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ABSTRAK 

 

“PENGARUH PROFITABILITAS, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN 

DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA 

PERUSAHAAN JASA SEKTOR TRANSPORTASI YANG  

TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2020” 

 

 
OLEH: 

 

SRI AFTIKA RAHMADANI PASARIBU 

NIM: 11870322152 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas, pertumbuhan perusahaan dan 

struktur modal terhadap manajemen laba pada perusahaan jasa sektor 

trasnportasi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020. Jumlah sampel penelitian ini 

sebanyak 19 perusahaan dengan metode penarikan sampel menggunakan metode 

purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh 

melalui laporan keuangan perusahaan. Analisis data menggunakan regresi data 

panel yang terdiri analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik. pemilihan model 

regresi data panel, dan uji hipotesis. Hasil analisis regresi data panel 

menunjukkan secara parsial variabel profitabilitas, pertumbuhan perusahaan dan 

struktur modal berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Secara 

simultan profitabilitas, pertumbuhan perusahaan dan struktur modal berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba.  

 

Kata Kunci: Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan Dan Struktur Modal, dan 

Manajemen Laba 
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ABSTRACT 

 

“THE EFFECT OF PROFITABILITY, COMPANY GROWTH AND 

CAPITAL STRUCTURE ON EARNINGS MANAGEMENT IN 

TRANSPORTATION SECTOR SERVICES COMPANIES  

LISTED ON IDX 2018-2020” 

 

 
BY: 

 

SRI AFTIKA RAHMADANI PASARIBU 

NIM: 11870322152 

 

This study is a quantitative study that aims to find out how the influence of 

profitability, company growth and capital structure on earnings management in 

transportation sector service companies listed on the IDX in 2018-2020. The 

number of samples in this study were 19 companies with the sampling method 

using the purposive sampling method. This study uses secondary data obtained 

through the company's financial statements. Data analysis used panel data 

regression consisting of descriptive statistical analysis, classical assumption test. 

panel data regression model selection, and hypothesis testing. The results of panel 

data regression analysis show that partially the profitability variable, company 

growth and capital structure have a significant effect on earnings management. 

Simultaneously profitability, company growth and capital structure have a 

significant effect on earnings management. 

  

Keyword: Profitability, Company Growth And Capital Structure, and Earnings 

Management 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

Era globalisasi menghadirkan tantangan yang besar bagi manajemen 

perusahaan untuk terus menyusun strategi perusahaan agar dapat mempertahankan 

kelangsungan operasional perusahaan. Persaingan dan perkembangan dunia 

ekonomi dalam era globalisasi menuntut manajemen agar mampu melakukan 

pengelolaan dan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungannya 

secara efektif dan efisien untuk  dapat  mengelola  kinerja perusahaan dengan baik. 

Kinerja perusahaan dapat dilihat pada laporan keuangannya, karena dari 

laporan keuangan tersebut kita dapat melihat kinerja perusahaan baik atau 

tidaknya. Setiap manajemen akan melakukan berbagai aktivitas operasional untuk 

menjamin kelanjutan perusahaan dengan menghasilkan laba yang optimal. Dalam 

laporan keuangan, laba adalah salah satu informasi penting yang digunakan untuk 

menilai kinerja manajemen.  

Informasi laba pada umumnya merupakan sesuatu yang menjadi perhatian 

utama dalam menilai kinerja atau pertanggungjawaban manajemen dan sangat 

penting pula bagi pihak-pihak yang menggunakannya karena memiliki nilai 

prediktif (Yusak, 2021).  Adanya kecenderungan lebih memperhatikan laba ini 

disadari oleh manajemen sehingga mendorong timbulnya perilaku menyimpang 

yang salah satu bentuknya adalah manajemen laba, dengan tujuan agar kinerja 

perusahaan terlihat baik. 
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Suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh 

pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan yaitu manajemen laba. 

Manajemen laba merupakan sifat akuntansi yang banyak mengandung estimasi 

sehingga membuka peluang untuk mengatur laba. (Fahmi, 2014:56). 

Manajemen laba (earnings management) ditimbulkan dari masalah 

keagenan (agency problem). Masalah keagenan ini muncul karena perbedaan 

kepentingan antara pemegang saham (principal) dengan pengelola atau 

manajemen perusahaan (agent). Manajemen selaku pengelola perusahaan 

memiliki informasi tentang perusahaan lebih banyak dan lebih dahulu daripada 

pemegang saham. Hal ini memunculkan asimetri informasi yang memungkinkan 

manajemen melakukan praktek akuntansi dengan orientasi pada laba untuk 

mencapai suatu kinerja tertentu (Murtini dan Rizal, 2012). 

Di Indonesia terjadi beberapa kasus manajemen laba, diantaranya berasal 

dari sektor jasa transportasi prospek bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yaitu kasus PT Garuda Indonesia Tbk di tahun 2019. PT Garuda Indonesia 

mencatat laba bersih sebesar Rp 11,33 miliar atau setara US$ 809,85 ribu untuk 

laporan keuangan periode 2018. Laba tersebut salah satunya diperoleh dari 

perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi. Dana kerja sama senilai 

Rp 2,98 triliun atau sekitar US$ 239,94 juta tersebut masih bersifat piutang namun 

sudah diakui Garuda Indonesia sebagai pendapatan, sehingga secara akuntansi 

Garuda Indonesia menorehkan laba bersih dari sebelumnya yang rugi sebesar 

US$216,58 juta. Kasus ini muncul ke publik ketika adanya penolakkan tanda 

tangan dari dua komisaris PT Garuda Indonesia Chairal Tanjung dan Dony 
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Oskaria akibat adanya kejanggalan, seperti pengakuan laba yang tiba-tiba tinggi di 

tahun 2018 sedangkan  dibanding tahun 2017 PT Garuda Indonesia Tbk mencatat 

kerugian. (Cnbcindonesia.com, 2019). 

Kasus manajemen laba lainnya terjadi pada sektor transportasi yang turut 

menghantam prospek bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ketika pandemi 

Covid-19 yaitu PT Kereta Api Indonesia pada tahun 2021. PT KAI mengalami 

kerugian dimana mereka meraih pendapatan sebesar Rp 7,46 triliun pada semester 

I-2021. Jumlah itu naik tipis 0,67% dibandingkan realisasi di semester I-2020 

sebesar Rp 7,41 triliun. KAI masih menderita rugi bersih yang diatribusikan 

kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 454,46 miliar per semester I-2021. 

Namun, jumlah ini menyusut 65,90% ketimbang rugi bersih pada semester I-2020 

senilai Rp 1,33 triliun. Wakil presiden humas KAI, Joni Martinus mengatakan 

KAI masih rugi lantaran sektor transportasi belum pulih seiring berbagai 

pembatasan yang diberlakukan pemerintah akibat pandemi Covid-19. Kondisi ini 

membuat sebagian pengguna kereta api ragu dan berhati-hati untuk melakukan 

perjalanan. Dibalik kata masih merugi, ternyata KAI mengumumkan catatan 

positif ke publik. Dimana mereka juga mengklaim berhasil membukukan 

EBITDA positif yakni Rp 548 miliar di semester I-2021. Padahal, di periode yang 

sama tahun lalu EBITDA KAI di level negatif Rp 182 miliar. Dalam kurun satu 

tahun EBITDA KAI melonjak hingga 366 miliar, dari catatan negatif menjadi 

catatan yang positif. Berdasarkan klaim  tersebut PT KAI  terindikasi melakukan 

manajemen laba (Insight.kontan.co.id, 2021).  
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Faktor-faktor terjadinya manajemen laba, yaitu memanfaatkan peluang atau 

memainkan kebijakan untuk membuat estimasi akuntansi. Manajemen 

mempengaruhi laporan keuangan dengan cara manajemen laba melalui judgment 

(perkiraan) estimasi akuntansi. Mengubah metode akuntansi untuk dapat 

menaikkan dan menurunkan angka laba yaitu dengan mengubah metode akuntansi 

yang berbeda dengan metode sebelumnya dan menggeser periode biaya atau 

profitabilitas. 

Profitabilitas  menunjukkan  kemampuan  perusahaan  dalam  mendapatkan  

laba  dari pengelolaan asetnya selama periode tertentu. Kemampuan perusahaan 

dalam mendapatkan laba   merupakan   indikator   utama   dalam   menilai   

prestasi   perusahaan.   Semakin   tinggi profitabilitas  suatu  perusahaan  maka  

kinerja  atau  prestasi  dan  kemampuan  perusahaan  dalam  menghasilkan  

keuntungan  juga  meningkat  (Yatulhusna,  2015). Oleh  karena  itu, profitabilitas 

berkaitan dengan manajemen laba, ketika profitabilitas yang dihasilkan menurun 

pada  periode  tertentu  akan  mengakibatkan  perusahaan  untuk  melakukan  

manajemen  laba dengan  cara  meningkatkan  laba  yang  dihasilkan  sehingga  

akan  mempertahankan  pihak eksternal  yang  ada. Melihat profitabilitas  adalah  

cara  yang  sering  dilakukan  oleh  pihak manajer   maupun   investor   dalam   

membandingkan   dan   menilai   kinerja   operasional perusahaan,  dalam  hal  ini  

manajer  melihat  profitabilitas  sebagai  tujuan  yang  harus  dicapai oleh    

perusahaan    untuk    kemudian    dapat    menjadi    informasi    bagi    investor    

dalam memperhitungkan    keefesienan    perusahaan    untuk    menghasilkan    

keuntungan dari investasinya,  yang  berarti  profitabilitas  menjadi  ukuran  
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kinerja  bagi  pihak  eksternal  untuk memperhitungkan kemampuan operasional 

manajemen (Harris Prasetya, 2013). 

Struktur modal yang dapat diukur dengan leverage merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Struktur modal  adalah hutang yang 

digunakan oleh perusahaan untuk membiayai asetnya dalam rangka menjalankan 

aktivitas operasionalnya. Jika suatu perusahaan terancam likuidasi maka tindakan 

yang mungkin dapat dilakukan manajemen dengan segera adalah manajemen laba. 

Dengan melakukan manajemen laba, kinerja perusahaan tersebut akan tampak 

baik di mata pemegang saham dan publik walaupun perusahaannya dalam 

keadaan terancam likuidasi (Fathihani dan Ibnu,2021) 

Pertumbuhan penjualan yang dimiliki perusahaan, dapat memotivasi 

manajer dalam memperoleh laba. Menurut kim et al dalam Fathihani dan Ibnu 

(2021) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki pertumbuhan perusahaan 

yang tinggi, kemungkinan tidak termotivasi untuk  melakukan tindakan 

manipulasi laba untuk melaporkan laba. Sebaliknya jika perusahaan memiliki 

pertumbuhan perusahaan rendah, perusahaan akan cenderung melakukan tindakan 

manajemen laba. Namun demikian, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang 

tinggi juga memiliki motivasi dalam melakukan manajemen laba. Kondisi seperti 

ini bisa terjadi ketika perusahaan dihadapkan pada permasalahan untuk tetap 

mempertahankan trend laba dan trend penjualan. 

 Analisis yang dilakukan Fathihani dan Ibnu (2021) memperlihatkan hasil 

bahwa profitabilitas dan struktur modal mempunyai pengaruh tidak signifikan 

terhadap variabel manajemen Laba, serta pertumbuhan perusahaan berpengaruh 
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signifikan terhadap manajemen laba.  Sedangkan pada penelitian yang dilakukan 

oleh Sitti (2019) memperlihatkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap manajemen laba dan pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Temuan hasil berbeda juga 

terlihat pada penelitian Afni (2017) yang menyatakan bahwa struktur modal tidak 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan pada penelitian 

yang dilakukan oleh Alfitrah (2018) menyatakan bahwa struktur modal 

berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan uraian fenomena yang terjadi di atas dan adanya riset gap  

terhadap penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut untuk mengetahui “Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan 

Perusahaan dan Struktur Modal Terhadap Manajemen Laba pada 

Perusahaan Jasa Sektor Transportasi yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-

2020”.  

 

1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan isu penelitian tersebut, maka dapat disusun rumusan 

permasalahannya itu sebagai berikut: 

1.  Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada 

perusahaan jasa sektor transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020? 

2.  Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba pada perusahaan jasa sektor transportasi yang terdaftar di 

BEI tahun 2018-2020? 
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3.  Apakah struktur modal berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 

pada perusahaan jasa sektor transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2018-

2020? 

4.  Apakah profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan struktur modal secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan 

jasa sektor transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020? 

 

1.3    Tujuan Penelitian 

Berdasarkan isu penelitian dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka 

tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1.  Untuk mengetahui dan menganalisa apakah profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan jasa sektor 

transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020. 

2.  Untuk mengetahui dan menganalisa apakah pertumbuhan perusahaan  

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan jasa 

sektor transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020. 

3.  Untuk mengetahui dan menganalisa apakah struktur modal berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan jasa sektor 

transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020. 

4.  Untuk mengetahui dan menganalisa apakah profitabilitas, pertumbuhan 

perusahaan, dan struktur modal secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba pada perusahaan jasa sektor transportasi yang 

terdaftar di BEI tahun 2018-2020. 
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1.4    Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1.  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dalam menambah wawasan 

tentang  profitabilitas, pertumbuhan perusahaan dan struktur modal terhadap 

manajemen laba perusahaan serta dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

penelitian sejenis. 

2.  Manfaat Praktis 

  a.   Bagi manajemen perusahaan hasil dari penelitian ini dapat memberikan   

manfaat bagi internal dan eksternal untuk mengetahui tentang  

profitabilitas, pertumbuhan perusahaan dan struktur modal terhadap 

manajemen laba khususnya pada perusahaan jasa sektor transportasi 

sehingga dapat dijadikan  sebagai bahan pertimbangan dalam membuat 

keputusan. 

b.  Bagi peneliti memperluas pengetahuan peneliti mengenai penerapan         

profitabilitas, pertumbuhan perusahaan dan struktur modal terhadap 

manajemen laba. Selain itu dapat mengasah kemampuan dan 

keterampilan berpikir dalam hal penyelesaian masalah sehingga dapat 

bermanfaat di masa depan. 

 

1.5    Sistematika Penulisan 

Dalam laporan penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri atas lima bab, 

masing-masing uraian yang secara garis besar dapat diterangkan sebagai berikut: 
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BAB I :    PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang latar belakang masalah sebagai landasan 

pemikiran secara garis besar, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. 

BAB II  :    TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka dari teori yang 

melandasi penelitian ini sebagai dasar dalam melakukan 

analisis terhadap permasalahan yang ada meliputi: teori 

agency, mananajemen laba, profitabilitas, pertumbuhan 

perusahaan, struktur modal, kajian keislaman yang 

berhubungan dengan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, serta hipotesis penelitian. 

BAB III :    METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang   

memuat tentang variabel penelitian, definisi operasional, 

penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan. 

BAB IV :   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pengamatan pada 

objek yang akan diteliti. 

BAB V   :   PENUTUP 

Bab ini menguraikan kesimpulan yang ditarik berdasarkan 

hasil pengolahan dan analisis data, keterbatasan-keterbatasan 
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dalam penelitian ini serta saran-saran yang berkaitan dengan 

penelitian sejenis dimasa yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1       Landasan Teori 

2.1.1    Teori Agensi 

Teori Agensi adalah teori yang menyatakan adanya hubungan antara pihak 

yang memberi wewenang (principal) dan pihak yang menerima wewanang 

(agent). Teori keagenan (agency theory) atau hubungan agensi muncul ketika satu 

orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan 

suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang kepada agent tersebut untuk 

membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Jensen dan Meckling dalam 

Fathihani, 2021).  

Menurut Dhea (2020) teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia, 

yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest); (2) 

manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa yang akan datang 

(bounded rationality); dan (3) manusia menghindari risiko (risk averse). 

Berdasarkan asumsi tersebut manajer sebagai manusia akan mengutamakan 

kepentingannya. Teori keagenen muncul sebagai upaya untuk memahami dan 

memecahkan masalah yang ada saat ketidakseimbangan informasi pada saat 

kontrak dilakukan. Kontrak yang dimaksud adalah kontrak antara prinsipal 

dengan agen. Teori ini dapat terjadi jika pihak prinsipal tidak memiliki informasi 

yang lebih dari pihak agen dan terjadi perebadan kepentingan, maka akan timbul 

agent problem dimana agen diuntungkan dengan melakukan tindakan tersebut dan 

pihak principal dirugikan. 
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Teori keagenan pada dasarnya membahas suatu bentuk kesepakatan antara 

pemilik modal dengan manajer untuk mengelola suatu perusahaan, di sini manajer 

mengemban tanggung jawab yang besar atas keberhasilan operasi perusahaan 

yang dikelolanya, jika dalam menjalankan amanah tersebut manajer gagal maka 

jabatan dan segala fasilitas yang diperolehnya menjadi taruhannya, alasan itulah 

yang sering kali mendasari mengapa manajer mau melakukan manajemen laba 

yang bersifat negatif yang semata-mata hanya ingin melindungi dirinya dan 

merugikan banyak pihak. 

Junaidi (2018) berpendapat bahwa terdapat hubungan yang sistematis 

antara asimetri informasi dengan tingkat manajemen laba. Adanya asimetri 

informasi akan mendorong manajer untuk menyajikan informasi yang tidak 

sebenarnya terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja 

manajer. Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam penelitian kinerja 

perusahaan oleh pihak internal dan pihak eksternal adalah laba. Laba atau 

earnings merupakan komponen keuangan yang menjadi pusat perhatian sekaligus 

dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

Manajer berkewajiban untuk mengelola perusahaan dengan sebaik-

baiknya sehingga perusahaan akan mendapatkan laba yang cukup signifikan, 

kemudian agen melaporkan kepada pemilik perusahaan (prinsipal) tentang 

keadaan perusahaan untuk mengetahui apakah kinerja perusahaan berjalan dengan 

sesuai. Terkadang manajer tidak melaporkan keadaan perusahaan sesuai dengan 

keadaaan perusahaan yang sebenarnya. 
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Salah satu hipotesis dalam teori ini adalah bahwa manajemen dalam 

mengelola perusahaan cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadinya 

daripada meningkatkan nilai perusahaan. Karena perbedaan kepentingan ini 

masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. 

Prinsipal menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnyanya dan secepatnya 

atas investasi. Principal menilai prestasi agen melalui kemampuannya 

memperbesar laba berdasarkan alokasi pada pembagian manajemen modal kerja 

dan struktur modal perusahaan. Makin tinggi pertumbuhan perusahaannya maka 

perusahaan akan memiliki kesempatan untuk melebarkan sayap guna ekspansi 

peningkatan pendapatan dan agen dianggap berkinerja baik. 

2.1.2 Manajemen Laba 

Scott (2015) menyatakan bahwa manajemen laba adalah pilihan yang 

dilakukan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi, atau aksi nyata 

yang mempengaruhi laba sehingga mencapai sasaran dengan melaporkan laba 

tertentu. Manajemen laba merupakan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran 

untuk memastikan bahwa bisnis menghasilkan laba operasi bersih. Manajemen 

laba menurut Fahmi (2015:167), Earnings Management biasa disebut dengan 

mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama 

oleh manajemen perusahaan (company management). 

Manajemen laba sebagai suatu kondisi dimana manajemen melakukan 

intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal 

sehingga dapat meratakan, menaikkan, dan menurunkan laba. Manajemen laba 

merupakan topik khusus dalam teori akuntansi dan dampak utama dari praktik 
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manajemen laba dapat menimbulkan bias dalam laporan keuangan. Di samping 

itu, selain mempengaruhi keuntungan akuntansi, manajemen laba juga dapat 

mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan mereka 

Suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh 

pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan merupakan tindakan 

manajemen laba. Manajemen laba juga merupakan sifat akuntansi yang banyak 

mengandung estimasi sehingga membuka peluang untuk mengatur laba. (Fahmi, 

2014:56). 

Faktor-faktor terjadinya manajemen laba, yaitu memanfaatkan peluang atau 

memainkan kebijakan untuk membuat estimasi akuntansi. Manajemen 

mempengaruhi laporan keuangan dengan cara manajemen laba melalui judgment 

(perkiraan) estimasi akuntansi. Mengubah metode akuntansi untuk dapat 

menaikkan dan menurunkan angka laba yaitu dengan mengubah metode akuntansi 

yang berbeda dengan metode sebelumnya dan menggeser periode biaya atau 

profitabilitas. Pada penelitian ini mengukur beberapa variabel yang 

mempengaruhi terjadinya praktik manajemen laba yaitu Profitabilitas, 

Pertumbuhan Perusahaan dan Struktur Modal. 

Laba yang didapatkan perusahaan menjadi sebuah indikator terjadinya 

manajemen laba. Perusahaan yang berhasil membukukan laba yang meningkat, 

mengindikasikan perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang baik, sehingga 

dapat menciptakan tanggapan positif dari investor dan dapat membuat harga 

saham perusahaan meningkat dan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 



 

 

15 

mengelola kekayaan perusahaan secara efektif dan efisien untuk memperoleh laba 

setiap periode.  

Pentingnya informasi laba suatu perusahaan membuat sebagian pihak 

manajemen perusahaan memanipulasi informasi laba perusahaan yang 

sesungguhnya. Hal ini dimaksud untuk menarik minat para investor untuk 

menanamkan sahamnya pada perusahaan tersebut. Kondisi kinerja keuangan 

perusahaan yang sedang tidak stabil akan mendorong manajemen untuk 

melakukan praktik manajemen laba. 

Secara umum, terdapat 2 metode dalam mengendalikan manajemen laba 

perusahaan. Metode pertama adalah memanipulasi pendapatan perusahaan yang 

dapat mempengaruhi arus kas perusahaan. Kebijakan ini biasanya dikenal sebagai 

manajemen laba nyata atau manajemen laba rill. Praktek manajemen laba yang 

nyata biasanya ditempuh melalui tiga pendekatan yaitu biaya produksi, 

pemanipulasian arus kas dalam kegiatan operasional, dan biaya kebijakan 

(Mardianto, 2020). 

Metode kedua adalah memanipulasi laba dengan cara akrual. Kebijakan ini 

dikenal sebagai manajemen laba dengan berbasis akrual. Manajemen laba 

berdasarkan akrual dapat didefinisikan sebagai tindakan perusahaan dalam 

memanipulasi kegiatan operasi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan 

dalam meningkatkan pendapatan perusahaan. Manajemen laba akrual dilakukan 

pada akhir periode ketika manajer mengetahui laba sebelum direkayasa sehingga 

dapat mengetahui berapa besar manipulasi yang diperlukan agar target laba 

tercapai. (Mardianto, 2020).   
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Mardianto (2020) menyatakan bahwa manipulasi manajemen laba berbasis 

akrual lebih kerap digunakan sebagai pusat observasi atau pemeriksaan oleh 

auditor daripada keputusan produksi dan harga dalam perusahaan. Hal tersebut 

berdasarkan, bahwa manajemen laba dengan manipulasi aktivitas yang nyata 

(manajemen laba rill) itu sulit untuk ditemukan oleh auditor. Maka dari itu  

manajer menyukai manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil dibanding 

melalui akrual.   

Manajemen laba dapat diukur dengan menggunakan proksi discretionary 

accrual berdasarkan Model De Angelo (1986) dalam Rahayu (2020). De Angelo 

(1986) mengasumsikan bahwa tingkat akrual yang nondiscretionary mengikuti 

pola random walk. Dengan demikian tingkat akrual yang nondiscretionary 

perusahaan i pada periode t diasumsikan sama dengan tingkat akrual yang 

nondiscretionary pada periode ke t-1. Jadi, selisih total akrual antara periode t dan 

t-1 merupakan tingkat akrual discretionary. Dalam model ini, De Angelo 

menggunakan total akrual t-1 sebagai akrual nondiscretionary. Pemilihan 

menggunakan model ini sebagai dasar pengukuran dikarenakan penelitian ini 

menggunakan total akrual sebagai proksi nondiscretionary. Jika nondiscretionary 

accruals selalu konstan setiap saat maka model De Angelo ini dapat mengukur 

nondiscretionary accruals  tanpa kesalahan.  Perhitungan discretionary accruals 

menurut model De Angelo dalam Rahayu (2020) adalah sebagai berikut: 
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Keterangan: 

DAit = Discretionary accruals pada periode tes (t) 

TAit = Total accruals pada perusahaan periode tes (t)  

TAit-1 = Total accruals pada perusahaan periode sebelumnya (t-1) 

Ait-1 = Total aktiva perusahaan pada periode sebelumnya (t-1) 

Dalam mencari nilai total accruals menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

Nit = Net Income pada periode tes (t) 

CFOit = Cash Flow Operation pada perusahaan periode tes (t) 

 

2.1.3   Profitabilitas 

Fathihani (2021) menyatakan profitabilitas merupakan indikator untuk 

menilai kinerja atau kemampuan keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang, karena profitabilitas 

menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik di masa 

yang akan datang. Dengan demikian setiap perusahaan akan selalu berusaha 

meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas 

perusahaan maka kelangsungan hidup perusahaan tersebut akan terjamin. 

Profitabilitas menjadi sebuah indikator keberhasilan manajemen dalam 

mengelola kinerja perusahaan. Profitabilitas merupakan sebuah indikator 

keberhasilan manajemen dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. 

perusahaan yang berhasil membukukan laba yang meningkat, mengindikasikan 

perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang baik, sehingga dapat menciptakan 

tanggapan positif dari investor dan dapat membuat harga saham perusahaan 

meningkat. 
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Profitabilitas mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang, karena profitabilitas 

menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik di masa 

yang akan datang. Dengan demikian setiap perusahaan akan selalu berusaha 

meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas 

perusahaan maka kelangsungan hidup perusahaan tersebut akan terjamin. 

Dayani dan Lela (2020) menyatakan bahwa profitabilitas dapat medeteksi 

adanya manajemen laba. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam pengelolaan aset untuk menghasilkan laba. Pada umumnya nilai 

profitabilitas suatu perusahaan dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur 

kinerja suatu perusahaan.  

Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut mengelola kekayaan perusahaan secara efektif dan efisien 

untuk memperoleh laba setiap periode. Dengan artian, semakin tinggi 

profitabilitas suatu perusahaan maka kinerja dan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan juga meningkat (Yatulhusna, 2015). Oleh karena hal 

tersebut, keterkaitan antara profitabilitas dengan menajemen laba adalah ketika 

profitabilitas yang diperoleh perusahaan kecil pada periode waktu tertentu akan 

memicu perusahaan untuk melakukan manajemen laba dengan cara meningkatkan 

pendapatan yang diperoleh sehingga akan memperlihatkan saham dan 

mampertahankan investor yang ada. 

Profitabilitas dapat dinilai dengan Return On Asset (ROA).  Pada 

penelitian ini profitabilitas diukur menggunakan ROA dikarenakan dalam 
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memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena 

menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk 

memperoleh pendapatan. ROA adalah hasil perbandingan antara laba sebelum 

pajak dengan rata-rata total aset. ROA digunakan bagi kepentingan manajemen 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang 

bersumber dari aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Return On Asset merupakan 

rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam 

perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen (Moh. Rifai, 2015).  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rasio perputaran kas untuk profitabilitas 

perusahaan  antara lain: rasio perputaran kas, rasio perputaran piutang, dan rasio 

perputaran persedian dengan memperhatikan komponen-komponen  pembentukan  

ROA yaitu pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian. 

ROA dinyatakan dalam persentase yang menunjukkan produktivitas dari 

seluruh dana yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin kecil ROA mengindikasikan 

keadaan keuangan perusahaan tidak baik yang artinya tingkat profitabilitas 

perusahaan kecil maka akan semakin tinggi kemungkinan terjadinya tindakan 

manajemen laba dan begitupun sebaliknya. Perhitungan ROA dilakukan sebagai 

berikut (Rina dan Anna, 2019): 

            Laba setelah pajak  

                 Total aset 

 

 x  100%  ROA= 
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2.1.4    Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan yaitu tolak ukur mengenai keberhasilan 

perusahaan dalam melakukan investasi untuk pertumbuhan perusahaan di masa 

mendatang. Menurut Rina dan Anna (2019) meyatakan  pertumbuhan perusahaan 

merupakan tahap dimana perusahaan telah memperoleh pangsa pasar dan 

mengalami peningkatan penjualan. Perusahaan juga mulai melakukan peluang 

baru. Laba perusahaan sudah lebih besar dibandingkan dengan laba pada tahun 

sebelumnya dan fokus perusahaan adalah meningkatkan pangsa pasar yang telah 

dimiliki. 

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan 

(growth) ialah seberapa jauh kemampuan perusahaan menempatkan diri dalam 

sistem ekonomi secara keseluruhan atau sistem ekonomi untuk industri yang 

sama. Pertumbuhan perusahaan yang tinggi menunjukkan peningkatan pendapatan 

yang diperoleh perusahaan dalam kegiatan operasional perusahaan. Dengan 

peningkatan pendapatan maka perusahaan akan memiliki kesempatan untuk 

melebarkan sayapnya guna ekspansi dengan menambah sumber daya baru guna 

peningkatan keuntungan (profit) yang akan dicapai perusahaan. 

Rina dan Anna (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan 

menjadi salah satu faktor yang berhubungan dengan manajemen laba. 

Pertumbuhan perusahaan menunjukkan besar kecilnya nilai perusahaan. Investor 

dalam menanam modal akan melihat perusahaan yang memiliki pertumbuhan 

perusahaan yang baik. 



 

 

21 

Izzati dan Sari (2013) memaparkan bahwa perusahaan yang memilki 

pendapatan yang tinggi, kemungkinan tidak termotivasi dalam melakukan 

tindakan manipulasi laba. Sebaliknya jika perusahaan memilki pertumbuhan 

pendapatan rendah, maka akan memiliki kecenderungan untuk menyesatkan 

laporan laba atau perubahan laba melalui tindakan manipulasi laba. Dengan 

demikian, tinggi rendahnya pertumbuhan pendapatan menjadi sumber variasi 

tindakan manajemen laba. 

Pertumbuhan suatu perusahaan dalam sudut pandang investor merupakan 

suatu tanda perusahaan memiliki aspek yang menguntungkan sehingga pihak 

manajer berusaha untuk menunjukkan bahwa perusahaan telah bertumbuh dengan 

baik. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa investor hanya berminat 

pada perusahaan yang bertumbuh positif secara berkelanjutan. Pengetahuan 

tersebut mendorong manajer pada perusahaan yang pertumbuhan penjualannya 

tidak stabil, untuk melakukan manajemen laba. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa untuk menjaga produktivitas dan menarik minat investor perlu 

dilakukannya manajemen laba (Anshori dkk, 2014). 

Peningkatan pertumbuhan perusahaan akan diikuti dengan peningkatan 

laba yang dilaporkan (Rina dan Anna, 2019). Adapun rumus pengukuran 

pertumbuhan perusahaan dalam penelitian ini adalah: 

Pertumbuhan perusahaan = Total aset t - Total aset t-1   

                                                          Total aset  t-1 

 

X 100% 
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2.1.5    Struktur Modal 

Moh. Rifai dkk (2015) mengartikan struktur modal sebagai kemampuan 

suatu perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya baik jangka pendek maupun 

jangka panjang. Struktur modal juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi segala kewajiban keuangan apabila perusahaan tersebut pada saat itu 

dilikuidasi. Struktur modal dapat diukur dengan menggunakan leverage. 

Perusahaan yang menggunakan dana dengan beban tetap dikatakan menghasilkan 

leverage keuangan yang menguntungkan (favorable financial leverage) atau efek 

yang positif kalau pendapatan yang diterima dari penggunaan dana tersebut lebih 

besar daripada beban tetap dari penggunaan dana itu. 

Struktur modal merupakan komposisi sisi hutang dalam neraca suatu 

perusahaan, atau bauran sumber pendanaan yang digunakan perusahaan untuk 

mendanai kegiatan operasinya. Struktur modal sebagai pembiayaan permanen 

terdiri dari hutang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham 

(Alfitrah, 2018).  

Struktur modal sebagai perbandingan atau imbangan pendanaan 

perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap 

modal sendiri. Semakin tinggi rasio utang terhadap ekuitas maka semakin besar 

resiko yang dihadapi dan investor akan meminta tingkat keuntungan yang 

semakin tinggi. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal yaitu, tingkat bunga, 

stabilitas earning, susunan aktiva, kadar risiko aktiva, besarnya jumlah modal 
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yang dibutuhkan, keadaan pasar modal, sifat manajemen dan besarnya suatu 

perusahaan. 

Struktur Modal merupakan hal penting dalam sebuah perusahaan, dimana 

di dalamnya terdapat perpaduan antara utang beserta ekuitas atau biasa diartikan 

sebagai perimbangan antara modal asing dan modal sendiri. Modal asing terdiri 

dari utang jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan modal sendiri 

terbagi atas laba ditahan dan bisa juga dengan penyertaan kepemilikan 

perusahaan. Besar kecilnya struktur modal akan menentukan laba dan resiko 

manajerial perusahaan, sehingga struktur modal menjadi masalah penting dalam 

pengambilan keputusan mengenai pembelanjaan perusahaan.  

Afni (2017) memaparkan struktur modal biasanya diukur dengan leverage 

karena untuk mengetahui seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh 

hutang perusahaan. Rasio leverage dapat menunjukkan risiko yang ditanggung 

oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi bisa berdampak 

pada risiko keuangan yang semakin besar. Risiko keuangan yang dimaksud adalah 

kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya. Adanya risiko 

gagal bayar ini menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk 

mengatasi hal tersebut semakin besar sehingga akan menurunkan laba perusahaan. 

Oleh karena itu, jika tingkat leverage suatu perusahaan tinggi maka akan memiliki 

kecenderungan untuk melakukan manajemen laba yang besar sehingga kualitas 

laba yang dihasilkan menjadi rendah. 

Afni (2017) memaparkan struktur modal biasanya diukur dengan leverage 

karena untuk mengetahui seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh 
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hutang perusahaan. Rasio leverage dapat menunjukkan risiko yang ditanggung 

oleh perusahaan. (Moh. Rifai,2015) Struktur modal diukur dengan menggunakan 

rumus: 

                    Total Hutang 

                    Total Modal 

 

2.1.6    Pandangan Islam Terhadap Manajemen Laba 

Islam adalah agama yang diridhoi dan disempurnakan oleh Allah SWT, 

artinya islam merupakan agama yang membawa kedamaian dunia dan akhirat bagi 

seluruh umat manusia di bumi ini. Agama islam tidak hanya mengajarkan umat 

manusia beribadah namun segala aspek kehidupan manusia mulai dari untuk diri 

sendiri dan juga orang lain. Hal ini bisa kita lihat dalam Al-quran yang merupakan 

kitab suci Agama Islam.Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kehidupan mulai dari 

Hablumminallah (hubungan antara makhluk dengan Allah SWT) hingga kepada 

hablumminannaas (hubungan antara sesama makhluk hidup) juga diatur dalam Al-

Quran. Manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini harus memiliki sifat sebagai 

seorang pemimpin yang adil dan tidak tergoda hawa nafsu. Kepemimpinan dalam 

Al-Quran dijelaskan dalam Q.S Shaad: 26 yang berbunyi: 

 

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah 

(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia 

dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 

 Leverage =    x 100% 
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menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin 

jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari 

perhitungan”. (Q.S Shaad: 26) 

 

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa setiap manusia sebagai khalifah 

atau pemimpin di bumi ini. Kepemimpinan dalam hal pribadi ataupun dalam 

lingkungan sesama yaitu dalam memimpin perusahaan harus bersikap adil dan 

tidak mudah mengikuti hawa nafsu syaitan karena hal ini akan berakibat buruk 

dan menyesatkan dirinya ataupun orang lain dari Allah SWT. Selain itu, banyak 

ayat-ayat suci Al-Quran yang mejelaskan kita untuk tidak memakan harta atau 

sesuatu yang bukan milik dan hal kita. Kecurangan-kecurangan itu dapat terlihat 

dari sikap manajemen dalam memperoleh sesuatu yang bukan menjadi milik dan 

haknya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam Al Qur’an surat An Nisaa’ 

ayat 29 yang berbunyi: 

 

Artinya : “Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh darimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”. (QS. An Nisa: 29). 

 

Dari ayat diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari kita tidak diperbolehkan unutk memakan sesuatu yang 

bukan merupakan milik dan hak kita. Oleh karena itu hal ini juga berlaku dalam 

perusahaan, yaitu manajemen tidak boleh melakukan sesuatu yang bersifat 

merugikan orang lain dengan kecurangan-kecurangan dalam akuntasi perusahaan 
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demi kepentingan pihak lain atau dirinya sendiri. Selain itu, kita harus beristighfar 

sebelum terlintas dalam pikiran untuk melakukan hal-hal curang yang dapat 

merusak dirinya ataupun orang lain karena Allah mencintai orang yang 

mengingat-Nya dalam mencari nafkah kehidupan. Manajemen laba termasuk 

dalam kegiatan yang curang, yaitu dengan menaikkan ataupun mengurangi laba 

demi kepentingan stakeholder dan tentu saja laporan keuangan yang dihasilkan 

tidak lagi mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Dari Mu’adz bin Jabal 

radhiyallahu’anhu, ia berkata:  

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya sebaik-

baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara 

tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak 

mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak 

berlebihan (dalam menaikkan harga), apabila berhutang tidak menunda-nunda 

pelunasan dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang 

kesulitan.” (Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Syu’abul Iman, Bab 

Hifzhu Al-Lisan IV/221). 

 

2.2    Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam proses penelitian ini, maka diperlukan 

penelitian sebelumnya. Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang 

membahas topik yang sama dengan penelitian ini, antara lain: 

Tabel 2.1 

Daftar Penelitian Terdahulu 

NO Keterangan Judul Hasil 
Persamaan/ 

Perbedaan 
1 Nama:  

Mardianto 

 

Tahun: 2020 

 

 

Metode 

analisis:  

Regresi data 

panel 

Analisis Pengaruh 

Struktur Kepemilikan, 

Ukuran dan Pertumbuhan 

Perusahaan terhadap 

Manajemen Laba pada 

Perusahaan BEI Tahun 

2014-2018 

1. Struktur 

kepemilikan 

berpengaruh 

signifikan 

manajemen laba 

pada perusahaan 

BEI Tahun 2014-

2018. 

2. Ukuran 

perusahaan tidak  

Persamaan:  
 Variabel X yaitu 

pertumbuhan 

perusahaan dan 

 Variabel Y 

manajemen 

laba. 

 

Perbedaan: 

 Menggantikan   
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berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

manajemen laba  

pada pada 

perusahaan BEI 

Tahun 2014-

2018. 

3. Pertumbuhan 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

manajemen laba 

pada BEI Tahun 

2014-2018. 

variabel  X 

yaitu struktur 

kepemilikan 

dan ukuran 

perusahaan 

menjadi 

profitabilitas 

dan struktur 

modal. 

 Tahun 

penelitian  

 Objek penelitian 

lebih ke sub 

sektor pilihan.  

 

 

2 Nama:  
Dhea Kania 

Paramitha dan 

Farida Idayati 

Tahun:  2020 

 

Metode 

analisis: 

Analisis regresi 

berganda 

Pengaruh Profitabilitas, 

Likuiditas, Ukuran 

Perusahaan Terhadap 

Manajemen Laba Pada 

Perusahaan Properti  Dan 

Real Estate Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Pada 

Periode 2015 Samapi 

Dengan 2018. 

1. Profitabilitas 

berpengaruh 

positif terhadap 

manajemen laba. 

2. Likuiditas 

berpengaruh 

negatif terhadap 

manajemen. 

3. Ukuran 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

terhadap 

manajmen laba. 

Persamaan: 

 Variabel X yaitu 

profitabilitas. 

 Variabel Y 

manajemen 

laba. 

 

Perbedaan: 

 Mengurangi 

variabel Y yaitu 

likuiditas dan 

ukuran 

perusahaan. 

 Menambahkan 

variabel X 

pertumbuhan 

perusahaan dan 

struktur modal. 

 Tahun 

penelitian 

 Objek 

penelitian. 

 

3 Nama:  
Rina Dwiarti 

dan Anna 

Nubua 

Tahun:  2019 

 

Metode 

analisis: 

Regresi linear 

berganda 

Pengaruh Profitabilitas, 

Resiko Keuangan dan 

Pertumbuhan Perusahaan 

terhadap Manajemen 

Laba pada Perusahaan 

Kosmetik dan Keperluan 

Rumah Tangga yang 

Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2013-

2017. 

1. Profitabilitas 

tidak  

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Manajemen Laba 

pada Perusahaan 

Kosmetik dan 

Keperluan 

Rumah Tangga 

yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia Tahun 

2013-2017. 

2. Resiko keuangan 

tidak berpengaruh 

Persamaan: 

 Variabel X yaitu 

profitabilitas 

dan 

pertumbuhan 

perusahaan  

 Variabel Y 

manajemen 

laba. 

 

Perbedaan: 

 Mengurangi 

variabel Y yaitu 

rasio keuangan  

 Menambahkan 

variabel X 
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signifikan 

terhadap 

Manajemen Laba 

pada Perusahaan 

Kosmetik dan 

Keperluan 

Rumah Tangga 

yang Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia Tahun 

2013-2017. 

3. Pertumbuhan 

perusahaan tidak  

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Manajemen Laba 

pada Perusahaan 

Kosmetik dan 

Keperluan 

Rumah Tangga 

yang Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia Tahun 

2013-2017. 

struktur modal 

 Tahun 

penelitian 

 Objek 

penelitian. 

 

4 Nama:  
Sitti 

Agridayanti 

 

Tahun: 2019 

 

Metode 

analisis: 

Regresi data 

panel 

Pengaruh Profitabilitas, 

Resiko Keuangan, Dan 

Pertumbuhan  

Perusahaan Terhadap 

Manajemen Laba pada   

perusahaan  

pertambangan  yang  ter 

daftar  di  Bursa  Efek  

Indonesia Tahun 2013-

2017. 

 

 

1. Profitabilitas  

berpengaruh 

positif  signifikan 

terhadap 

manajemen laba. 

2. Resiko keuangan 

tidak berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba.  

3. Pertumbuhan 

tidak berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

manajemen laba. 

Persamaan: 

 Variabel X yaitu 

profitabilitas 

dan 

pertumbuhan 

perusahaan 

 Variabel Y 

manajemen 

laba. 

Perbedaan: 

 Mengurangi 

variabel X yaitu 

rasio keuangan  

 Menambahkan 

variabel X 

struktur modal 

 Tahun 

penelitian 

 Objek 

penelitian. 

5 Nama:  
Alfitrah Rezki 

Tahun: 2018 

 

Metode 

analisis:  

Analisis data 

deskriptif 

Pengaruh Profitabilitas, 

Leverage, Struktur 

Modal, Ukuran 

Perusahaan, Dan Earning 

Power Terhadap 

Manajemen Laba (Studi 

Empiris Pada Perusahaan 

Yang Terdaftar Pada 

Indeks Lq 45 Di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 

1. Profitabilitas 

tidak berpengaruh 

signifikan 

manajemen laba. 

2. Leverage 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap  

manajemen laba. 

3. Struktur modal  

Persamaan: 

 Variabel X yaitu 

profitabilitas 

dan Struktur 

modal. 

 Variabel Y 

manajemen laba  

 

Perbedaan: 

 Menambahkan 
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2013-2017) berpengaruh 

negatif terhadap 

manejemen laba.  

4. Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap 

manajemen laba. 

5. Earning Power 

berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap 

manajemen laba. 

variabel 

pertumbuhan 

perusahaan. 

 Tahun 

penelitian 

 Objek penelitian 

. 

 

6 Nama:  
Afni Eliana 

Saragih 

Tahun: 2017 

Metode 

analisis: 

Analisis regresi 

berganda 

Pengaruh Struktur Modal 

Dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Manajemen 

Laba Pada  Perusahaan    

Pertambangan Dan 

Konstruksi Yang 

Terdaftar  Di Bursa Efek 

IndonesiaTahun 2010-

2015 

1. Struktur modal  

tidak berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba. 

2. Ukuran 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba. 

 

Persamaan: 

 Variabel X yaitu 

struktur modal. 

 Variabel Y 

manajemen laba  

 

Perbedaan: 

 Menambahkan 

variabel 

profitabilitas 

dan 

pertumbuhan 

perusahaan. 

 Tahun 

penelitian 

 Objek penelitian 

   

2.3 Kerangka Berpikir 

        Menurut Firdaus dan Fakhry (2018:76) Kerangka pemikiran adalah 

pemikiran teoritis peneliti yang mengggambarkan logika berpikir mengenai 

hubungan variabel penelitian. Berikut ini disajikan kerangka berpikir mengenai 

pengaruh profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan struktur modal terhadap 

manajemen laba pada perusahaan jasa sektor transportasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan 2022 



 

 

30 

Gambar 2.1 

 

 Variabel Independen (X)                                      Variabel Dependen (Y) 

 

 

        

 

 

 

 

Keterangan:   

X1,X2,X3    = Variabel independent 

Y                  = Variabel dependen 

                     = Pengaruh variabel X secara parsial 

                     = Pengaruh variabel X secara simultan 

Profitabilitas  (X1) 

 Pertumbuhan Perusahaan (X2) 

Struktur Modal (X3) 

 

Manajemen laba (Y) 

 Sumber: Data Olahan 2022 

H1 

H2 

H1 

H4 
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2.4    Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba 

Profitabilitas merupakan indikator untuk menilai kinerja atau kemampuan 

keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas juga mempunyai 

arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan jangka 

panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan tersebut 

mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap 

perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin 

tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka kelangsungan hidup perusahaan 

tersebut akan terjamin. 

Kaitan profitabilitas dengan manajemen laba adalah profitabilitas dapat 

mempengaruhi seorang manajer untuk melakukan manajemen laba, karena jika 

profitabilitas yang didapat oleh perusahaan rendah maka umumnya manajer 

tersebut akan melakukan tindakan manajemen laba dalam menyelamatkan 

kinerjanya dimata para pemegang kepentingan di perusahaan tersebut. Hal ini 

sangat berhubungan dengan usaha manajer untuk menunjukkan performa terbaik 

dari perusahaan yang dipimpinnya (Gunawan, 2015). 

Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut mengelola kekayaan perusahaan secara efektif dan efisien 

untuk memperoleh laba setiap periode. Dengan artian, semakin tinggi 

profitabilitas suatu perusahaan maka kinerja dan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan juga meningkat (Yatulhusna, 2015). Oleh karena hal 

tersebut, keterkaitan antara profitabilitas dengan menajemen laba adalah ketika 

profitabilitas yang diperoleh perusahaan kecil pada periode waktu tertentu akan 
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memicu perusahaan untuk melakukan manajemen laba dengan cara meningkatkan 

pendapatan yang diperoleh sehingga akan memperlihatkan saham dan 

mampertahankan investor yang ada. 

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan skala rasio Return on 

Assets (ROA). Pengukuran ROA adalah perbandingan antara laba bersih setelah 

pajak terhadap total aset (Sari, 2015). Hasil penelitian Sitti Agridayanti (2019) 

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

manajemen laba, yang mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat 

profitabilitas suatu perusahaan maka akan semakin tinggi kemungkinan terjadinya 

tindakan manajemen laba dan begitupun sebaliknya. Berdasarkan teori dan 

penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Diduga profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan jasa sektor transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020. 

2.4.2 Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Manajemen Laba 

Pertumbuhan perusahaan yaitu tolak ukur mengenai keberhasilan 

perusahaan dalam melakukan investasi untuk pertumbuhan perusahaan dimasa 

mendatang (Mardianto, 2020). Pertumbuhan suatu perusahaan dalam sudut 

pandang investor merupakan suatu tanda perusahaan memiliki aspek yang 

menguntungkan sehingga pihak manajer berusaha untuk menunjukkan bahwa 

perusahaan telah bertumbuh dengan baik. Sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa investor hanya berminat pada perusahaan yang bertumbuh 

positif secara berkelanjutan. Pengetahuan tersebut mendorong manajer pada 

perusahaan yang pertumbuhan penjualannya tidak stabil, untuk melakukan 
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manajemen laba. Hal tersebut mengindikasikan bahwa untuk menjaga 

produktivitas dan menarik minat investor perlu dilakukannya manajemen laba 

(Anshori dkk, 2014). 

Hasil penelitian Febria dan Elvi (2021) menyatakan bahwa pertumbuhan 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, yang menunjukkan 

perusahaan yang memiliki pertumbuhan  dan perkembangan yang baik dapat 

menarik investor agar menginvestasikan dananya pada perusahaan. Annisa dan 

Hapsoro (2017) menyatakan agar perusahaan terlihat stabil dan menunjukkan 

perkembangan yang baik maka perusahaan cenderung melakukan manajemen 

laba. 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

H2 : Diduga pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap manajemen 

laba pada perusahaan jasa sektor transportasi yang terdaftar di BEI tahun 

2018-2020. 

2.4.3 Pengaruh Struktur Modal Terhadap Manajemen Laba 

Moh. Rifai dkk (2015) mengartikan struktur modal sebagai kemampuan 

suatu perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya baik jangka pendek maupun 

jangka panjang. Afni (2017) memaparkan struktur modal biasanya diukur dengan 

leverage karena untuk mengetahui seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai 

oleh hutang perusahaan. Rasio leverage dapat menunjukkan risiko yang 

ditanggung oleh perusahaan.  
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Perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi bisa berdampak pada risiko 

keuangan yang semakin besar. Risiko keuangan yang dimaksud adalah 

kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya. Adanya risiko 

gagal bayar ini menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk 

mengatasi hal tersebut semakin besar sehingga akan menurunkan laba perusahaan. 

Semakin  besar rasio leverage menunjukkan semakin besar pula tingkat 

ketergantungan perusahaan terhadap pihak eksternal untuk tetap mempertahankan 

investor. Oleh karena itu, jika tingkat leverage suatu perusahaan tinggi maka akan 

memiliki kecenderungan untuk melakukan manajemen laba yang besar sehingga 

kualitas laba yang dihasilkan menjadi rendah.  

Pada penelitian Alfitrah (2018) menjelaskan bahwa struktur modal  

berpengaruh negatif terhadap manejemen laba. Berdasarkan teori dan penelitian 

terdahulu maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H3 : Diduga struktur modal berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan jasa sektor transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020. 

2.4.4 Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan dan Struktur 

Modal Terhadap Manajemen Laba 

Profitabilitas merupakan indikator untuk menilai kinerja atau kemampuan 

keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas juga mempunyai 

arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan jangka 

panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan tersebut 

mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap 

perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin 
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tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka kelangsungan hidup perusahaan 

tersebut akan terjamin. 

Pertumbuhan perusahaan juga menjadi tolak ukur mengenai keberhasilan 

perusahaan dalam melakukan investasi untuk pertumbuhan perusahaan dimasa 

mendatang (Mardianto, 2020). Pertumbuhan suatu perusahaan dalam sudut 

pandang investor merupakan suatu tanda perusahaan memiliki aspek yang 

menguntungkan sehingga pihak manajer berusaha untuk menunjukkan bahwa 

perusahaan telah bertumbuh dengan baik. Sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa investor hanya berminat pada perusahaan yang bertumbuh 

positif secara berkelanjutan. Pengetahuan tersebut mendorong manajer pada 

perusahaan yang pertumbuhan penjualannya tidak stabil, untuk melakukan 

manajemen laba. Hal tersebut mengindikasikan bahwa untuk menjaga 

produktivitas dan menarik minat investor perlu dilakukannya manajemen laba 

(Anshori dkk, 2014). 

Struktur modal juga menjadi variabel penelitian yang digunakan untuk 

mengukur bagaimana pengaruh leverage  terhadap manajemen laba. Perusahaan 

yang memiliki hutang yang tinggi bisa berdampak pada risiko keuangan yang 

semakin besar. Risiko keuangan yang dimaksud adalah kemungkinan perusahaan 

tidak mampu membayar utang-utangnya. Adanya risiko gagal bayar ini 

menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mengatasi hal 

tersebut semakin besar sehingga akan menurunkan laba perusahaan. Semakin  

besar rasio leverage menunjukkan semakin besar pula tingkat ketergantungan 

perusahaan terhadap pihak eksternal untuk tetap mempertahankan investor. Oleh 
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karena itu, jika tingkat leverage suatu perusahaan tinggi maka akan memiliki 

kecenderungan untuk melakukan manajemen laba yang besar sehingga kualitas 

laba yang dihasilkan menjadi rendah.  

Berdasarkan teori-teori variabel tersebut, seperti profitabilitas, 

pertumbuhan perusahaan dan struktur modal maka hipotesis penelitian ini yang 

akan diukur secara simultan sebagai berikut: 

H4 : Diduga profitabilitas, pertumbuhan perusahaan dan struktur modal 

berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba pada perusahaan 

jasa sektor transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1    Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang menjadi pedoman 

dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian bertujuan memberikan 

pegangan yang jelas dan terstuktur kepada peneliti dalam melakukan penelitian. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan termasuk studi kausal (causal 

study). Dalam studi kausal peneliti tertarik untuk menjelaskan satu atau lebih 

banyak faktor yang menyebabkan masalah. Desain kausal bertujuan untuk 

menganalisis hubungan-hubungan yang terjadi antara satu variabel dengan 

variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. 

Penelitian  ini menguji mengenai pengaruh profitabilitas, pertumbuhan perusahaan 

dan struktur modal terhadap manajemen laba. 

 

3.2    Populasi dan Sampel 

3.2.1    Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek 

yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013:80). .Populasi dari penelitian 

ini adalah perusahaan jasa sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada periode 2018-2020. Adapun jumlah populasi perusahaan 

jasa sektor transportasi pada periode 2018-2020 yaitu 42 perusahaan yang 

terdaftar di BEI. 
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3.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik  yang dimiliki  oleh  

populasi  tersebut (Sugiyono, 2013:81). Sampel  merupakan  sebagian dari 

populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki, dan dianggap bisa mewakili 

keseluruhan populasi (jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah populasinya). 

Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan jasa sektor transportasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2020 yang terdiri 

dari. 

3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Metode pengumpulan sampel (sampling method) yang digunakan adalah 

purposive sampling. Metode purposive sampling adalah metode pengumpulan 

sampel yang berdasarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria sampel sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan jasa sektor transportasi yang terdaftar di BEI secara berturut-

turut selama periode 2018-2020. 

2. Perusahaan jasa sektor transportasi yang menerbitkan laporan keuangan 

berturut-turut selama periode 2018-2020. 
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Tabel 3.1 

Proses Pengambilan Sampel 

    No. Kriteria      Total 

     1. Perusahaan jasa sektor transportasi yang terdaftar di BEI periode 

2018-2020. 

 42 

     2. Perusahaan jasa sektor transportasi yang tidak terdaftar di BEI 

periode 2018-2020 

(13) 

     3. Perusahaan jasa sektor transportasi yang tidak menerbitkan laporan 

keuangan berturut-turut  di BEI periode 2018-2020 

(10) 

Jumlah Perusahaan yang dijadikan sampel 19 

Dikalikan : Jumlah tahun pengamatan  3 

Jumlah sampel data selama observasi 57 

 

Berdasarkan tabel 3.1 maka dapat dilihat bahwa jumlah perusahaan jasa 

sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020 

berjumlah 42 perusahaan. Dari 42 perusahaan tersebut terdapat 13 perusahaan 

yang secara tidak konsisten terdaftar di BEI  periode 2018-2020, dan terdapat 10  

perusahaan jasa sektor transportasi yang tidak menerbitkan laporan keuangan 

secara berturut-turut di BEI  periode 2018-2020. Sehingga dari jumlah 42 

perusahaan dikurang dengan 13 dan 10 perusahaan maka didapatkan  19 

perusahaan yang dijadikan sampel. Perusahaan sebagai sampel dengan tahun 

pengamatan antara 2018-2020 atau selama tiga tahun berturut-turut dan diperoleh 

jumlah sampel secara keseluruhan sebanyak 57 perusahaan sampel data selama 

observasi. Berikut 19 sampel yang didapatkan dari hasil purposive pada penelitian 

ini: 
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Tabel 3.2 

Daftar Sampel Penelitian 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 ASSA Adi Sarana Armada Tbk. 

2 BBRM Pelayaran Nasional Bina Buana Tbk. 

3 BIRD Blue Bird Tbk. 

4 BLTA Berlian Laju Tanker Tbk. 

5 BULL Buana Lintas Lautan Tbk. 

6 GIAA Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 

7 IATA Indonesia Air Transport Tbk. 

8 LEAD Logindo Samudramakmur Tbk. 

9 LRNA Eka Sari Lorena Transport Tbk. 

10 MBSS Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. 

11 NELY Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. 

12 SAFE Steady Safe Tbk. 

13 SMDR Samudera Indonesia Tbk. 

14 SOCI Soechi Lines Tbk. 

15 TAXI Express Transindo Utama Tbk. 

16 TMAS Temas Tbk. 

17 TPMA Trans Power Marine Tbk. 

18 WEHA WEHA Transportasi Indonesia Tbk. 

19 WINS Wintermar Offshore Marine Tbk. 

        Sumber: BEI (Data Olahan 2022) 

3.3    Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media 
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perantara, baik yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Adapun sumber 

datanya diperoleh dari laporan keuangan yang terdapat dalam laporan tahunan 

(annual report) perusahaan jasa sektor transportasi yang merupakan emiten di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2020. Sumber data dapat 

diakses melalui (www.idx.co.id) dan website resmi masing-masing  perusahaan. 

3.4    Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan 

dokumentasi, yaitu penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang 

sudah ada. Hal ini dilakukan dengan cara penelusuran dan pencatatan infomasi 

yang diperlukan pada data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan. Metode 

dokumentasi ini  dilakukan dengan cara  mengumpulkan annual report  kemudian  

mengambil data laporan keuangan perusahaan.  Data pendukung pada penelitian 

ini adalah metode studi pustaka dari jurnal-jurnal ilmiah serta literatur yang 

memuat pembahasan berkaitan dengan penelitian ini. Data diperoleh berupa 

laporan tahunan (annual report), laporan keuangan yang dapat diakses melalui 

(www.idx.co.id) dan website resmi masing-masing perusahaan. 

3.5   Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.5.1   Manajemen Laba 

Pengertian manajemen laba menurut Fahmi (2015:167), Earnings 

Management atau manajemen laba adalah biasa disebut dengan mengatur laba 

sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh 

manajemen perusahaan (company management). Manajemen laba dapat diukur 

dengan menggunakan proksi discretionary accrual berdasarkan Model De Angelo 

(1986) dalam Rahayu (2020). De Angelo (1986) mengasumsikan bahwa tingkat 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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akrual yang nondiscretionary mengikuti pola random walk. Dengan demikian 

tingkat akrual yang nondiscretionary perusahaan i pada periode t diasumsikan 

sama dengan tingkat akrual yang nondiscretionary pada periode ke t-1. Jadi, 

selisih total akrual antara periode t dan t-1 merupakan tingkat akrual 

discretionary. Dalam model ini, De Angelo menggunakan total akrual t-1 sebagai 

akrual nondiscretionary. Pemilihan menggunakan model ini untuk dasar 

pengukuran dikarenakan penelitian ini menggunakan total akrual sebagai proksi 

nondiscretionary. Jika nondiscretionary accruals selalu konstan setiap saat maka 

model De Angelo ini dapat mengukur nondiscretionary accruals  tanpa kesalahan.  

Perhitungan discretionary accruals menurut model De Angelo dalam Rahayu 

(2020) adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Keterangan: 

DAit = Discretionary accruals pada periode tes (t) 

TAit = Total accruals pada perusahaan periode tes (t)  

TAit-1 = Total accruals pada perusahaan periode sebelumnya (t-1) 

Ait-1 = Total aktiva perusahaan pada periode sebelumnya (t-1) 

Dalam mencari nilai total accruals menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

Nit = Net Income pada periode tes (t) 

CFOit = Cash Flow Operation pada perusahaan periode tes (t) 
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3.5.2 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan gambaran dari kinerja manajemen mengelola 

perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas 

menjadi salah satu tolak ukur yang digunakan oleh para investor untuk melakukan 

peniliaian terhadap kinerja perusaahaan dalam pengambilan keputusan investasi 

(Yatulhusna, 2015). 

Profitabilitas dapat dinilai dengan Return On Asset (ROA).  Pada 

penelitian ini profitabilitas diukur menggunakan ROA dikarenakan dalam 

memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena 

menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk 

memperoleh pendapatan. ROA adalah hasil perbandingan antara laba sebelum 

pajak dengan rata-rata total aset. ROA digunakan bagi kepentingan manajemen 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang 

bersumber dari aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Return On Asset merupakan 

rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam 

perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen (Moh. Rifai, 2015). 

ROA dinyatakan dalam persentase yang menunjukkan produktivitas dari seluruh 

dana yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin kecil ROA mengindikasikan 

keadaan keuangan perusahaan tidak baik yang artinya tingkat profitabilitas 

perusahaan kecil maka akan semakin tinggi kemungkinan terjadinya tindakan 

manajemen laba dan begitupun sebaliknya. Perhitungan ROA dilakukan sebagai 

berikut (Rina dan Anna, 2019): 

            Laba setelah pajak  
 x  100%  ROA= 

Total aset 
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3.5.3 Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan (growth) adalah seberapa jauh kemampuan perusahaan 

menempatkan diri dalam sistem ekonomi secara keseluruhan atau sistem ekonomi 

untuk industri yang sama. Pertumbuhan perusahaan yang tinggi menunjukkan 

peningkatan pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam kegiatan operasional 

perusahaan. Dengan peningkatan pendapatan maka perusahaan akan memiliki 

kesempatan untuk melebarkan sayapnya guna ekspansi dengan menambah sumber 

daya baru guna peningkatan keuntungan (profit) yang akan dicapai perusahaan. 

Peningkatan pertumbuhan perusahaan akan diikuti dengan peningkatan laba yang 

dilaporkan (Rina dan Anna, 2019). Adapun rumus pengukuran pertumbuhan 

perusahaan dalam penelitian ini adalah: 

Pertumbuhan perusahaan = Total aset t - Total aset t-1   

                                                          Total aset  t-1 

 

3.5.4 Struktur Modal 

Moh. Rifai dkk (2015) mengartikan struktur modal sebagai kemampuan 

suatu perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya baik jangka pendek maupun 

jangka panjang. Struktur modal juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi segala kewajiban keuangan apabila perusahaan tersebut pada saat itu 

dilikuidasi. Struktur modal dapat diukur dengan menggunakan leverage. 

Perusahaan yang menggunakan dana dengan beban tetap dikatakan menghasilkan 

leverage keuangan yang menguntungkan (favorable financial leverage) atau efek 

yang positif kalau pendapatan yang diterima dari penggunaan dana tersebut lebih 

besar daripada beban tetap dari penggunaan dana itu. 

X 100% 
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Afni (2017) memaparkan struktur modal biasanya diukur dengan leverage 

karena untuk mengetahui seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh 

hutang perusahaan. Rasio leverage dapat menunjukkan risiko yang ditanggung 

oleh perusahaan. (Moh. Rifai,2015) Struktur modal diukur dengan menggunakan 

rumus: 

                    Total Hutang 

                    Total Modal 

 

Berdasarkan definisi di atas, ikhtisar definisi operasional dan skala 

pengukuran variabel disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 3.3 

Defenisi Operasional Variabel 

No Variabel Pengukuran Alat Ukur 
1. Manajemen Laba(Y) 

 

Manajemen laba merupakan 

pengelolaan pendapatan dan 

pengeluaran untuk memastikan 

bahwa bisnis menghasilkan laba 

operasi bersih. 

 

    

 
 
 

Rasio 

2. Profitabilitas  (X1) 

 

Profitabilitas merupakan 

gambaran dari kinerja manajemen 

mengelola perusahaan dalam 

menghasilkan laba selama periode 

tertentu. 

 

 

Laba setelah pajak  

 Total aset 

 

Rasio 

 Leverage =    x 100% 

 x  100% 
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3. Pertumbuhan Perusahaan (X2) 

 

Kemampuan perusahaan 

menempatkan diri dalam sistem 

ekonomi secara keseluruhan atau 

sistem ekonomi untuk industri 

yang sama. Melalui aset yang 

dimiliki sehingga berpengaruh 

terhadap produktivitas dan 

efesiensi perusahaan yang pada 

akhirnya berpengaruh pada 

profitabilitas. 

 

 

 

Total aset t - Total aset t-1   
                                       X 100%                                   

      Total aktiva t-1 

 

Rasio 

4. Struktur Modal (X3) 

 

Kemampuan suatu perusahaan 

untuk membayar hutang-

hutangnya baik jangka pendek 

maupun jangka panjang 

 

Leverage = Total Hutang 

                   Total Modal  

Rasio 

Sumber: Data Olahan 2022 

3.6    Teknik Analisis Data 

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka yang dalam 

perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan program 

pengolah data statistik yang dikenal dengan Eviews 10. Metode-metode yang 

digunakan yaitu: 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2017:19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata 

(mean), dan standar deviasi. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk 

menghasilkan estimasi yang baik atau dikenal dengan BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator). Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan 

x 100 % 
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kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam 

estimasi, tidak bias dan konsisten. Asumsi-asumsi dasar tersebut mencakup 

normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah dalam model regresi 

variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi 

normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2017:161). Uji normalitas 

residual metode Ordinary Least Square secara formal dapat dideteksi dari metode 

yang dikembangkan oleh Jarque- Bera (JB). Deteksi dengan melihat Jarque Bera 

yang merupakan asimtotis (sampel besar dan didasarkan atas residual Ordinary 

Least Square). Uji ini dengan melihat probabilitas Jarque Bera (JB) sebagai 

berikut: 

a) Bila probabilitas > 0.05 maka signifikan, H0 diterima 

b) Bila probabilitas < 0.05 maka tidak signifikan, H0 ditolak 

3.6.2.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2017:107). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. 

Jika koefisien korelasi antarvariabel bebas > 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa 

model mengalami masalah multikolinearitas, Sebaliknya, koefisien korelasi < 0,8 

maka model bebas dari multikolinearitas. 
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3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2017:137). Jika varian dari 

residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan uji Glejser yaitu meregresi 

masing-masing variabel independen dengan absolute residual sebagai variabel 

dependen. Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, 

sedangkan absolute adalah nilai mutlak. Uji Glejser digunakan untuk meregresi 

nilai absolute residual terhadap variabel independen. Jika hasil tingkat 

kepercayaan uji Glejser > 0,05 maka tidak terkandung heteroskedastisitas. 

3.6.2.4 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2017:111) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam metode regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggangu pada 

periode t dengan kesalahan dengan periode t-1 (sebelumnya). Jika tidak terjadi 

korelasi, maka dinamakan adanya problem autokorelasi. Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

Salah satu uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah 

uji Breusch Godfrey atau disebut dengan Lagrange Multiplier. Apabila nilai 

probabilitas > α = 5% berarti tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya nilai 

probabilitas < α = 5% berarti terjadi autokorelasi. 
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3.6.3 Pemilihan Model Data Panel 

3.6.3.1 Model Data Panel 

Terdapat tiga pendekatan dalam proses mengestimasi regresi data panel 

yang dapat digunakan yaitu pooling Least Square (model Common Effect), model 

Fixed Effect, dan model Random effect. 

a. Common Effect 

Estimasi Common Effect (koefisien tetap antar waktu dan individu) 

merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel. Hal 

karena hanya dengan mengkombinasikan data time series dan data cross section 

tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, sehingga dapat digunakan 

metode Ordinary Least Square (OLS) dalam mengestimasi data panel. 

Dalam pendekatan estimasi ini, tidak diperhatikan dimensi individu 

maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam 

berbagai kurun waktu, dengan mengkombinasikan data time series dan data cross 

section tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, maka model 

persamaan regresinya adalah: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + …. + βndit + eit 

b. Fixed Effect 

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep biasa disbut 

dengan model regresi Fixed Effect. Teknik model Fixed Effect adalah teknik 

mengestimaasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk 

menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian Fixed Effect  ini didasarkan 

adanya perbedaan intersep antar perusahaan maupun intersepnya sama antar 
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waktu. Di samping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi 

(slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu. Model Fixed Effect dengan teknik 

Least Square Dummy Variabel (LSDV). 

Least Square Dummy Variabel (LSDV) adalah regresi Ordinary Least 

Square (OLS) dengan variabel dummy dengan intersep diasumsikan berbeda antar 

perusahaan. Variabel dummy ini sangat berguna dalam menggambarkan efek 

perusahaan investasi. Model Fixed Effect dengan Least Square Dummy Variabel 

(LSDV) dapat ditulis sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + ...... + βndit + eit 

c. Random Effect 

Pada model Fixed Effect terdapat kekurangan yaitu berkurangnya derajat 

kebebasan (Degree Of Freedom) sehingga akan mengurangi efisiensi parameter. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dapat menggunakan pendekatan estimasi 

Random Effect. Pendekatan estimasi Random Effect ini menggunakan variabel 

gangguan (error terms). Variabel gangguan ini mungkin akan menghubungkan 

antar waktu dan antar perusahaan. penulisan konstan dalam model Random Effect 

tidak lagi tetap, tetapi bersifat random sehingga dapat ditulis dengan persamaan 

sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + ...... + βndit + μi 

3.6.3.2   Pemilihan Model 

Dari ketiga model yang telah diestimasikan akan dipilih model mana 

yang paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tiga uji (test) yang 

dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CE, FE atau RE) 
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berdasarkan karakteristik data yang dimiliki yaitu: F Test (Chow Test), Hausman 

Test dan langrangge Multiplier (LM) Test. 

a. F Test (Chow Test) 

Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode Common Effect dan 

metode Fixed Effect, dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut: 

H0 : Metode Common Effect 

H1 : Metode Fixed Effet 

Jika nilai p-value cross section Chi Square < a =5%, atau probability (p-

value) F Test < a =5% maka H0 ditolak atau dapat dikatakan bahwa metode yang 

digunakan adalah metode fixed effect. Jika nilai p-value cross section Chi Square 

 a =5%, atau probability (p-value) F Test  a =5% maka H0 diterima atau dapat 

dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode common effect. 

b. Uji Hausman 

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah metode Random Effect 

atau metode Fixed Effect yang sesuai, dengan ketentuan pengambilan keputusan 

sebagai berikut: 

H0 : Metode random effect 

H1 : Metode fixed effect 

Jika nilai p-value cross section random < a=5% maka H0 ditolak atau 

metode yang digunakan adalah metode fixed effect. Tetapi, jika nilai p-value cross 

section random  a=5% maka H0 diterima atau metode yang digunakan adalah 

metode random effect. 
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c. Uji LM Test 

Uji LM digunakan untuk memilih model random effect  atau model 

common effect yang sebaiknya digunakan. Uji LM ini didasarkan pada distribusi 

chi squares dengan degree of freedom sebesar jumlah variabel independen. 

Ketentuan pengambilan keputusan pada uji LM ini adalah sebagai berikut: 

H0 : Metode Common Effect 

H1 : Metode Random Effect 

Jika nila LM statistik lebih besar nilai kritis chi-square, maka kita menolak 

hipotesis nol. Artinya, estimasi yang tepat untuk regresi data panel adalah random 

effect. Jika nilai uji LM lebih kecil dari nilai statistik chi-squares sebagai nilai 

kritis, maka kita menerima hipotesis nol.  Artinya Estimasi random effect dengan 

demikian tidak dapat digunakan untuk regresi data panel, tetapi digunakan metode 

common effect. 

3.6.4 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan 

keputusan menerima atau menolak hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji hipotesis yang 

dilakukan menggunakan analisis regresi data panel. 

3.6.4.1 Analisis Regresi Data Panel 

Data panel dapat didefenisikan sebagai gabungan antara data silang (cross-

section) dengan data runtut waktu (time series). Nama lain dari data panel adalah 

pool data, kombinasi data cross-section dan time series, micropanel data, 

longitudinal data, analisis even history  dan analisis cohort. Menurut secara 
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umum dengan menggunakan data panel kita akan menghasilkan interep dan slope 

koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. Oleh 

karena itu, didalam mengestimasi persamaan akan sangat tergantung dari asumsi 

yang kita buat tentang intersep, koefisien slope dan variabel gangguannya. 

Persamaan regresi data panel sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Keterangan : 

Y  = Manajemen Laba 

X1  = Profitabilitas 

X2  = Pertumbuhan Perusahaan 

X3  = Struktur Modal 

α  = Konstanta 

e  = Eror atau Variabel gangguan 

β1- β5  = Koefisien regresi 

 

3.6.4.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Jika nilai probability t lebih kecil dari 0,05 

maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2017:99).  Adapun syarat penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut: 

1) Jika nilai sig. < 0,05 atau thitung > ttabel, maka hipotisis diterima. Hal ini 

menunjukan bahwa variabel independen tersebut mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen secara individu. 

2) Jika nilai sig. > 0,05 atau thitung < ttabel, maka hipotisis ditolak. Hal ini 

menunjukan bahwa variabel independen tersebut tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara individu. 
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3.6.4.3 Uji Signifikansi Keseluruhan (Uji  Statistik F) 

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2017:98). Tingkat signifikansi 0,05 

digunakan untuk uji ini, dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika nilai signifikansi ≤ 0,05 berarti semua variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Jika nilai signifikasi ≥ 0,05 berarti semua variabel independen secara 

bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3.6.4.4 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2017:97). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabelindependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Dalam menentukan nilai R2 banyak 

peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R2 pada saat 

mengevaluasi mana model regresi terbaik (Ghozali, 2017:97). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, 

pertumbuhan perusahaan dan struktur modal terhadap manajemen laba pada 

perusahaan jasa sektor transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020. 

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada 

perusahaan jasa sektor transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020. 

Hasil statistik menunjukkan nilai probability profitabilitas sebesar 0,0000 < 

0,05 dan memiliki nilai koefisien sebesar 1,195018. Hasil ini dikarenakan 

keterkaitan anatara profitabilitas dengan manajemen laba adalah ketika 

profitabilitas yang diperoleh perusahaan kecil pada periode waktu tertentuakan 

memicu perusahan untuk melakukan manajemen laba dengan cara 

meningkatkan pendapatan yang diperoleh sehingga akan memperlihatkan 

saham dan mempertahankan investor yang ada demi menyelamatkan 

kinerjanya dimata para pemegang kepentingan di perusahaan tersebut. 

2. Pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 

pada perusahaan jasa sektor transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2018-

2020. Hasil statistik menunjukkan nilai probability pertumbuhan perusahaan 

sebesar 0,0000 < 0,05 dan memiliki nilai koefisien sebesar -0,658483. Hal ini 

dikarenakan perusahaan ingin menjaga kredibilitas perusahaan di mata publik 

dan untuk menjaga kepercayaan masyrakat, pemerintah, investor serta para 
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kreditur. Jika pertumbuhan perusahaannya meningkat maka dapat menarik 

investor agar menginvestasikan dananya pada perusahaan.  Terkait dengan hal 

tersebut, agar perusahaan terlihat stabil dan menunjukkan perkembangan yang 

baik maka perusahaan cenderung melakukan manajemen laba 

3. Struktur modal berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada 

perusahaan jasa sektor transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020. 

Hasil statistik menunjukkan nilai probability profitabilitas sebesar 0,0327 < 

0,05 dan memiliki nilai koefisien sebesar -0,025037. Hal ini dikarenakan 

perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi bisa berdampak pada risiko 

keuangan yang semakin besar. Risiko keuangan yang dimaksud adalah 

kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya. Adanya 

risiko gagal bayar ini menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan 

untuk mengatasi hal tersebut semakin besar sehingga akan menurunkan laba 

perusahaan. Semakin  besar rasio leverage menunjukkan semakin besar pula 

tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pihak eksternal untuk tetap 

mempertahankan investor. Oleh karena itu, jika tingkat leverage suatu 

perusahaan tinggi maka akan memiliki kecenderungan untuk melakukan 

manajemen laba yang besar sehingga kualitas laba yang dihasilkan menjadi 

rendah.  

4. Profitabilitas, pertumbuhan perusahaan dan struktur modal berpengaruh secara 

simultan terhadap manajemen laba pada perusahaan jasa sektor transportasi 

yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020. Hasil statistik menunjukkan nilai 

probability F-statistik sebesar 0,0000 < 0,05. Hasil ini menunjukkan kontribusi 

pengaruh variabel independen  yaitu profitabilitas, pertumbuhan perusahaan 

dan struktur modal berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba 
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sebagai variabel pada perusahaan jasa sektor transportasi yang terdaftar di BEI 

tahun 2018-2020. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Adapun  keterbatasan yang dialami oleh peneliti serta dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi peneliti selanjutnya diantaranya, sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel penelitian perusahaan jasa sektor 

transportasi sehingga hasil yang diperoleh masih belum mampu 

menggambarkan tingkat manajemen laba yang ada di Indonesia. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel Profitabilitas, pertumbuhan 

perusahaan dan struktur modal. 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan 

bermanfaat bagi: 

1. Perusahaan 

Disarankan pada perusahaan jasa transportasi agar lebih berhati-hati dalam 

melakukan manajemen laba dengan cara meningkatkan laba agar tidak 

dikategorikan dalam memanipulasi laba sehingga merugikan perusahaan. 

Perusahaan harus berhati-hati dalam meningkatkan struktur modalnya 

karena pada penelitian ini menemukan struktur modal dapat meningkatkan 

perusahaan melakukan manajemen laba. 

2. Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian menjadi seluruh 

perususahaan yang terdaftar di BEI, hal ini dikarenakan pada penelitian ini 
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hanya menjadikan perusahaan jasa transportasi yang dijadikan objek 

penelitian. 

3. Disarankan juga bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan model dan 

indikator yang berbeda dari penelitian ini agar hasil yang didapat menjadi 

lebih generalisasi. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel 

independen dikarenakan pada penelitian ini variabel yang digunakan dapat 

menjelaskan pengaruhnya terhadap manajemen laba sebesar 97,7%, masih 

ada 2,3% variabel lain yang dapat mempengarui manajemen laba seperti 

GCG, penghindaran pajak, dll. 
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LAMPIRAN 1 

Proses Pengambilan Sampel 

No Perusahaan 
Terdaftar Berturut-turut 

Menerbitkan Lap. 

Keuangan Keterangan 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 AKSI       Eliminasi 

2 APOL       Eliminasi 

3 ASSA       Sampel 

4 BBRM       Sampel 

5 BIRD       Sampel 

6 BLTA       Sampel 

7 BPTR      Eliminasi 

8 BULL       Sampel 

9 CANI      Eliminasi 

10 CMPP      Eliminasi 

11 DEAL      Eliminasi 

12 GIAA       Sampel 

13 HELI      Eliminasi 

14 HITS       Eliminasi 

15 IATA       Sampel 

16 IPCM      Eliminasi 

17 JAYA      Eliminasi 

18 LEAD       Sampel 

19 LRNA       Sampel 

20 MBSS       Sampel 

21 MIRA       Eliminasi 

22 NELY       Sampel 

23 PORT      Eliminasi 

24 PSSI      Eliminasi 

25 PTIS       Eliminasi 

26 RIGS      Eliminasi 

27 SAFE       Sampel 

28 SAPX      Eliminasi 

29 SDMU       Eliminasi 

30 SHIP       Eliminasi 

31 SMDR       Sampel 

32 SOCI       Sampel 

33 TAMU       Eliminasi 

34 TAXI       Sampel 

35 TCPI       Eliminasi 

36 TMAS       Sampel 

37 TNCA       Eliminasi 

38 TPMA       Sampel 

39 TRAM      Eliminasi 

40 TRUK      Eliminasi 

41 WEHA       Sampel 

42 WINS       Eliminasi 

Sumber : BEI (Data Olahan sekunder 2022) 



 

 

LAMPIRAN 2 

Daftar Sampel Penelitian 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 ASSA Adi Sarana Armada Tbk. 

2 BBRM Pelayaran Nasional Bina Buana Tbk. 

3 BIRD Blue Bird Tbk. 

4 BLTA Berlian Laju Tanker Tbk. 

5 BULL Buana Lintas Lautan Tbk. 

6 GIAA Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 

7 IATA Indonesia Air Transport Tbk. 

8 LEAD Logindo Samudramakmur Tbk. 

9 LRNA Eka Sari Lorena Transport Tbk. 

10 MBSS Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. 

11 NELY Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. 

12 SAFE Steady Safe Tbk. 

13 SMDR Samudera Indonesia Tbk. 

14 SOCI Soechi Lines Tbk. 

15 TAXI Express Transindo Utama Tbk. 

16 TMAS Temas Tbk. 

17 TPMA Trans Power Marine Tbk. 

18 WEHA WEHA Transportasi Indonesia Tbk. 

19 WINS Wintermar Offshore Marine Tbk. 

            Sumber : BEI (Data Olahan sekunder 2022) 
 

 



 

 

LAMPIRAN 3 

Tabulasi Data Penelitian 

TABULASI TOTAL AKRUAL (t) 

TA= Net Income (t) - CFO (t) 

No Perusahaan Tahun  Laba Bersih t   Arus Kas Operasi t   TA (t)  

1 ASSA 2018 142.242.410.935  122.913.984.853  19.328.426.082  

    2019 91.814.940.880  -146.284.154.076  238.099.094.956  

    2020 63.896.421.980  301.019.586.872  -237.123.164.892  

2 BBRM 2018 -8.054.745  1.534.728  -9.589.473  

    2019 -4.482.902  3.309.307  -7.792.209  

    2020 -11.172.452  1.118.979  -12.291.431  

3 BIRD 2018 460.273.000.000  1.068.859.000.000  -608.586.000.000  

    2019 315.622.000.000  739.004.000.000  -423.382.000.000  

    2020 -163.183.000.000  230.337.000.000  -393.520.000.000  

4 BLTA 2018 5.425.807  1.565.488  3.860.319  

    2019 -872.403  1.503.659  -2.376.062  

    2020 -817.144  5.010.688  -5.827.832  

5 BULL 2018 14.860.237  21.156.954  -6.296.717  

    2019 21.214.268  40.964.065  -19.749.797  

    2020 37.761.993  71.261.950  -33.499.957  

6 GIAA 2018 -228.889.524  28.342.981  -257.232.505  

    2019 -44.567.515  513.101.286  -557.668.801  

    2020 -4.176.633.349  110.374.162  -4.287.007.511  

7 IATA 2018 -7.247.452  1.825.066  -9.072.518  

    2019 -4.972.950  2.635.210  -7.608.160  

    2020 -6.411.619  2.572.526  -8.984.145  

8 LEAD 2018 -45.381.413  6.442.962  -51.824.375  

    2019 -8.546.695  5.877.652  -14.424.347  

    2020 -2.692.376  8.856.580  -11.548.956  

9 LRNA 2018 -29.874.068.816  -294.875.808  -29.579.193.008  

    2019 -6.857.140.631  29.350.719.002  -36.207.859.633  

    2020 -43.027.059.389  -3.047.893.865  -39.979.165.524  

10 MBSS 2018 -16.748.868  19.238.395  -35.987.263  

    2019 1.808.168  27.347.243  -25.539.075  

    2020 -14.975.954  17.106.175  -32.082.129  

11 NELY 2018 52.752.666.735  53.227.499.699  -474.832.964  

 

  2019 52.344.151.967  89.278.938.587  -36.934.786.620  

 

  2020 43.944.061.538  76.826.370.335  -32.882.308.797  

12 SAFE 2018 -205.140.219.236  1.448.790.736  -206.589.009.972  

    2019 9.207.473.993  35.903.987.596  -26.696.513.603  

    2020 -17.589.816.911  18.884.422.034  -36.474.238.945  



 

 

13 SMDR 2018 7.413.733  28.548.119  -21.134.386  

 

  2019 -60.217.878  24.623.515  -84.841.393  

 

  2020 -2.320.880  59.580.409  -61.901.289  

14 SOCI 2018 13.408.479  9.024.016  4.384.463  

    2019 9.348.634  37.783.856  -28.435.222  

    2020 27.278.762  28.019.960  -741.198  

15 TAXI 2018 -836.820.231.000  -1.772.303.000  -835.047.928.000  

    2019 -276.072.942.000  28.065.023.000  -304.137.965.000  

    2020 -53.221.960.000  21.776.148.000  -74.998.108.000  

16 TMAS 2018 34.818.481.452  351.598.310.104  -316.779.828.652  

    2019 100.615.000.000  284.895.000.000  -184.280.000.000  

    2020 52.214.000.000  565.684.000.000  -513.470.000.000  

17 TPMA 2018 7.606.350  15.337.998  -7.731.648  

    2019 8.239.249  17.596.308  -9.357.059  

    2020 2.085.091  12.780.562  -10.695.471  

18 WEHA 2018 3.190.724.918  36.183.977.698  -32.993.252.780  

    2019 4.518.959.735  42.654.700.707  -38.135.740.972  

    2020 -33.601.480.667  10.244.248.078  -43.845.728.745  

19 WINS 2018 -36.057.180  16.216.153  -52.273.333  

    2019 -16.842.417  2.825.258  -19.667.675  

    2020 -14.933.328  6.425.199  -21.358.527  

 Sumber : BEI (Data Olahan sekunder 2022) 
 

 

 



 

 

 

TABULASI TOTAL AKRUAL (t-1) 

TA= Net Income (t-1) - CFO (t-1) 

No Perusahaan Tahun  Laba Bersih t-1   Arus Kas Operasi t-1   TA (t-1)  

1 ASSA 2018 103.308.394.513  192.439.804.462  -89.131.409.949  

    2019 142.242.410.935  122.913.984.853  19.328.426.082  

    2020 91.814.940.880  -146.284.154.076  238.099.094.956  

2 BBRM 2018 -38.400.472  5.547.645  -43.948.117  

    2019 -8.054.745  1.534.728  -9.589.473  

    2020 -4.482.902  3.309.307  -7.792.209  

3 BIRD 2018 427.495.000.000  1.034.050.000.000  -606.555.000.000  

    2019 460.273.000.000  1.068.859.000.000  -608.586.000.000  

    2020 315.622.000.000  739.004.000.000  -423.382.000.000  

4 BLTA 2018 -8.774.015  3.370.590  -12.144.605  

    2019 5.425.807  1.565.488  3.860.319  

    2020 -872.403  1.503.659  -2.376.062  

5 BULL 2018 11.204.709  4.781.112  6.423.597  

    2019 14.860.237  21.156.954  -6.296.717  

    2020 21.214.268  40.964.065  -19.749.797  

6 GIAA 2018 -213.389.678  -61.665.293  -151.724.385  

    2019 -228.889.524  28.342.981  -257.232.505  

    2020 -44.567.515  513.101.286  -557.668.801  

7 IATA 2018 -6.766.103  5.316.735  -12.082.838  

    2019 -7.247.452  1.825.066  -9.072.518  

    2020 -4.972.950  2.635.210  -7.608.160  

8 LEAD 2018 -20.178.611  9.846.076  -30.024.687  

    2019 -45.381.413  6.442.962  -51.824.375  

    2020 -8.546.695  5.877.652  -14.424.347  

9 LRNA 2018 -38.483.410.461  -9.261.056.966  -29.222.353.495  

    2019 -29.874.068.816  -294.875.808  -29.579.193.008  

    2020 -6.857.140.631  29.350.719.002  -36.207.859.633  

10 MBSS 2018 -8.909.523  17.681.585  -26.591.108  

    2019 -16.748.868  19.238.395  -35.987.263  

    2020 1.808.168  27.347.243  -25.539.075  

11 NELY 2018 24.270.494.120  46.689.475.865  -22.418.981.745  

 

  2019 52.752.666.735  53.227.499.699  -474.832.964  

 

  2020 52.344.151.967  89.278.938.587  -36.934.786.620  

12 SAFE 2018 -8.006.809.034  -6.232.505.010  -1.774.304.024  

    2019 -20.514.021.923  1.448.790.736  -21.962.812.659  

    2020 9.207.473.993  35.903.987.596  -26.696.513.603  

13 SMDR 2018 11.537.048  25.503.745  -13.966.697  

 

  2019 7.413.733  28.548.119  -21.134.386  



 

 

 

  2020 -60.217.878  24.623.515  -84.841.393  

14 SOCI 2018 21.534.893  26.940.240  -5.405.347  

    2019 13.408.479  9.024.016  4.384.463  

    2020 9.348.634  37.783.856  -28.435.222  

15 TAXI 2018 -492.102.310.000  79.236.452.000  -571.338.762.000  

    2019 -836.820.231.000  -1.772.303.000  -835.047.928.000  

    2020 -276.072.942.000  28.065.023.000  -304.137.965.000  

16 TMAS 2018 53.358.287.358  129.911.220.397  -76.552.933.039  

    2019 34.818.481.452  351.598.310.104  -316.779.828.652  

    2020 100.615.000.000  284.895.000.000  -184.280.000.000  

17 TPMA 2018 4.878.821  15.045.613  -10.166.792  

    2019 7.606.350  15.337.998  -7.731.648  

    2020 8.239.249  17.596.308  -9.357.059  

18 WEHA 2018 50.424.676.796  48.588.756.634  1.835.920.162  

    2019 3.190.724.918  36.183.977.698  -32.993.252.780  

    2020 4.518.959.735  42.654.700.707  -38.135.740.972  

19 WINS 2018 -39.859.078  18.691.721  -58.550.799  

    2019 -36.057.180  16.216.153  -52.273.333  

    2020 -16.842.417  2.825.258  -19.667.675  

Sumber : BEI (Data Olahan sekunder 2022) 
 

 

 



 

 

 

TABULASI MANAJEMEN LABA 

DAit= (TAit-TAit-1) / Ait-1 

No Perusahaan Tahun TAit TAit-1 Ait-1 DAit 

1 ASSA 2018 19.328.426.082  -89.131.409.949  3.307.396.918.555  0,0328 

    2019 238.099.094.956  19.328.426.082  4.062.536.132.739  0,0539 

    2020 -237.123.164.892  238.099.094.956  4.849.223.630.042  -0,0980 

2 BBRM 2018 -9.589.473  -43.948.117  95.741.257  0,3589 

    2019 -7.792.209  -9.589.473  85.693.582  0,0210 

    2020 -12.291.431  -7.792.209  77.498.877  -0,0581 

3 BIRD 2018 -608.586.000.000  -606.555.000.000  6.516.487.000.000  -0,0003 

    2019 -423.382.000.000  -608.586.000.000  6.955.157.000.000  0,0266 

    2020 -393.520.000.000  -423.382.000.000  7.424.304.000.000  0,0040 

4 BLTA 2018 3.860.319  -12.144.605  81.645.874  0,1960 

    2019 -2.376.062  3.860.319  71.348.533  -0,0874 

    2020 -5.827.832  -2.376.062  67.412.629  -0,0512 

5 BULL 2018 -6.296.717  6.423.597  311.061.931  -0,0409 

    2019 -19.749.797  -6.296.717  329.977.950  -0,2408 

    2020 -33.499.957  -19.749.797  550.855.217  -0,0250 

6 GIAA 2018 -257.232.505  -151.724.385  3.763.292.093  -0,0280 

    2019 -557.668.801  -257.232.505  4.155.474.803  -0,0723 

    2020 -4.287.007.511  -557.668.801  4.455.675.774  -0,8370 

7 IATA 2018 -9.072.518  -12.082.838  77.755.290  0,0387 

    2019 -7.608.160  -9.072.518  68.442.839  0,0214 

    2020 -8.984.145  -7.608.160  61.101.287  -0,0225 

8 LEAD 2018 -51.824.375  -30.024.687  202.879.602  -0,1075 

    2019 -14.424.347  -51.824.375  156.666.326  0,2387 

    2020 -11.548.956  -14.424.347  150.937.294  0,0191 

9 LRNA 2018 -29.579.193.008  -29.222.353.495  257.078.590.718  -0,0014 

    2019 -36.207.859.633  -29.579.193.008  312.059.443.277  -0,0212 

    2020 -39.979.165.524  -36.207.859.633  302.636.796.677  -0,0125 

10 MBSS 2018 -35.987.263  -26.591.108  240.103.440  -0,0391 

    2019 -25.539.075  -35.987.263  239.708.560  0,0436 

    2020 -32.082.129  -25.539.075  218.135.430  -0,0300 

11 NELY 2018 -474.832.964  -22.418.981.745  416.286.581.960  0,0527 

 

  2019 -36.934.786.620  -474.832.964  474.345.474.753  -0,0769 

 

  2020 -32.882.308.797  -36.934.786.620  527.467.886.738  0,0077 

12 SAFE 2018 -206.589.009.972  -1.774.304.024  48.249.732.973  -4,2449 

    2019 -26.696.513.603  -21.962.812.659  347.841.814.364  -0,0136 

    2020 -36.474.238.945  -26.696.513.603  357.452.208.844  -0,0274 

13 SMDR 2018 -21.134.386  -13.966.697  588.787.653  -0,0122 

 

  2019 -84.841.393  -21.134.386  599.790.746  -0,1062 

 

  2020 -61.901.289  -84.841.393  517.225.263  0,0444 

14 SOCI 2018 4.384.463  -5.405.347  586.643.112  0,0167 

    2019 -28.435.222  4.384.463  669.877.417  -0,0490 

    2020 -741.198  -28.435.222  688.215.790  0,0402 

15 TAXI 2018 -835.047.928.000  -571.338.762.000  2.010.013.010.000  -0,1312 

    2019 -304.137.965.000  -835.047.928.000  1.269.024.960.000  0,4184 

    2020 -74.998.108.000  -304.137.965.000  479.265.331.000  0,4781 



 

 

16 TMAS 2018 -316.779.828.652  -76.552.933.039  2.918.378.214.457  -0,0823 

    2019 -184.280.000.000  -316.779.828.652  2.837.426.144.607  0,0467 

    2020 -513.470.000.000  -184.280.000.000  3.266.151.000.000  -0,1008 

17 TPMA 2018 -7.731.648  -10.166.792  115.022.001  0,0212 

    2019 -9.357.059  -7.731.648  111.477.554  -0,0146 

    2020 -10.695.471  -9.357.059  111.635.784  -0,0120 

18 WEHA 2018 -32.993.252.780  1.835.920.162  300.003.474.668  -0,1161 

    2019 -38.135.740.972  -32.993.252.780  331.404.130.533  -0,0155 

    2020 -43.845.728.745  -38.135.740.972  269.602.629.189  -0,0212 

19 WINS 2018 -52.273.333  -58.550.799  338.519.722  0,0185 

    2019 -19.667.675  -52.273.333  275.020.275  0,1186 

    2020 -21.358.527  -19.667.675  247.743.725  -0,0068 

Sumber : BEI (Data Olahan sekunder 2022) 
 

 

 



 

 

 

TABULASI PROFITABILITAS 

ROA= LABA SETELAH PAJAK / TOTAL ASET 

No Perusahaan Tahun Laba Setelah Pajak Total Aset ROA 

1 ASSA 2018 142.242.410.935  4.062.536.132.739  0,0350 

    2019 91.814.940.880  4.849.223.630.042  0,0189 

    2020 63.896.421.980  5.170.895.098.267  0,0124 

2 BBRM 2018 -8.054.745  85.693.582  -0,0940 

    2019 -4.482.902  77.498.877  -0,0578 

    2020 -11.172.452  37.213.358  -0,3002 

3 BIRD 2018 460.273.000.000  6.955.157.000.000  0,0662 

    2019 315.622.000.000  7.424.304.000.000  0,0425 

    2020 -163.183.000.000  7.253.114.000.000  -0,0225 

4 BLTA 2018 5.425.807  71.348.533  0,0760 

    2019 -872.403  67.412.629  -0,0129 

    2020 -817.144  66.073.093  -0,0124 

5 BULL 2018 14.860.237  329.977.950  0,0450 

    2019 21.214.268  550.855.217  0,0385 

    2020 37.761.993  828.004.721  0,0456 

6 GIAA 2018 -228.889.524  4.155.474.803  -0,0551 

    2019 -44.567.515  4.455.675.774  -0,0100 

    2020 -2.476.633.349  10.789.980.407  -0,2295 

7 IATA 2018 -7.247.452  68.442.839  -0,1059 

    2019 -4.972.950  61.101.287  -0,0814 

    2020 -6.411.619  53.890.353  -0,1190 

8 LEAD 2018 -45.381.413  156.666.326  -0,2897 

    2019 -8.546.695  150.937.294  -0,0566 

    2020 -2.692.376  141.244.156  -0,0191 

9 LRNA 2018 -29.874.068.816  312.059.443.277  -0,0957 

    2019 -6.857.140.631  302.636.796.677  -0,0227 

    2020 -43.027.059.389  270.508.602.770  -0,1591 

10 MBSS 2018 -16.748.868  239.708.560  -0,0699 

    2019 1.808.168  218.135.430  0,0083 

    2020 -14.975.954  194.859.060  -0,0769 

11 NELY 2018 52.752.666.735  474.345.474.753  0,1112 

 

  2019 52.344.151.967  527.467.886.738  0,0992 

 

  2020 43.944.061.538  568.048.326.214  0,0774 

12 SAFE 2018 -20.514.021.923  347.841.814.364  -0,0590 

    2019 9.207.473.993  357.452.208.844  0,0258 

    2020 -17.589.816.911  322.122.601.641  -0,0546 

13 SMDR 2018 7.413.733  599.790.746  0,0124 

 

  2019 -60.217.878  517.225.263  -0,1164 



 

 

 

  2020 -2.320.880  574.144.140  -0,0040 

14 SOCI 2018 13.408.479  669.877.417  0,0200 

    2019 9.348.634  688.215.790  0,0136 

    2020 27.278.762  659.557.286  0,0414 

15 TAXI 2018 -836.820.231.000  1.269.024.960.000  -0,6594 

    2019 -276.072.942.000  479.265.331.000  -0,5760 

    2020 -53.221.960.000  243.302.339.000  -0,2187 

16 TMAS 2018 34.818.481.452  2.837.426.144.607  0,0123 

    2019 100.615.000.000  3.266.151.000.000  0,0308 

    2020 52.214.000.000  3.837.040.000.000  0,0136 

17 TPMA 2018 7.606.350  111.477.554  0,0682 

    2019 8.239.249  111.635.784  0,0738 

    2020 2.085.091  103.761.267  0,0201 

18 WEHA 2018 3.190.724.918  331.404.130.533  0,0096 

    2019 4.518.959.735  269.602.629.189  0,0168 

    2020 -33.601.480.667  220.884.904.490  -0,1521 

19 WINS 2018 -36.057.180  275.020.275  -0,1311 

    2019 -16.842.417  247.743.725  -0,0680 

    2020 -14.933.328  220.313.390  -0,0678 

Sumber : BEI (Data Olahan sekunder 2022) 
 

 



 

 

 

TABULASI PERTUMBUHAN PERUSAHAAN 

PP= Total Aset (t) - Total Aset (t-1) / Total Aset (t-1) 

No Perusahaan Tahun Total Aset (t) Total Aset (t-1) PP 

1 ASSA 2018 4.062.536.132.739  3.307.396.918.555  0,2283 

    2019 4.849.223.630.042  4.062.536.132.739  0,1936 

    2020 5.170.895.098.267  4.849.223.630.042  0,0663 

2 BBRM 2018 85.693.582  95.741.257  -0,1049 

    2019 77.498.877  85.693.582  -0,0956 

    2020 37.213.358  77.498.877  -0,5198 

3 BIRD 2018 6.955.157.000.000  6.516.487.000.000  0,0673 

    2019 7.424.304.000.000  6.955.157.000.000  0,0675 

    2020 7.253.114.000.000  7.424.304.000.000  -0,0231 

4 BLTA 2018 71.348.533  81.645.874  -0,1261 

    2019 67.412.629  71.348.533  -0,0552 

    2020 66.073.093  67.412.629  -0,0199 

5 BULL 2018 329.977.950  311.061.931  0,0608 

    2019 550.855.217  329.977.950  0,6694 

    2020 828.004.721  550.855.217  0,5031 

6 GIAA 2018 4.155.474.803  3.763.292.093  0,1042 

    2019 4.455.675.774  4.155.474.803  0,0722 

    2020 10.789.980.407  4.455.675.774  1,4216 

7 IATA 2018 68.442.839  77.755.290  -0,1198 

    2019 61.101.287  68.442.839  -0,1073 

    2020 53.890.353  61.101.287  -0,1180 

8 LEAD 2018 156.666.326  202.879.602  -0,2278 

    2019 150.937.294  156.666.326  -0,0366 

    2020 141.244.156  150.937.294  -0,0642 

9 LRNA 2018 312.059.443.277  257.078.590.718  0,2139 

    2019 302.636.796.677  312.059.443.277  -0,0302 

    2020 270.508.602.770  302.636.796.677  -0,1062 

10 MBSS 2018 239.708.560  240.103.440  -0,0016 

    2019 218.135.430  239.708.560  -0,0900 

    2020 194.859.060  218.135.430  -0,1067 

11 NELY 2018 474.345.474.753  416.286.581.960  0,1395 

 

  2019 527.467.886.738  474.345.474.753  0,1120 

 

  2020 568.048.326.214  527.467.886.738  0,0769 

12 SAFE 2018 347.841.814.364  48.249.732.973  6,2092 

    2019 357.452.208.844  347.841.814.364  0,0276 

    2020 322.122.601.641  357.452.208.844  -0,0988 

13 SMDR 2018 599.790.746  588.787.653  0,0187 

 

  2019 517.225.263  599.790.746  -0,1377 



 

 

 

  2020 574.144.140  517.225.263  0,1100 

14 SOCI 2018 669.877.417  586.643.112  0,1419 

    2019 688.215.790  669.877.417  0,0274 

    2020 659.557.286  688.215.790  -0,0416 

15 TAXI 2018 1.269.024.960.000  2.010.013.010.000  -0,3686 

    2019 479.265.331.000  1.269.024.960.000  -0,6223 

    2020 243.302.339.000  479.265.331.000  -0,4923 

16 TMAS 2018 2.837.426.144.607  2.918.378.214.457  -0,0277 

    2019 3.266.151.000.000  2.837.426.144.607  0,1511 

    2020 3.837.040.000.000  3.266.151.000.000  0,1748 

17 TPMA 2018 111.477.554  115.022.001  -0,0308 

    2019 111.635.784  111.477.554  0,0014 

    2020 103.761.267  111.635.784  -0,0705 

18 WEHA 2018 331.404.130.533  300.003.474.668  0,1047 

    2019 269.602.629.189  331.404.130.533  -0,1865 

    2020 220.884.904.490  269.602.629.189  -0,1807 

19 WINS 2018 275.020.275  338.519.722  -0,1876 

    2019 247.743.725  275.020.275  -0,0992 

    2020 220.313.390  247.743.725  -0,1107 

Sumber : BEI (Data Olahan sekunder 2022) 
 

 



 

 

 

TABULASI STRUKTUR MODAL 

LEVERAGE= TOTAL HUTANG / TOTAL MODAL 

No Perusahaan Tahun Total Hutang Total Modal LEV 

1 ASSA 2018 2.924.124.201.613  1.138.411.931.126  2,5686 

    2019 3.511.071.376.393  1.338.152.253.649  2,6238 

    2020 3.731.575.182.568  1.439.319.915.699  2,5926 

2 BBRM 2018 62.978.345  22.715.237  2,7725 

    2019 59.264.274  18.234.603  3,2501 

    2020 30.022.368  7.190.990  4,1750 

3 BIRD 2018 1.689.996.000.000  5.265.161.000.000  0,3210 

    2019 2.016.202.000.000  5.408.102.000.000  0,3728 

    2020 2.017.591.000.000  5.235.523.000.000  0,3854 

4 BLTA 2018 42.380.697  28.967.836  1,4630 

    2019 36.760.187  30.652.442  1,1993 

    2020 38.158.141  27.914.952  1,3669 

5 BULL 2018 136.160.519  193.817.431  0,7025 

    2019 267.850.212  283.005.005  0,9465 

    2020 477.972.440  350.032.281  1,3655 

6 GIAA 2018 3.515.668.247  639.806.556  5,4949 

    2019 3.873.097.505  582.578.269  6,6482 

    2020 12.733.004.654  -1.943.024.247  -6,5532 

7 IATA 2018 30.041.635  38.401.204  0,7823 

    2019 25.299.740  35.801.547  0,7067 

    2020 38.911.901  14.978.452  2,5979 

8 LEAD 2018 107.255.519  49.410.807  2,1707 

    2019 110.414.793  40.522.501  2,7248 

    2020 103.460.057  37.784.099  2,7382 

9 LRNA 2018 44.014.632.463  268.044.810.814  0,1642 

    2019 41.462.629.189  261.174.167.488  0,1588 

    2020 52.352.752.945  218.155.849.825  0,2400 

10 MBSS 2018 68.321.204  171.387.356  0,3986 

    2019 46.254.611  171.880.819  0,2691 

    2020 38.053.795  156.805.265  0,2427 

11 NELY 2018 50.960.583.715  423.384.891.038  0,1204 

 

  2019 65.436.471.797  462.031.414.941  0,1416 

 

  2020 69.298.714.658  498.749.611.556  0,1389 

12 SAFE 2018 408.464.934.756  -60.623.120.392  -6,7378 

    2019 408.955.063.516  -51.502.854.672  -7,9404 

    2020 391.040.622.215  -68.918.020.573  -5,6740 

13 SMDR 2018 293.158.278  306.632.468  0,9561 

 

  2019 270.403.389  246.821.874  1,0955 



 

 

 

  2020 332.373.687  241.770.453  1,3747 

14 SOCI 2018 342.663.878  327.213.539  1,0472 

    2019 352.710.184  335.505.606  1,0513 

    2020 298.634.397  360.922.889  0,8274 

15 TAXI 2018 1.853.612.051.000  -584.587.091.000  -3,1708 

    2019 933.327.880.000  -454.062.549.000  -2,0555 

    2020 763.628.958.000  -520.326.619.000  -1,4676 

16 TMAS 2018 1.768.011.915.091  1.069.414.229.516  1,6533 

    2019 2.082.994.000.000  1.183.157.000.000  1,7605 

    2020 2.626.095.000.000  1.210.945.000.000  2,1686 

17 TPMA 2018 35.843.009  75.634.545  0,4739 

    2019 32.576.951  79.058.833  0,4121 

    2020 26.757.516  77.003.751  0,3475 

18 WEHA 2018 178.481.685.363  152.922.445.170  1,1671 

    2019 117.734.528.422  151.868.100.767  0,7752 

    2020 102.887.883.668  117.997.020.822  0,8720 

19 WINS 2018 103.855.330  171.164.945  0,6068 

    2019 92.505.045  155.238.680  0,5959 

    2020 79.899.032  140.414.358  0,5690 

Sumber : BEI (Data Olahan sekunder 2022) 
 

 

 

 



 

 

Sample: 2018 2020

Y X1 X2 X3

 Mean -0.078701 -0.051982  0.111497  0.631547

 Maximum  0.478106  0.111211  6.209197  6.648201

 Minimum -4.244888 -0.659420 -0.622336 -7.940435

 Std. Dev.  0.585563  0.141238  0.868488  2.557599

 Observations  57  57  57  57

 

LAMPIRAN 4 

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2018 2020

Observations  57

Mean      -2.63e-17

Median  -0.031312

Maximum  0.315804

Minimum -0.280819

Std. Dev.   0.121242

Skewness    0.697244

Kurtos is    3.186637

Jarque-Bera  4.701150

Probabi l i ty  0.095314


X1 X2 X3

X1  1.000000  0.117651  0.213491

X2  0.117651  1.000000 -0.417445

X3  0.213491 -0.417445  1.000000

 

LAMPIRAN 5 

HASIL UJI ASUMSI KLASIK 

1. Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uji Multikolinieritas 

 

 



 

 

Heteroskedasticity Test: Glejser

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic 3.495891     Prob. F(3,53) 0.0617

Obs*R-squared 9.415959     Prob. Chi-Square(3) 0.0642

Scaled explained SS 9.126848     Prob. Chi-Square(3) 0.0677

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Sample: 1 57

Included observations: 57

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.079062 0.010930 7.233167 0.0000

X1 -0.225449 0.069792 -1.830279 0.0821

X2 0.011838 0.012202 0.970146 0.3364

X3 0.004141 0.004212 0.983230 0.3300

R-squared 0.165192     Mean dependent var 0.094716

Adjusted R-squared 0.117939     S.D. dependent var 0.074621

S.E. of regression 0.070083     Akaike info criterion -2.410684

Sum squared resid 0.260316     Schwarz criterion -2.267312

Log likelihood 72.70449     Hannan-Quinn criter. -2.354965

F-statistic 3.495891     Durbin-Watson stat 2.090206

Prob(F-statistic) 0.021713

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 

 



 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic 0.028129     Prob. F(2,51) 0.9723

Obs*R-squared 0.062807     Prob. Chi-Square(2) 0.9691

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Sample: 1 57

Included observations: 57

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 8.15E-05 0.020075 0.004059 0.9968

X1 -0.000850 0.127677 -0.006660 0.9947

X2 -0.000397 0.022418 -0.017714 0.9859

X3 -0.000184 0.008363 -0.022035 0.9825

RESID(-1) 0.030016 0.146530 0.204842 0.8385

RESID(-2) -0.016086 0.148640 -0.108223 0.9142

R-squared 0.001102     Mean dependent var -1.70E-17

Adjusted R-squared -0.096829     S.D. dependent var 0.121242

S.E. of regression 0.126977     Akaike info criterion -1.190325

Sum squared resid 0.822277     Schwarz criterion -0.975267

Log likelihood 39.92427     Hannan-Quinn criter. -1.106746

F-statistic 0.011252     Durbin-Watson stat 1.963710

Prob(F-statistic) 0.999958

 

4. Uji Autokorelasi 

 

 

 



 

 

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Sample: 2018 2020

Periods included: 3

Cross-sections included: 19

Total panel (balanced) observations: 57

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.020347 0.019437 1.046791 0.2999

X1 0.458758 0.124110 3.696387 0.0005

X2 -0.666147 0.021699 -30.69921 0.0000

X3 -0.001468 0.007490 -0.196002 0.8454

R-squared 0.957129     Mean dependent var -0.078701

Adjusted R-squared 0.954702     S.D. dependent var 0.585563

S.E. of regression 0.124627     Akaike info criterion -1.259398

Sum squared resid 0.823184     Schwarz criterion -1.116026

Log likelihood 39.89285     Hannan-Quinn criter. -1.203679

F-statistic 394.4233     Durbin-Watson stat 1.824207

Prob(F-statistic) 0.000000

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Sample: 2018 2020

Periods included: 3

Cross-sections included: 19

Total panel (balanced) observations: 57

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.072649 0.021764 3.338010 0.0020

X1 1.195018 0.226083 5.285759 0.0000

X2 -0.658483 0.021728 -30.30511 0.0000

X3 -0.025037 0.011256 -2.224315 0.0327

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.977040     Mean dependent var -0.078701

Adjusted R-squared 0.963263     S.D. dependent var 0.585563

S.E. of regression 0.112233     Akaike info criterion -1.252244

Sum squared resid 0.440872     Schwarz criterion -0.463698

Log likelihood 57.68896     Hannan-Quinn criter. -0.945788

F-statistic 70.92226     Durbin-Watson stat 2.956741

Prob(F-statistic) 0.000000

 

LAMPIRAN 6 

HASIL MODEL REGRESI DATA PANEL 

1. Model Common 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Model Fixed 

 

 



 

 

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Sample: 2018 2020

Periods included: 3

Cross-sections included: 19

Total panel (balanced) observations: 57

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.020347 0.017504 1.162381 0.2503

X1 0.458758 0.111768 4.104551 0.0001

X2 -0.666147 0.019541 -34.08908 0.0000

X3 -0.001468 0.006745 -0.217645 0.8285

Effects Specification

S.D.  Rho  

Cross-section random 0.000000 0.0000

Idiosyncratic random 0.112233 1.0000

Weighted Statistics

R-squared 0.957129     Mean dependent var -0.078701

Adjusted R-squared 0.954702     S.D. dependent var 0.585563

S.E. of regression 0.124627     Sum squared resid 0.823184

F-statistic 394.4233     Durbin-Watson stat 1.824207

Prob(F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics

R-squared 0.957129     Mean dependent var -0.078701

Sum squared resid 0.823184     Durbin-Watson stat 1.824207

 

3. Model Random 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic  d.f. Prob. 

Cross-section F 1.686167 (18,35) 0.0910

Cross-section Chi-square 35.592210 18 0.0080

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Sample: 2018 2020

Periods included: 3

Cross-sections included: 19

Total panel (balanced) observations: 57

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.020347 0.019437 1.046791 0.2999

X1 0.458758 0.124110 3.696387 0.0005

X2 -0.666147 0.021699 -30.69921 0.0000

X3 -0.001468 0.007490 -0.196002 0.8454

R-squared 0.957129     Mean dependent var -0.078701

Adjusted R-squared 0.954702     S.D. dependent var 0.585563

S.E. of regression 0.124627     Akaike info criterion -1.259398

Sum squared resid 0.823184     Schwarz criterion -1.116026

Log likelihood 39.89285     Hannan-Quinn criter. -1.203679

F-statistic 394.4233     Durbin-Watson stat 1.824207

Prob(F-statistic) 0.000000

 

LAMPIRAN 7 

HASIL UJI PEMILIHAN MODEL DATA PANEL 

1. Uji Chow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 16.469119 3 0.0009

** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.

Cross-section random effects test comparisons:

Variable Fixed  Random Var(Diff.) Prob. 

X1 1.195018 0.458758 0.038621 0.0002

X2 -0.658483 -0.666147 0.000090 0.4199

X3 -0.025037 -0.001468 0.000081 0.0089

 

2. Uji Hausman Test 
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