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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Sejarah Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

 Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang diluncurkan pada 

tanggal 12 Mei 2011 adalah indeks komposit saham syariah yang tercatat di 

BEI. ISSI merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah Indonesia. 

Konstituen ISSI adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan 

masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK. 

Artinya, BEI tidak melakukan seleksi saham syariah yang masuk ke dalam 

ISSI.1 

 Konstituen ISSI diseleksi ulang sebanyak dua kali dalam setahun, 

setiap bulan Mei dan November, mengikuti jadwal review DES. Oleh sebab 

itu, setiap periode seleksi, selalu ada saham syariah yang keluar atau masuk 

menjadi konstituen ISSI. Metode perhitungan ISSI mengikuti metode 

perhitungan indeks saham BEI lainnya, yaitu rata-rata tertimbang dari 

kapitalisasi pasar dengan menggunakan Desember 2007 sebagai tahun dasar 

perhitungan ISSI. 

  

                                                           
 1 BEI, Indeks Saham Syariah Indonesia, https://www.idx.co.id/idx-syariah/indeks-saham-syariah/ , 

(diakses 25 Mei 2019) 
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B. Deskripsi Penelitian 

 Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di ISSI 

periode 2016-2018. Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di ISSI. Berdasarkan data yang 

didapat terdapat 124 perusahaan manufaktur yang terdaftar di ISSI selama 

periode 2016-2018. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purpose 

sampling, dan data yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Sampel Perusahaan Manufaktur 

 

   Sumber: Data yang telah diolah 

 Dari keseluruhan jumlah perusahaan manufaktur yang ada di ISSI 

periode 2016-2018, terdapat 64 perusahaan yang digunakan dalam 

pemilihan sampel sehingga jumlah observasi (n) dalam penelitian ini adalah 

3 x 64 = 192. 

 

 

 

 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan manufaktur terdaftar di ISSI tahun 2016-2018 124 

Perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar tiga tahun 

berturut di ISSI 2016-2018 
(24) 

Perusahaan manufaktur yang tidak memilki data lengkap 

tahun 2016-2018 
(20) 

Perusahaan manufaktur yang melaporkan laporan 

keuangan dalam dollar AS 
(15) 

Sampel yang digunakan 64 
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C. Analisa Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif akan memberikan gambaran atau 

deskripsi data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), 

dan standar deviasi yang dihasikan dari variabel penelitian. Hasil analisis 

dengan statistik deskriptif menghasilkan data sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Analisis Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1.1_UDK 192 2 12 4,23 1,931 

X1.2_DKI 192 0,25 0,67 0,3915 0,08976 

X1.3_KA 192 2 5 3,09 0,411 

X1.4_KI 192 0,10 1 0,9296 0,15923 

X1.5_KM 192 0,00 0,68 0,0507 0,11408 

X2_Financial_Leverage 192 0,08 0,89 0,4074 0,17790 

X3_Ukuran_Perusahaan 192 24,72 33,47 28,4673 1,54064 

Y_Manajemen_Laba 192 19,75 28,86 24,9166 1,72156 

Valid N (listwise) 192     

Sumber: Data diolah 

 Dari hasil analisis statistik deskriptif diatas diketahui bahwa jumlah 

observasi dalam penelitian (n) adalah 192. Pada Good Corporate 

Governance dengan alat ukur dewan komisaris (X1.1) menunjukkan nilai 

minimum 2 dan maksimum 12 dengan mean 4,23 sedangkan standar 

deviasinya 1,931. Hasil Good Corporate Governance dengan alat ukur 

dewan komisaris independen (X1.2) menunjukkan nilai minimum 0,25 dan 

maksimum 0,67 dengan mean 0,3915 sedangkan standar deviasinya 

0,08976. Hasil Good Corporate Governance dengan alat ukur komite audit 
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(X1.3) menunjukkan nilai minimum 2 dan maksimum 5 dengan mean 3,09 

sedangkan standar deviasinya 0,411. Hasil Good Corporate Governance 

dengan alat ukur kepemilikan institusional (X1.4) menunjukkan nilai 

minimum 0,1 dan maksimum 0,904 dengan mean 0,9296 sedangkan standar 

deviasinya 0,15293. Dan Hasil Good Corporate Governance dengan alat 

ukur kepemilikan manajerial (X1.5) menunjukkan nilai minimum 0,00 dan 

maksimum 0,68 dengan mean 0,0507 sedangkan standar deviasinya 

0,11408. 

 Untuk hasil X2 (Financial Leverage) memiliki nilai minimum 0,08 

dan nilai maksimumnya 0,89 dengan rata-rata sebesar 0,4074 serta standar 

deviasi sebesar 0,1779. Dari hasil analisa statistik diatas nilai minimum 

sebesar 0,08 yang berarti terdapat perusahaan dengan pendaan perusahaan 

dari total kurang dari 10%. Hasil nilai maksimum 0,89 berarti terdapat 

perusahaan yang hampir 90% pendaannya berasal dari total hutang. Nilai 

rata-rata sebesar 0,4074 menunjukan rata-rata perusahaan manufaktur di 

ISSI 40% pendanaan perusahaannya menggunakan biaya hutang, dan masih 

dikategorikan aman karena berada dibawah angka 50%. 

 Hasil analisis deskriptif dari X3 (Ukuran Perusahaan) memiliki nilai 

minimum 24,72 dan nilai maksimum sebesar 33,47 dengan rata-rata sebesar 

28,4673 serta standar deviasi sebesar 1,54. Rata – rata sebesar 28,47 

menunju-kan rata-rata perusahaan manufaktur di ISSI memiliki ukuran 

yang besar dilihat dari angka 28,47 yang telah di logaritma naturalkan. 
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 Dan hasil analisis dari variabel Y (Manajemen Laba) yang diukur 

menggunakan discretionary accrual diperoleh dari data mentah yang 

ditransformasikan menjadi data yang merupakan logaritma natural (Ln) 

menunjukkan nilai minimum sesbesar 19,75 dan nilai maksimum sebesar 

28,86 dengan rata-rata sebesar 24,92 serta mempunyai nilai standar deviasi 

sebesar 1,72. Dari nilai rata-rata 24,92 yang artinya rata-rata perusahaan 

melakukan praktik manajemen laba dilihat dari rata-rata angka discretionary 

accrual yang besar yakni 24, 92 yang telah di logaritma naturalkan. 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah 

nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal 

atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual 

yang terdistribusi secara normal. Beberapa metode uji normalitas yaitu 

dengan melihat pcnyebaran data pada sumber diagonal pada grafik 

normal P-P plot of regression standardized residual atau dengan uji one 

sample kolmogorov smirnov.2 

 

 

 

                                                           
 2 Rochmat Aldy Purnomo, Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS, (Ponorogo: CV Wade 

Group, 2016), hlm. 108 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data diolah 

 Dari hasil uji normalitas dengan menggunakan uji kolmogorov-

smirnov, nilai dari Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200 dan signifikan 

pada 0,05 ( karena p= 0,200 > 0,05 ) yang berarti bahwa residual 

terdistribusi secara normal. 

Gambar 4.1 

Grafik normal P-P Plot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sumber: Data diolah 

 Pada grafik normal probability plot, tampak titik-titik menyebar dan 

mendekati garis diagonalnya, Hal ini me-nunjukan bahwa data 

terdistribusi normal. 
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b. Uji Multikolinieritas 

 Multikolinearitas artinya antar variabel independen yang terdapat 

dalam model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna atau 

mendekati sempuma (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak tcrjadi korelasi sempuma atau 

mendekati sempuma diantara variabel bebasnya. Konsekuensi adanya 

multikolinearitas adalah koefisien korelasi tidak tertentu dan kesalahan 

menjadi sangat besar. Berikut hasil uji multikolinieritas denganmeliha 

hasil  toleransi dan inflation factor (VIF) pada model regresi. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

X1.1_UDK 0,509 1,964 

X1.2_DKI 0,962 1,039 

X1.3_KA 0,819 1,221 

X1.4_KI 0,465 2,153 

X1.5_KM 0,417 2,397 

X2_Financial_Leverage 0,987 1,014 

X3_Ukuran_Perusahaan 0,416 2,404 

a. Dependent Variable: Y_Manajemen_Laba 

Sumber: Data diolah 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel coefficent diatas, 

memperlihatkan nilia VIF masing-masing variabel > 1 dan < 10, serta 
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nilai toleransi < 1, maka dapat disimpulkan model ini tidak terjadi atau 

bebas dari gejala multikolinieritas. 

c. Uji Autokolerasi 

 Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang 

disusun menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode penguiian menggunakan 

uji Durbin Watson (DW test). Hasil uji Durbin Watson dapat dilihat di 

tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Durbin Watson 

Model Summaryb 

Model Durbin-Watson 

1 1,895 

Sumber: Data diolah 

 

Ada 

Autokolerasi 

Daerah 

Ketidakpastian 

Tidak Ada 

Autokorelasi

Daerah 

Ketidakpastian 

Ada 

Autokolerasi 

dL 

1,7322 

dU 

1,7956 

1,895       (4-dU) 

2,204    

(4-dL) 

2,2678 
 

 

 Nilai DW sebesar 1,867 pada tingkat signifikansi 0,05 jumlah 

sampel (n) 192 dan jumlah variabel independen 3 (k = 3), menunjukan 

bahwa nilai DW berada diantara dU dan 4-dU yaitu diantara 1,7956 dan 

2,204. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua model regresi terlepas 

dari  masalah  autokorelasi. Tidak Ada Autokorelasi 
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d. Uji Heteroskidastitas 

 Dalam penelitian ini heterokedastisitas  di uji menggunakan uji 

White dengan melihat melihat nilai R Square, jika nilai R Square > ɑ = 

0,05 maka dapat di pastikan bahwa model tidak memiliki gejala 

heterokedastisitas. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Heterokedastitas 

Model Summaryb 

Model R Square 

1 0,03 

               Sumber: Data diolah 

 Pada hasil uji menunjukkan nilai R Square adalah sebesar 0,03 

dengan jumlah n observasi 192, maka besarnya nilai c2 hitung = 192 x 

0,03 = 5,76. Nilai ini jika di bandingkan dengan nilai c2 tabel dengan df 

= (k-1) = 7-1 = 6 dengan tingkat signifikansi 0,05, di dapat nilai c2 tabel 

sebesar 12,59159. Oleh karena nilai c2 hitung < c2 tabel, maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam model tidak terjadi heterokedastisitas. 

e. Uji Linieritas 

 Pengujian Lagrange Multiplier merupakan salah satu cara untuk 

menguji linieritas dalam model regresi, dengan membandingkan nilai c2 

hitung dengan c2 tabel. Apabilai nilai dari c2 hitung < c2 tabel, maka 

hipotesis yang menyatakan bahwa model linier dapat di terima. 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Linieritas 

Model Summaryb 

Model R Square 

1 0,010 

         Sumber: Data diolah 

 Hasil output menunjukkan bahwa nilai R Square pada persamaan 1 

adalah 0,010. Dengan jumlah n observasi sebanyak 192, maka besarnya 

nilai c2 hitung pada persamaan 1 adalah 192 x 0,010 = 1,92. Nilai ini di 

bandingkan dengan nilai c2 tabel dengan df hitung = 7 – 1 = 6 dan tingkat 

signifikansi 0,05 di dapat nilai c2 tabel sebesar 12,59159. Oleh karena 

nilai c2 hitung < c2 tabel, maka dapat di simpulkan bahwa model 

persamaan regresi penelitian ini adalah model linier. 

 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara 

dua atau lebih variabel independen (X1,X2,...,Xn) dengan variabel 

dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen berhubungan positif atau 

negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila 

variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Berikut hasil 

analisis regresi linier berganda: 
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Tabel 4.8 

Hasil Regresi Linier Berganda dan Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,358 2,580  0,914 0,362 

X1.1_UDK -0,058 0,064 -0,065 -0,895 0,372 

X1.2_DKI 0,007 1,008 0,000 0,007 0,994 

X1.3_KA 0,099 0,239 0,024 0,416 0,678 

X1.4_KI -0,374 0,818 -0,035 -0,458 0,648 

X1.5_KM -1,219 1,205 -0,081 -1,011 0,313 

X2_Financial_Leverage 1,199 0,502 0,124 2,386 0,018 

X3_Ukuran_Perusahaan 0,787 0,089 0,705 8,812 0,000 

a. Dependent Variable: Y_Manajemen_Laba 

Sumber: Data diolah 

 Dari tabel diatas maka dibuat persamaan regresi sebagai berikut: 

ML = β0 + β1UDK + β2DKI + β3KA + β4KI + β5KM + β6LEV + 

          β7UKP + e  

ML = 2,258 + -0,058UDK + 0,07DKI + 0,099KA + -0,374KI + 

          -1,219KM + 1,199LEV + 0,787UKP + e  

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebgai berikut: 

1. Nilai konstanta sebesar 2,258, artinya jika good corporate gover-

nance (X1), financial leverage (X2) dan ukuran perusahaan (X3) 

nilainya 0, maka manajemen laba (Y) nilainya adalah 2,258. Dan 

nilai konstanta yamg positif menujukkan pengaruh positif variabel 

independen. Bila variabel independen naik atau berpengaruh, maka 

variabel dependen akan naik atau terpenuhi. 
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2. Koefisien regresi variabel good corporate governance dengan alat 

ukur ukuran dewan komisaris (X1.1) sebesar -0,058, artinya 

Apabila variabel good corporate governance dengan alat ukur 

ukuran dewan komisaris meningkat 1 poin dengan asumsi financial 

leverage dan ukuran perusahaan nilainya 0 (nol), maka manajemen 

laba (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,058. Koefisien 

bernilai negatif artinya semakin meningkat ukuran dewan komisaris 

maka semakin menurun manajemen laba. 

3. Koefisien regresi variabel good corporate governance dengan alat 

ukur dewan komisaris independen (X1.2) sebesar 0,007, artinya 

Apabila variabel good corporate governance dengan alat ukur 

dewan komisaris independen meningkat 1 poin dengan asumsi 

financial leverage dan ukuran perusahaan nilainya 0 (nol), maka 

manajemen laba (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,007. 

Koefisien bernilai positif artinya semakin meningkat dewan 

komisaris independen maka semakin meningkat manajemen laba. 

4. Koefisien regresi variabel good corporate governance dengan alat 

ukur komite audit (X1.3) sebesar 0,099, artinya Apabila variabel 

good corporate governance dengan alat ukur komite audit 

meningkat 1 poin dengan asumsi financial leverage dan ukuran 

perusahaan nilainya 0 (nol), maka manajemen laba (Y) akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,099. Koefisien bernilai positif 
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artinya semakin meningkat komite audit maka semakin meningkat 

manajemen laba. 

5. Koefisien regresi variabel good corporate governance dengan alat 

ukur kepemilikan institusional (X1.4) sebesar -0,374, artinya 

Apabila variabel good corporate governance dengan alat ukur 

kepemilikan institusional meningkat 1 poin dengan asumsi financial 

leverage dan ukuran perusahaan nilainya 0 (nol), maka manajemen 

laba (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,374. Koefisien 

bernilai negatif artinya semakin meningkat kepemilikan 

institusional maka semakin menurun manajemen laba. 

6. Koefisien regresi variabel good corporate governance dengan alat 

ukur kepemilikan manajerial (X1.5) sebesar -1,219, artinya Apabila 

variabel good corporate governance dengan alat ukur kepemilikan 

manajerial meningkat 1 poin dengan asumsi financial leverage dan 

ukuran perusahaan nilainya 0 (nol), maka manajemen laba (Y) akan 

mengalami penurunan sebesar -1,219. Koefisien bernilai negatif 

artinya semakin meningkat kepemilikan manajerial maka semakin 

menurun manajemen laba. 

7. Koefisien regresi variabel financial leverage (X2) sebesar 1,199, 

artinya Apabila variabel financial leverage meningkat 1% dengan 

asumsi good corporate governance dan ukuran perusahaan nilainya 

0 (nol), maka manajemen laba (Y) akan mengalami peningkatan 
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sebesar 1,199. Koefisien bernilai positif artinya semakin meningkat 

financial leverage maka semakin meningkat manajemen laba. 

8. Koefisien regresi variabel ukuran perusahaan (X3) sebesar 0,787, 

artinya Apabila variabel ukuran perusahaan nilainya meningkat   

Rp. 1 dengan asumsi good corporate governance dan financial 

leverage nilainya 0 (nol), maka manajemen laba akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,787. Koefisien bernilai positif artinya 

semakin meningkat ukuran perusahan maka semakin meningkat 

manajemen laba. 

 

4. Uji Hipotesis 

 Berkaitan dengan analisis regresi linier diatas ada 3 (tiga) alat 

analisis yang dipergunakan menguji hipotsis tersebut, yakni sebagai 

berikut: 

a. Uji t (Parsial) 

 Uji t dimaksudkan untuk melihat signifikan dari pengaruh secara 

individual antara variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan 

asumsi variabel bebas lainnya konstan (dalam regresi majemuk).3 

Berdasarkan tabel 4.8 perhitungan uji t dapat dilihat hasil pengujian 

parsial terhadap masing-masing variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependenya dapat dianalisis sebagai berikut: 

                                                           
 3 Ali Baroroh, Trik-trik Analisis Statistik, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 74 
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1. Berdasarkan nilai hitung ttabel dengan ketentuan signifikan = 

0,05:2=0,025 dan df = (n-k) atau (192-8) = 184 sehingga diperoleh 

nilai 1,97294, dapat disimpulkan: 

a) Variabel good corporate governance dengan alat ukur ukuran 

dewan komisaris menghasilkan nilai thitung sebesar -0,895 dengan 

signifikan 0,372. Karena thitung < ttabel (-0,895 < 1,97294) dan 

signifikan 0,372 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ha1.1 

ditolak dan Ho diterima, berarti secara parsial good corporate 

governance dengan alat ukur ukuran dewan komisaris tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

b) Variabel good corporate governance dengan alat ukur dewan 

komisaris independen menghasilkan nilai thitung sebesar 0,007 

dengan signifikan 0,994. Karena thitung < ttabel (0,007 < 1,97294) 

dan signifikan 0,994 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

Ha1.2 ditolak dan Ho diterima, berarti secara parsial good 

corporate governance dengan alat ukur dewan komisaris 

independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

c) Variabel good corporate governance dengan alat ukur komite 

audit menghasilkan nilai thitung sebesar 0,416 dengan signifikan 

0,678. Karena thitung < ttabel (0,416 < 1,97294) dan signifikan 

0,678 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ha1.3 ditolak dan 

Ho diterima, berarti secara parsial good corporate governance 
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dengan alat ukur komite audit tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

d) Variabel good corporate governance dengan alat ukur 

kepemilikan institusional menghasilkan nilai thitung sebesar            

-0,458 dengan signifikan 0,648. Karena thitung < ttabel (-0,458 < 

1,97294) dan signifikan 0,648 > 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa Ha1.4 ditolak dan Ho diterima, berarti secara parsial good 

corporate governance dengan alat ukur kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

e) Variabel good corporate governance dengan alat ukur 

kepemilikan manajerial menghasilkan nilai thitung sebesar -1,011 

dengan signifikan 0,313. Karena thitung < ttabel (-1,011 < 1,97294) 

dan signifikan 0,313 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

Ha1.2 ditolak dan Ho diterima, berarti secara parsial good 

corporate governance dengan alat ukur kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2. Berdasarkan tabel 4.8 nilai thitung variabel financial leverage sebesar 

2,386 dengan signifikan 0,018. Karena thitung > ttabel (2,386 > 

1,97294) dan signifikan 0,018 < 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa Ha2 diterima dan Ho ditolak, berarti secara parsial financial 

leverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

3. Berdasarkan tabel 4.8 nilai thitung variabel ukuran perusahaan sebesar 

8,812 dengan signifikan 0,00. Karena thitung > ttabel (8,812 > 1,97294) 
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dan signifikan 0,00 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ha3 

diterima dan Ho ditolak, berarti secara parsial ukuran perusaha-an 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

b. Uji f (Simultan) 

 Uji F atau uji koefisien regresi secara serentak digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau 

serentak terhadap variabel dependen.4. Berikut hasil uji secara simultan 

variabel good corporate governance, financial leverage dan ukuran 

perusahaan terhadap manajemen laba: 

Tabel 4.9 

Hail Uji f 

ANOVAa 

Model df F Sig. 

1 Regression 7 27,421 ,000b 

Residual 184   

Total 191   

a. Dependent Variable: Y_Manajemen_Laba 

b. Predictors: (Constant), X3_Ukuran_Perusahaan, 

X1.2_DKI, X2_Financial_Leverage, X1.4_KI, X1.5_KM, 

X1.3_KA, X1.1_UDK 

Sumber: Data diolah 

 Berdasarkan tabel diatas nilai fhitung adalah sebesar 27,421 dengan 

signifikan 0,000. Adapun besarnya ftabel dengan ketentuan signifikan = 

0,05 serta df1 = (k-1) atau 8-1 = 7 dan df2 = (n-k) atau 192-8=184 

sehingga diperoleh nilai 2,06. Karena fhitung > ftabel (27,421 > 2,06) dan 

signifikan 0,00 < 0,05, yang berarti good corporate governance(X1), 

                                                           
 4 Ibid., hlm. 79 
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financial leverage (X2) dan ukuran perusahaan (X3) berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba (Y). 

 

c. Koefisien Determinasi R Square (R2) 

 Koefisien determinasi menunjukkan ragam (variasi) naik turunnya 

Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X (berapa bagian keragaman 

dalam variabel Y yang dapat dijelaskan oleh beragamnya nilai-nilai 

variabel X).5 Berikut hasil koefisien determinasi: 

Tabel 4.10 

Hasil Koefisien Determinasi R Square (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0,715a 0,511 0,492 1,22708 

a. Predictors: (Constant), X3_Ukuran_Perusahaan, X1.2_DKI, 

X2_Financial_Leverage, X1.4_KI, X1.5_KM, X1.3_KA, X1.1_UDK 

b. Dependent Variable: Y_Manajemen_Laba 

Sumber: Data diolah 

 Dari diatas dapat dilihat bahwa nilai dari Adjusted R Square sebesar 

0,492 yang berarti sebesar 49,2% variasi variabel dependen dapat 

dijelaskan oleh variasi dari variabel independen. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa sebesar 49,2% manajemen laba yang diproksikan 

dengan nilai discretionary accrual dipengaruhi oleh variabel good 

corporate governance, financial leverage dan ukuran perusahaan. 

                                                           
 5 Dergibson Siagian dan Sugiarto, Metode Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi, (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 259 
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Sedangkan sisanya sebesar 50,8% dipengaruhi oleh variabel lain selain 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

D. Pembahasan hasil Penelitian 

1. Pengaruh Good Corporate Governance (X1) Terhadap 

Manajemen Laba (Y) 

 Berdasarkan hasil thitung ukuran dewan komisaris sebesar -0,0895 

lebih kecil dari ttabel sebesar 1,97294 dengan signifikan 0,372 > 0,05 

yang disimpulkan secara parsial good corporate governance dengan alat 

ukur ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba. Hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya dewan komisaris 

bukanlah menjadi faktor utama dari efektivitas pengawasan perusahaan, 

namun tergantung dari nilai norma dan kepercayaan ditambah 

bagaimana komunikasi, koordinasi dan pembuatan keputusan dalam 

suatu organisasi. Hasil ini didukung oleh penelitian Setyarso 

Herlambang dan Darsono (2015)6, yang menyatakan ukuran dewan 

komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 Berdasarkan hasil thitung dewan komisaris independen sebesar 0,007 

lebih kecil dari ttabel sebesar 1,97294 dengan signifikan 0,994 > 0,05 

yang disimpulkan secara parsial good corporate governance dengan alat 

ukur dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Hasil ini menunjukkan bahwa anggota dewan 

                                                           
 6 Setyarso Herlambang dan Darsono, Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran 

Perusahaan perusahaan terhadap Manajemen Laba, Jurnal Akuntansi, vol. 4, no. 3 tahun 2015, hlm. 1-11 
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komisaris independen hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan formal 

agar suatu perusahaan memiliki tata kelola yang baik (good corporate 

governance), hal ini dibuktikan dengan masih dominannya para 

pemegang saham mayoritas mengatur suatu perusahaan yang membuat 

tugas dewan komisaris independen kurang efektif. Hasil ini sejalan 

dengan penelitian Eva Rosa Dewi dan Moh. Khoirudin (2016)7 

menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

 Berdasarkan hasil thitung komite audit sebesar 0,416 lebih kecil dari 

ttabel sebesar 1,97294 dengan signifikan 0,678 > 0,05 yang disimpulkan 

secara parsial good corporate governance dengan alat ukur komite audit 

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan 

belum efektifnya peran komite audit. Dilihat dari hasil penelitian yang 

rata-rata susunan komite audit hanya beraggotakan 3 orang yang 

menggambarkan komite audit hanya digunakan untuk memenuhi syarat 

yang diajukan pemerintah yakni Kep.29/PM/2004 yang menyebutkan 

keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 anggota. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian Eva Rosa Dewi dan 

Moh. Khoirudin (2016)8 menyatakan bahwa komite audit tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

                                                           
 7 Eva Rosa Dewi S. dan Moh. Khoirudin, Pengaruh Good Corporate Governance terhadap 
Manajemen Laba Perusahaan yang masuk dalam JII tahun 2012-2013, Jurnal Analisis Manajemen, vol. 5. No. 
3 tahun 2016, hlm. 156-166 

 8 Ibid., hlm. 156-166 
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 Berdasarkan hasil thitung kepemilikan institusional sebesar -0,458 

lebih kecil dari ttabel sebesar 1,97294 dengan signifikan 0,648 > 0,05 

yang disimpulkan secara parsial good corporate governance dengan alat 

ukur kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba. Hasil ini menunjukkan masih terlalu dominannya saham yang 

dimiliki oleh pihak konstitusi yang bisa dilihat dari hasil penelitian ini 

yakni rata-rata diatas 65%. Sehingga pihak institusi mampu melakukan 

intervensi terhadap jalannya suatu perusahaan, yang mengakibatkan 

kurang efektifnya sistem tata kelola perusahaan tersebut. Penelitian ini 

sejalan dengan yang dilakukan oleh Dian Agustia (2013)9, yang 

menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

 Berdasarkan hasil thitung kepemilikan manajerial sebesar -1,011 lebih 

kecil dari ttabel sebesar 1,97294 dengan signifikan 0,313 > 0,05 yang 

disimpulkan secara parsial good corporate governance dengan alat ukur 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Hasil ini menunjukkan masih sedikitnya perusahaan perusahaan yang 

sahamnya sebagian dimiliki oleh pihak manajerial, yang membuatnya 

tidak mampu menjadi mekanisme corporate governance, yang dapat 

mengurangi perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik 

maupun pemegang saham. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dian 

                                                           
 9 Dian Agustia, Pengaruh Faktor Good Corporate Governance, Free Cash Flow dan Leverage 

terhadap Manajemen Laba, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, vol. 15, no. 1 tahun 2013, hlm. 27-42 
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Agustia (2013)10, yang menyatakan kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern 

disebut sebagai Good Corporate Governance berkaitan dengan hadits 

Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang 

artinya “Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melalukan 

sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik”. Dalam Islam good 

corporate governance harus mengacu pada prinsip tauhid, taqwa, ridha, 

keseimbangan, keadilan dan kemaslahatan. Allah berfirman dalam Q.S 

Az-Zumar ayat 7-9: 

َمآءََ ََتۡطَغۡواَِِْف٧ََََٱلِۡمزَيانَََرَفَعَهاََوَوَضَعَََوٱلسَّ َّلَّ
َ
٨َََْٱلِۡمزَيانَِأ قِيُموا

َ
َٱلَۡوۡزنََََوأ

َِ واََْٱۡلقِۡسِطَب ٩َََٱلِۡمزَيانَََوََّلَُُتِِۡسُ
“7) Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca 

(keadilan). 8) Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. 

9) Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu 

mengurangi neraca itu” 

 

 

 

  

                                                           
 10 Ibid., hlm. 27-42   
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2. Pengaruh Financial Leverage (X2) Terhadap Manajemen Laba 

(Y) 

 Berdasarkan hasil pengujian ini diketahui nilai thitung sebesar 2,386 

lebih besar dari ttabel sebesar 1,97294 dengan signifikan 0,018 < 0,05 

yang disimpulkan secara parsial financial leverage berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba. Koefisien bernilai positif yang 

berarti semakin besar tingkat leverage perusahaan akan semakin 

meningkatkan praktik manajemen laba di perusahaan. Perusahaan yang 

memiliki tingkat hutang yang tinggi atau pembiayaan perusahaannya 

sebagian besar dari biaya hutang akan membuat para manajemen 

perusahan memilih prosedur akuntansi menggeser laba akuntansi dari 

periode mendatang ke periode sekarang. 

 Islam sangat memperhatikan masalah hutang-piutang. Utang 

merupakan harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk 

ditagih kembali dengan nilai yang sepadan Allah SWT mengajarkan 

kepada kita, agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah SWT. Hal ini 

terkandung dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 22: 

َها يُّ
َ
أ ِينََََيَٰٓ َفَََٱَّلَّ َسّٗمى َجٖلَمُّ

َ
َأ ۡۡكُت ََوۡلَََٱۡكُتُبوهُ ََءاَمُنٓواَْإَِذاَتََدايَنُتمَبَِديٍۡنَإََِلَٰٓ

َِ َب نَيَۡكُتَ ََكَماََعلََّمُهََٱۡلَعۡدِل َبَّۡيَنُكۡمَََكتُِ ُۢ
َ
َبَََكتٌِ َأ

ۡ
َ َوََّلَيَأ ُ ُتۡ َفَۡلَيۡكََۡٱللَّ

ِيَوۡلُۡملِِلَ َََوۡلَتَِّقََٱۡۡلَقََُّعلَۡيهََِٱَّلَّ َفنِنََكَََوََّلََيۡبَخۡسَِمۡنُهََشۡيََۥَربَّهََُٱللَّ  َ َنَا

ِي ۡوَََّلَيَۡسَتِطيُعََٱۡۡلَقََُّعلَۡيهََِٱَّلَّ
َ
ۡوََضعِيًفاَأ

َ
َُهَوَفَۡلُيۡملِۡلَوَََسفِيًهاَأ نَيُِملَّ

َ
َۥِلُّهَُأ
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َِ َْوَََٱۡلَعۡدِل َب فَنِنَلَََّٱۡستَۡشِهُدوا َفَرَُجٞلََمََۡشِهيَديِۡنَِمنَرَِٗجالُِكۡمَۖۡ يَُكونَاَرَُجلَۡۡيِ

تَانَِوََ
َ
َِمَنََٱۡمَرأ نَتَۡرَضۡوَن َهَدآءَِِممَّ َإِۡحَدىُٰهَماََٱلشُّ ََفُتَذٗكَِر َإِۡحَدىُٰهَما نَتَِضلَّ

َ
أ

ۡخَرٰىَ 
ُ
َبََٱۡۡل

ۡ
َهَدآءََُوََّلَيَأ ََوََّلَتَۡسََٱلشُّ  ْ ۡوَإَِذاََماَُدُعوا

َ
اَأ ًً نَتَۡكُتُبوهََُغغِ

َ
ُمٓواَْأ

ًًاَ َجلِهََِإََِلَََٰٓكبِ
َ
َأ ۡقَسُطَِعنَدََۦ 

َ
ََِذٰلُِكۡمَأ َتَۡرتَابُٓواََْٱللَّ َّلَّ

َ
ۡدََنََٰٓأ

َ
َهَٰدةََِوأ ۡقَوُمَلِلشَّ

َ
َوأ

نَتَُكوَنَتَِجَٰرةًَ
َ
َٓأ ََإَِّلَّ َّلَّ

َ
ةىَتُِديُروَنَهاَبَۡيَنُكۡمَفَلَۡيَسََعلَۡيُكۡمَُجَناٌحَأ َحاِِضَ

ََتَباَيۡعتَُ َإَِذا ْ ۡشِهُدٓوا
َ
َوأ َۗ َِإَونََتۡفَعلُواََْۡمَ تَۡكُتُبوَها ََشِهيٞد  ََوََّل َََكتِٞ  َيَُضٓارَّ َوََّل

َبُِكۡمَۗوَََۥفَنِنَّهَُ َْفُُسوُقُۢ ُقوا ََۖۡٱتَّ َ ََۗوُيَعٗلُِمُكُمََٱللَّ ُ َُٱوَََٱللَّ ٍءََعلِيٞمََللَّ َََشۡ ٢٨٢ََبُِكٗلِ
“282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah 

ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 

(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 

hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 

lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka 

hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah 

dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak 

ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang 
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perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa 

maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan 

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu 

jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 

membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih 

menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 

keraguanmu. (Tulislah mu´amalahmu itu), kecuali jika mu´amalah itu 

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada 

dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah 

apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 

menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya 

hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada 

Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu.” 

 Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Nainggolan dan Yohanna Thresia (2018)11 dan Nuriyatun Fauziah 

(2014)12 menyatakan bahwa financial leverage berpengaruh positif 

terhadap manajemen laba. 

 

 

                                                           
 11 Nainggolan dan Yohanna Thresia, Pengaruh corporate governance dan financial leverage 

terhadap manajemen laba, Jurnal Ekonomi, vol. 1, no. 2 thn 2018, hlm 1-21 

 12 Nuriyatun Fauziah, Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage terhadap Manajemen 

Laba Melalui Manipulasi Aktivitas Riil Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI, Skrpsi, 
(Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), hlm. 119 
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3. Pengaruh Ukuran Perusahaan (X3) Terhadap Manajemen Laba 

(Y) 

 Hasil pengujian ini menunjukkan nilai thitung sebesar 8,812 lebih 

besar dari ttabel sebesar 1,97294 dengan signifikan 0,00 < 0,05 yang 

disimpulkan secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan semakin besar 

perusahaan yang dilihat dari total aset maka akan berpengaruh terhadap 

perbuatan manajemen laba. 

 Perusahaan yang besar akan lebih berhati-hati dalam melakukan 

pelaporan keuangan dan cenderung melaporkan kondisi keuangan 

dengan akurat karena lebih diperhatikan masyarakat. Sedangkan 

perusahaan kecil mempunyai kecendrungan untuk melakukan mana-

jemen laba dengan melaporkan laba yang lebih besar sehingga dapat 

menunjukkan kinerja perusahaan yang lebih bagus.13 

 Islam memerintahkan untuk menggunakan harta pada tempatnya 

dan secara baik, serta tidak memboroskannya. Bahkan memerintahkan-

nya untuk menjaga dan memliharanya. Al-quran melarang pemberian 

harta kepada pemiliknya sekalipun, apabila sang pemilik dinilai boros 

atau tidak pandai mengurus hartanya. Al-quran berpesan kepada mereka 

yang diberi amanat memelihara harta seseorang. Allah berfirman Q.S 

An-nisa ayat 5: 

                                                           
 13 Robert Jao dan Gagaring Paagalung, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Leverage 

Terhadap Manajemen Laba, Jurnal Akuntansi dan Auditing Vol. 8, No. 1 tahun 2011, hlm. 43-54 
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َََوََّلَ ْ َفَهآءََتُۡؤتُوا ََٱلسُّ ۡمَوَٰلُكُم
َ
ََٱلَِّتَأ ََُجَعَل َوَََٱللَّ ا َقَِيٰمى فِيَهاََٱۡرزُقُوُهمَۡلَُكۡم

اَٱۡكُسوُهمَۡوََ ۡعُروفى َمَّ ٥ََََوقُولُواَْلَُهۡمَقَۡوَّلى
“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 

sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang 

dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan 

pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata 

yang baik.” 

 Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Taufik Hidayat 

(2014)14, yang menyebutkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Yusuf Adhi Pradumitha (2017)15, menunjukkan variabel ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. 

                                                           
 14 Taufik Hidayat, Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Peusahaan dan Leverage terhadap 

Earning Management(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
Periode Tahun 2013 – 2015), Skripsi, (Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatillah,2015), hlm. 
67 
 15 Yusuf Adhi Pradumitha, Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Kepemilikan 

Institusi terhadap Manajemen Laba, Jurnal skripsi, 2017, hlm. 12 


