 2015 

dan 2016. Corporate Governance  nilai rata-rata (mean) sebesar 0,478465 dan 

standar deviasi sebesar 0,3284560. Standar deviasi yang kurang dari rata-rata 

menunjukkan bahwa corporate governance antar perusahaan keuangan, 

infrastruktur, utilitas, dan transportasi tidak jauh berbeda. Hal ini berarti rata-

rata perusahaan sampel penelitian memiliki jumlah corporate governance 

sebesar 0,478465 atau 47,84% dari jumlah anggota dewan komisaris. Jumlah 

dewan komisaris independen dalam sampel yang telah ditetapkan BEI sebesar 

50%, dimana dalam pembentukan perusahaan memiliki sekurang-kurangnya 
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satu orang dewan komisaris independen. Semakin banyak jumlah dewan 

komisaris independen maka tindakan pengawasan makin meningkat sehingga 

dapat mengurai tindakan manajemen laba.  

 

4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

4.2.2.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah populasi data 

model regresi berdistribusi normal atau tidak (Siregar, 2014:153). Uji Normalitas 

dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test. Uji ini dilakukan 

untuk mengetahui data distribusi, apabila nilai signifikasi > 0,05 maka data 

penelitian distribusi normal dan apabila  < 0,05 maka data penelitian distribusi 

tidak normal. Hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:  

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

 Unstandardized Residual 

N 127 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,664 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

Berdasarkan tabel diatas, hasil perhitungan pada uji Kolmogorov-Smirnov 

menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) diatas dari 0,05 yaitu 0,664 > 

0,05 yang berarti bahwa data residual memiliki distribusi normal. 
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4.2.2.2 Uji Multikolonieritas 

 Uji Multikolonieritas memiliki tujuan menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Suatu model regresi 

dapat dikatakan baik jika tidak terjadi multikolonieritas didalamnya. Model 

regresi yang bebas dari multikolonieritas adalah memiliki nilai variance inflaction 

faktor (VIF). Jika nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10 maka tidak terdapat 

multikolonieritas, jika tolerance   0,1 dan VIF   10 maka terdapat 

multikolonieritas. (Ghozali, 2016:103). Hasil dari uji multikolinieritas pada 

penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Leverage 1,000 1,000 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

Berdasarkan diatas, nilai tolerance pada variabel leverage sebesar 1,000 

dimana nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10 maka tidak terdapat multikolonieritas. 

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada penelitian ini 

menggunakan uji glejser ini apabila nilai signifikansinya > 0,05 maka dapat 



 

 

44 

 

disimpulkan model regresi tidak  mengandung heteroskedastisitas (Ghozali, 

2016:134). Hasil uji glejser pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut:  

Tabel 4.5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model t Sig. 

Leverage ,666 ,506 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

 

Berdasarkan diatas, nilai signifikan pada variabel leverage diatas dari 0,05 

yaitu 0,506 > 0,05 yang berarti tidak mengandung heterosdastisitas. 

 

4.2.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1. Untuk melihat atau mendeteksi ada tidaknya gejala 

autokorelasi menggunakan Uji Durbin-Wastson (DW Test) (Ghozali, 2016:107). 

Adapun hasil pengujian pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Durbin-Watson 

1 2,088 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 
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d dl du 4-dl 4-du 

2,088 1,6944 1,7261 2,3056 2,2739 

Sumber: Ghozali, 2016 

Uji autokorelasi = du < d < 4-du 

     =  1,7261 < 2,088 < 2,2739 

Berdasarkan pada pengambilan keputusan uji autokorelasi, jika nilai du < 

d < 4-du maka tidak terdapat autokorelasi berarti 1,7261< 2,088 < 2,2739 dapat 

disimpulkan tidak ada autokorelasi positif maupun negatif. Dengan demikian 

asumsi autokorelasi terpenuhi. 

 

4.2.3 Uji Interaksi Moderated Regression Analysis (MRA) 

MRA merupakan metode untuk mengindentifikasi ada tidaknya variabel 

moderator dengan menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan 

integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel 

moderasi (Ghozali,2016:219). Adapun hasil dari uji moderated regression 

analysis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,024 ,019  

 Leverage ,000 ,016 ,008 

 
Corporate 

Governance 
-,020 ,036 -,087 

 X_Z -,008 ,034 -,073 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persamaan regresi dari hasil 

uji moderated regression analysis adalah sebagai berikut: 

Y = 0,024 + 0,000 X – 0,008 X1Z + e 

Keterangan : 

Y = Manajeman Laba  

α = Konstanta   

X = Leverage  

Z = Corporate Governance  

e = error 

Persamaan regresi tersebut mempunyai arti berikut: 

1. Nilai konstanta bernilai positif sebesar 0,024 menunjukkan bahwa jika variabel 

independen diasumsikan tidak mengalami perubahan/ konstanta maka nilai 

rata-rata pengungkapan manajemen laba sebesar 0,024. 

2. Koefisien regresi leverage sebesar 0,000 bertanda positif yang berarti bahwa 

leverage diprediksi dapat mengindikasikan semakin rendah dan setiap kenaikan 

rasio leverage 1% maka indeks pengungkapan manajemen laba akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,000% dengan asumsi variabel independen 

lain bernilai tetap. 

3 . Koefisien X_Z sebesar -0,008 bertanda negatif yang berarti bahwa X_Z 

diprediksi dapat mengindikasikan semakin naik dan setiap tingkat X_Z 
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mengalami kenaikan 1% maka perusahaan dalam manajemen laba sebesar 

0,008%. 

4.2.4 Uji Hipotesis 

4.2.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Uji Koefisien Determinasi (Uji R
2
) bertujuan untuk mengukur  seberapa 

jauh kemampuan variabel bebas dapat menjelaskan variasi variabel terikat. 

Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi R Square : 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,129
a
 ,017 -,007 ,0761669 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

  Dalam pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel leverage terhadap manajemen laba dengan corporate governance sebagai 

variabel pemoderasi. Berdasarkan hasil pengujian data SPSS versi 20 yang 

digunakan adalah R Square karena hanya menggunakan satu variabel independen 

dan didapatkan nilai koefisien determinasi  R Square sebesar 0,017. Hal ini berarti 

sebesar 1,7 % pada perusahaan sektor keuangan, insfrastruktur, utilitas, dan 

transportasi yang menjadi sampel dari penelitian tahun 2014 – 2018 dipengaruhi 

oleh variabel independen, sedangkan sisanya sebesar 98,3 % dipengaruhi oleh 

faktor lain dari penelitian ini. 
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4.2.4.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji Statistik (Uji t) bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel 

independen terhadap variabel terikat. Adapun hasil perhitungan uji statistik (uji t) 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Statistik t 

Model t Sig. kesimpulan 

1 (Constant) 1,236 ,219  

 Leverage ,026 ,979 Tidak berpengaruh (H1: Ditolak) 

 X_Z -,225 ,822 Tidak berpengaruh (H2: Ditolak) 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

Dasar pengambilan keputusan uji t adalah: 

1. Jika nilai sig. < 0,05 atau t hitung > t tabel maka terdapat pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai sig. > 0,05 atau t hitung < t tabel maka tidak terdapat pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

t tabel  = t (α/2 : n-k-1) 

 = t (0,025: 123) 

 = 1,97944 

 

 



 

 

49 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan: 

1. Hipotesis pertama (H1) dengan nilai signifikansi untuk pengaruh leverage 

terhadap manajemen laba sebesar 0,979 > 0,05 dan nilai t hitung 0,026 < t tabel 

1,979, maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang artinya tidak terdapat 

pengaruh leverage terhadap manajemen laba. 

2. Hipotesis kedua (H2) dengan nilai signifikansi untuk corporate governance 

dapat memoderasi pengaruh antara leverage terhadap manajemen laba sebesar 

0,822 > 0,05 dan t hitung -0,225 < t tabel 1,979, maka dapat disimpulkan 

bahwa corporate governance tidak dapat memoderasi pengaruh antara leverage 

terhadap manajemen laba. 

4.3 Pembahasan 

Penelitian ini untuk menguji pengaruh leverage terhadap manajemen laba 

dengan corporate governance sebagai variabel pemoderasi. Hasil pengujian 

hipotesis dengan menggunakan moderated regression analysis dapat dilihat 

sebagai berikut: 

4.3.1 Pengaruh leverage terhadap Manajemen Laba 

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa Leverage berpengaruh negatif 

terhadap Manajemen Laba. Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan 

bahwa nilai t hitung 0,026 < t tabel 1,979 dengan nilai signifikansi sebesar 0,979 

> 0,05. Jika nilai signifikansi diatas 0,05 sehingga menunjukkan tidak signifikan 

anatara variabel leverage  terhadap manajemen laba, maka H1 ditolak. 
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Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif bahwa terdapat 48 data 

diatas nilai rata-rata dan 79 data dibawah nilai rata-rata. Nilai rata-rata leverage 

adalah 1,442750 dan nilai standar sebesar 1,4484028. Temuan data juga dilihat 

dari nilai maksimum sebesar 7,3401 yaitu pada PT Victoria Insurance Tbk tahun 

2017 dan nilai minimum -1,1494 yaitu pada Steady Safe Tbk tahun 2014. 

Berdasarkan temuan data tersebut dapat berarti bahwa tinggi rendahnya leverage 

perusahaan tidak menjadi pengaruh bagi perusahaan untuk melakukan manajemen 

laba. Hal ini berati tingkat pendanaan pada perusahaan cukup tinggi akan sangat 

rentang dengan risiko gagal bayar sehingga perusahaan akan berupaya untuk 

memenuhi kewajibannya dibandingkan dengan manajemen laba. Jadi semakin 

tinggi tingkat kewajiban yang dimiliki perusahaan maka akan mengakibatkan 

rendahnya tingkat manajemen laba.  

Berdasarkan teori keagenan, bahwa terdapat hubungan (principal) pemilik 

yang memperkerjakan orang lain atau manajemen (agent). Pihak principal akan 

meminta keuntungan yang semakin tinggi agar perusahaan tidak mengalami 

ancaman likuidasi dan memanfaatkan leverage untuk melakukan manajemen laba. 

Pihak agent akan bertanggung jawab pada tugas yang telah diberikan oleh pemilik 

untuk mengambil suatu keputusan yang dianggap memberikan keuntungan 

perusahaan dengan tingkat leverage akan banyak mengungkapkan informasi tetapi 

perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung akan melanggar 

perjanjian utang yang berbasis sistem akuntansi. Dengan melaporkan 

memindahkan laba yang tinggi maka manajer dapat mengurangi kemungkinan 

terjadinya kegagalan membayar utang-utang pada masa yang akan datang.  
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Hal ini didukung oleh penelitian Almadara (2017) dan Anggraeni dan 

Wardhani (2017) bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

Sedangkan penelitian Radiman dan Mawaddah (2019) tidak sejalan dengan 

penelitian ini yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba. 

4.3.2 Corporate Governance Berpengaruh terhadap Hubungan antara 

Leverage dan Manajemen Laba 

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa corporate governance tidak 

mampu memoderasi pengaruh terhadap hubungan antara leverage dan manajemen 

laba. Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa t hitung sebesar -

0,225 < dari t tabel 1,979 dengan nilai signifikansi sebesar 0,822 > 0,05. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel corporate governance tidak mampu 

memoderasi pengaruh terhadap hubungan antara leverage dan manajemen laba, 

maka H2 ditolak. 

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif bahwa terdapat 48 data 

diatas nilai rata-rata dan 79 data dibawah nilai rata-rata. Nilai rata-rata corporate 

governance adalah 0,478465 dan nilai maksimum 2,3333. Temuan data juga 

dilihat dari nilai maksimum sebesar 2,333 yaitu pada Telkomunikasi Indonesia 

Tbk tahun 2015 dan 2016 dan nilai minimum 0,2500 terdiri pada Trimrgah 

Securities Tbk pada tahun 2015, 2017, dan 2018, Adi Sarana Armada Tbk tahun 

2016, Cipta Marga Nusaphala Persada Tbk tahun 2015, dan Ekasari Lorena 

Transport Tbk tahun 2018. Berdasarkan temuan data tersebut menunjukkan bahwa 
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tinggi atau rendahnya jumlah dewan komisaris yang diperoleh perusahaan 

dibandingkan dengan jumlah anggota dewan komisaris yang ada belum bisa 

memberikan dampak yang berarti terhadap tindakan manajemen laba. Hal ini 

berarti tidak semua anggota dewan komisaris independen dapat menunjukkan 

independensinya sehingga sebagai fungsi pengawasan tidak sejalan dengan baik 

dan akibatnya kurangnya pengawasan terhadap manajemen melakukkan 

manajemen laba. Dapat disimpulkan proposi dewan komisaris independen dapat 

meningkat sehingga tidak akan berpengaruh terhadap hubungan antara leverage 

dan manajemen laba. 

Berdasarkan teori keagenan yang mejelaskan pihak agent melakukan 

aktivitas manipulasi laba dalam strategi perusahaan akan mendapatkan 

keuntungan dan mengawasi proses dalam mengelola perusahaan serta menjamin 

terlaksananya jasa manajemen, sedangkan pihak principal semakin banyak jumlah 

dewan komisaris independen maka tindakan pengawasan makin meningkat 

sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen laba. Komisaris independen 

diharapkan dapat meningkatkan efektifitas atas peran pengendaliannya terhadap 

manajemen laba. 

 Hasil penelitian ini Jurniarta dan Sujana (2015) dan Amalia dkk (2019) 

bahwa corporate governance tidak mampu memoderasi pengaruh terhadap 

hubungan antara leverage dan manajemen laba. Sedangkan penelitian Savitri dan 

Priantinah (2019) dan Yudiastuti dan Wirasedana (2018) tidak sejalan dengan 

penelitian ini yang menyatakan bahwa corporate governance mampu memoderasi 

pengaruh terhadap hubungan antara leverage dan manajemen laba. 


