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ABSTRAK 

 

         Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak dan 

ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan subsektor makanan 

dan minumanan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 

2012-2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskritif. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan purpopsive sampling sehingga jumlah sampel 

yang didapat sebanyak 9 perusahaan. Adapun teknik analisis yang digunakan 

adalah analisis regresi berganda.  

          Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial perencanaan pajak tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai 

thitung<ttabel (-0,677 < 1,675) dan taraf signifikan 0,501 > 0,05. Dan ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif signifikan, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai 

thitung>ttabel (-3,887  > 1,675) dan taraf signifikan 0,000 < 0,05. Hasil pengujian 

secara simultan menunjukkan bahwa perencanaan pajak dan ukuran perusahaan 

berpengaruh  terhadap manajemen laba pada perusahaan subsektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia, hal tersebut 

ditunjukkan dengan nilai Fhitung > Ftabel sebesar (7,5711 > 3,18) dengan nilai sig. 

0.001 < 0.05. 

 

Kata Kunci : Perencanaa Pajak, Ukuran Perusahaan dan Manajemen Laba 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB—LATIN 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan  RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 

22 Januari 1988.  

A. Konsonan Tunggal   

Huruf Arab Nama  Latin Huruf Keterangan 

 Alief - tidak  dilambangkan ا

 - Ba>’ B ب

 - Ta>’ T ت

 S|a>’ S| s dengan titik di atas ث

 - Ji>m J ج

 H{a>’ H{ h dengan titik di bawah ح

 - Kha>’ Kh خ

 - Da>| D د

 Z|a>| Z| z dengan titik di atas ذ

 - Ra>’ R ر

 - Za>’ Z ز

 - Si>n S س

 - Syi>n Sy ش

 S{a>d S{ s dengan titik di bawah ص

 D{a>d D{ d dengan titik dibawah ض

 T{a>’ T{ t dengan titik di bawah ط

 Z{a>’ Z{ z dengan titik di bawah ظ

 Ain ‘ koma terbalik di atas` ع

 - Gain G غ

 - Fa>’ F ف

 - Qa>f Q ق

 - Ka>f K ك
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 - La>m L ل

 - Mi>m M م

 - Nu>n N ن

 - Wa>wu W و

 - Ha>’ H ه

 Hamzah ` Apostrof ء

 - Ya>’ Y ي

 

B. Konsonan Rangkap   

Konsonan rangkap (tasydid) ditulis rangkap  

Contoh:   

   muqaddimah : ةمدقم

   al- madī nah al- munawwarah :               ةنيدمال  ةرونمال

C. Ta>` Marbûthah  di akhir kata 

1. Bila dimatikan (ta` marbûthah sukun) ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab 

yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia 

 .ditulis bi ‘ibâdah : بِِعبَاَدة

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (ta` marbûthah sambung) 

ditulis t  

هِ بِِعبَاَدِة َرب   : ditulis bi ‘ibâdat rabbih. 

D. Huruf  Vokal 

1. Vokal Tunggal 

a. Fathah(---) =a 

b. Kasrah(---) = i 

c. Dhammah(---)  =u 

2. Vokal Rangkap 

a. (اي)    =  ay     

b.  ( ي -- )   =  îy 

c.  (او)  =  aw  
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d.  ( و -- )   = ûw 

3. Vokal Panjang 

a.  (ا---) =  a> 

b. (ي---) =   i> 

c. (و---) =  u> 

E. Kata Sandang 

Penulisan al qamariyyah dan al syamsiyyah menggunakan al-: 

1.   Al qamarîyah contohnya: ”الحمد“ ditulis al-ħamd 

2.   Al syamsîyah contohnya: “ النمل “ ditulis al-naml 

F. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD 

G.  Kata dalam Rangkainan Frase dan Kalimat 

1. Ditulis kata per kata, atau 

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut 

H. Daftar Singkatan 

H = Hijriyah 

M = Masehi 

hal. = halaman 

Swt. = subħânahu wa ta‘âlâ 

saw. = sall Allâh ‘alaih wa sallam 

QS = al-Qur`ân Surat 

HR = Hadis Riwayat 

terj. = terjemah 

I. Lain-lain 

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(seperti kata ijmak, nas, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis 

sebagaimana dalam kamus tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

   Pembangunan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari pasar 

modal. Pasar Modal merupakan salah satu instrumen investasi penting dalam    

perekonomian dunia. Perusahaan dan industri memanfaatkan pasar modal sebagai 

media untuk menyerap investasi dan memperkuat struktur modal. Dapat dikatakan 

pasar modal telah menjadi saraf finansial dunia ekonomi modern.
1
 Pesatnya 

perkembangan bisnis syariah yang terjadi di sektor perbankan dan asuransi 

ternyata juga berdampak pada perkembangan pasar modal syariah. Hadirnya pasar 

modal syariah telah memainkan peran penting dalam perubahan sistem keuangan 

dunia dan tren bukan hanya di negara-negara muslim, namun juga di negara-

negara kapitalis. 

 Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-

prinsip syariah, setiap transaksi surat berharga dipasar modal dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan syariat Islam.
2
 Dalam kegiatan transaksinya terbebas dari hal-

hal yang terlarang seperti riba, jual beli khamar, perjudian dan sebagainya. 

Penerapan pasar dengan prinsip-prinsip syariah yang melekat pada instrumen atau 

surat berharga atau efek yang diperjualbelikan (efek syariah) cara bertransaksinya 

sebagaimana di atur oleh fatwa DSN MUI,  

                                                             
 

1
 Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah sarana investasi berdasarkan prinsip syariah, 

(Jakarta: Sinar Grafika , 2011), hlm. 75 

 
2
  Ibid., hlm. 29 

 



2 
 

 
 

sehingga tidak memerlukan bursa efek yang terpisah.
3
 Pasar Modal syariah di 

Indonesia secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 maret 2003, namun instrumen 

pasar modal telah hadir sejak tahun 1997. Hal ini di tandai dengan peluncuran 

Danareksa Syariah tanggal 03 juli 1997. Selanjutnya Bursa Efek Indonesia 

bekerja sama dengan PT Danareksa Investment meluncurkan Jakarta Islamic 

Indeks (JII) pada tanggal 03 juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor 

yang ingin menanamkan modalnya secara syariah.
4
 

 Selain JII yang berkembang sebagai indeks saham syariah di Indonesia. 

Indeks saham syariah Indonesia (ISSI) merupakan indeks saham syariah yang 

baru dibentuk pertengahan Mei 2011. Berbeda dengan JII dimana yang 

anggotanya hanya 30 saham syariah yang terdaftar, ISSI merupakan indeks saham 

syariah yang beranggota seluruh saham syariah yang dahulunya terdaftar di 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergabung dengan saham non syariah 

lainnya. Alasan yang melantarbelakangi dibentuknya ISSI adalah untuk 

memisahkan saham syariah dengan saham non syariah yang dahulunya disatukan 

dalam IHSG. Cara ini diterapkan agar masyarakat yang ingin menginvestasikan 

modalnya pada saham syariah tidak salah tempat.
5
 

 

 

                                                             
 

3
 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah Indonesia, (Jakarta: Selemba empat, 

2011), hlm. 352 
 

4
 Ibid., hlm. 353 

 
5
 Dimas Prabowo.“Analisis Pengaruh Inflasi, Sertifikasi Bank Indonesia (SBIS), Jumlah 

Uang Beredar (JUB), Terhadap Indeks Syariah yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI)”. (Jakarta: 2013). hlm. 03 
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Grafik 1.1 

Perkembangan Saham Syariah dalam Daftar Efek Syariah (dalam jumlah) 

Sumber : Statistik Pasar Modal Syariah  

 Data statistik diatas merupakan data perkembangan saham syariah mulai 

dari tahun 2012 sampai akhir 2017. Perkembangan indeks saham syariah ini 

dievaluasi dua kali dalam 1 tahun yaitu setiap 6 bulan sekali. Dari data tersebut 

dapat dilihat bahwa setiap tahunya perkembangan indeks saham syariah selalu 

mengalami pertumbuhan yang konsisten setiap tahunya dari tahun 2012 sampai 

dengan  2017. Namun pertumbuhan saham syariah tercatat sangat signifikan pada 

tahun 2016 ke tahun 2017. 

  Dalam memilih perusahaan subsektor makanan dan minuman sebagai 

objek penelitian dikarenakan perusahaan subsektor makanan dan minuman 

memiliki peranan penting dalam pembangunan sektor industri terutama kontribusi 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini terbukti lewat industri makanan 

dan minumana menjadi subsektor terbesar yakni, 34,42 persen dari subsektor 

lainnya.  
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 Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau 

aktifitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
6
 Laporan laba rugi 

merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang sangat penting, karena 

didalamnya terkandung informasi laba yang sangat bermanfaat dan digunakan 

oleh para pemegang saham dan kreditur untuk mengetahui kemampuan dan 

kinerja keuangan suatu perusahaan. 

 Dalam menganalisis laporan keuangan baik pihak internal maupun 

eksternal, laba sering digunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan seperti 

pemberian pembagian bonus dan kompensasi kepada manajer. Oleh karena itu 

para manajer seringkali berperilaku seiring dengan bonus yang akan diperoleh.  

Jika bonus yang akan diperoleh tergantung pada laba yang dihasilkan, maka 

manajer akan melakukan rekayasa akuntansi dengan meningkatkan laba. 

Rekayasa tersebut diatur sedemikian rupa sehingga tidak melanggar prinsip 

akuntansi yang berlaku umum. Karena jumlah bonus yang diterima manajer 

tergantung dari besar kecilnya laba yang akan didapatkan oleh perusahaan, maka 

tidaklah mengherankan bila manajer seringkali berusaha menonjolkan prestasi 

melalui tingkat laba yang dicapai.
7
 Situasi inilah yang biasanya mendorong 

manajer untuk melakukan perilaku penyimpangan dalam menyajikan dan 

melaporkan informasi laba tersebut yang dikenal dengan praktik manajemen laba 

(earnings management). 

                                                             
 

6
  Hery,  Analisis Laporan Keuangan, ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), hlm. 3 

 
7
  Ibid., hlm. 53 
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 Menurut Healy Manajemen laba atau rekayasa laba terjadi bila manajer 

menggunakan kreativitasnya dalam penyusunan laporan keuangan dan mengatur 

transaksi untuk merubah laporan keuangan dengan tujuan memberi kesan tertentu 

atau mempengaruhi tindakan para stakeholder yang bergantung pada laporan 

keuangan tersebut. Healy beranggapan bahwa manajer akan memilih prosedur 

akuntansi yang meningkatkan laba dalam upaya untuk memaksimalkan imbalan 

bonus.
8
 Dapat disimpulkan bahwa  manajemen laba adalah perilaku oportunisme 

yang dilakukan oleh manejer terhadap kebijakan-kebijakan dalam proses 

pelaporan keuangan untuk mencapai tujuan tertentu. 

 Fenomena yang terkait dengan manajemen laba terjadi pada PT. Waskita 

Karya, Tbk. Perusahaan ini berencana akan membangun jalan tol atas laut di 

Kalimantan. Siapa sangka Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) kontruksi ini 

tiga tahun yang lalu masih termasuk perusahaan sakit. Waskita dibawah direktur 

utama M Choliq menjadi contoh restrukturisasi perusahaan fenomenal. Tiga tahun 

lalu Waskita masih berstatus perusahaan sakit, masih dibawah pengawasan PPA. 

 Kasus ini terjadi pada penghujung 2009, PT. Waskita karya, Tbk. Menjadi 

sorotan karena kasus manipulasi laporan keuangan. Perusahaan ini mengalami 

defisit akibat kelebihan pencatatan laporan keuangan, PT. Waskita, Tbk. Karya 

seharusnya mencatat rugi namun dalam laporannya malahan terlihat untung. 

Oknum direksi Waskita Karya yang diketahui memalsukan laporan keuangan 

perseroan, sudah di non-aktifkan oleh kementrian BUMN, sebagai pemilih saham. 

Rekayasa laporan keuangan BUMN bidang jasa kontruksi ini hanya bersifat 

                                                             
 8 Hery,  Analisis Laporan Keuangan, ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012),,hlm. 53 
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administratif, oknum memalsukan laporan keuangan demi kepentingan diri 

sendiri. Kondisi perusahaan yang sulit menyebabkan mereka mencari jalan 

dengan memalsukan laporan keuangan. Pemalsuan keuangan perusahaan ini 

terdektesi sejak Agustus 2009 dan menyebabkan Waskita mengalami defisit 

modal sebesar RP. 457 miliar. Setelah kejadian itu pemerintah memutuskan 

Waskita unutk direstrukturisasi dengan diluncurkan suntikan dana oleh PT. 

Perusahaan Pengelolaan Asset ( PPA) sebesar Rp. 400 miliar.
9
 

 Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang 

akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin 

maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak 

merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Minimalisasi beban pajak 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam 

bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan 

perpajakan.
10

 Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah 

untuk meminimalkan kewajiban pajak.  

 Perencanaan pajak terkait dengan laporan laba perusahaan. Laba yang 

tinggi akan menyebabkan beban pajak perusahaan juga tinggi. Oleh karena itu, 

manajer perusahaan akan menggunakan  berbagai teknik manajemen laba untuk 

mencapai target yang di inginkan. Perencanaan pajak dan manajemen laba terkait 

satu sama lain, karena sama-sama bertujuan untuk mencapai target laba dalam 

merekayasa angka laba dalam laporan keuangan. Berbagai tindakan yang 

                                                             
 

9
  http//:finance.detik.com. 2014  

 
10

 Erly Suandy, Perencanaan Pajak, (Jakarta: Selemba Empat, 2013), Edisi 5, hlm. 1 
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dilakukan oleh perusahaan  untuk menggelapkan pajak menunjukan perencanaan 

pajak dilakukan dengan  manipulasi aktivitas operasi perusahaan ( real earnings 

management ).
11

 

 Perencanaan Pajak merupakan suatu tindakan penstrukturan yang terkait 

dengan konskuensi potensi pajak, dengan tekanannya kepada pengendalian setiap 

transaksi yang ada konskuensinya. Menurut Sophar Lumbantoruan
12

 Perencanaan 

Pajak adalah strategi untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi 

jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin agar dapat 

memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.  

 Selain perencanaan pajak yang diduga mempengaruhi manajemen laba, 

ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi manajemen laba. Terdapat dua 

pendapat tentang ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Pandangan 

pertama, ukuran perusahaan yang kecil dianggap lebih banyak melakukan praktik 

manajemen laba daripada perusahaan yang besar. Hal ini dikarenakan perusahaan 

kecil cenderung ingin memperlihatkan kondisi perusahaan yang selalu berkinerja 

baik dan stabil agar investor dapat menanamkan modalnya pada perusahaan 

tersebut tanpa ragu. Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh para investor 

sehingga akan sangat berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan sehingga 

berdampak perusahaan tersebut melaporkan dalam kondisinya lebih akurat.
13

 

                                                             
 

11
 Ratna Eka Puji Astutik dan Titik Mildawati.  “Perencanaan Pajak dan Beban Pajak 

Tangguhan Terhadap Manajemen Laba”. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, STIESIA Surabaya, 

Volume 5 Nomor 3, 2016, ISSN: 2460-0585, hlm. 2 

 
12

 Chairil Anwar Pohan, OPTIMIZING CORPORATE TAX MANAGEMENT Kajian 

Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hlm. 7 

 
13

 Jao dkk, corporate Governance. “Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap 

Earning Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Indonesia”, 2011  
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Pandangan kedua, ukuran perusahaan yang besar memiliki basis pemegang 

kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan 

berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan 

perusahaan kecil. Bagi investor, kebijakan perusahaan akan berimplikasi terhadap 

prospek cash flow dimasa yang akan datang. Bagi regulator (pemerintah) akan 

berdampak terhadap besarnya pajak yang akan diterima, serta efektifitas peran 

pemberian perlindungan terhadap masyarakat secara umum. 

 Perusahaan yang berukuran besar akan memiliki dorongan yang lebih 

besar untuk melakukan praktik manajemen laba dibandingkan dengan perusahaan 

berukuran kecil, karena perusahaan besar memiliki biaya politik lebih 

besar,dibanding perusahaan kecil, selain itu perusahaan besar memiliki aktivitas 

operasional yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan kecil, sehingga dapat 

memungkinkan untuk melakukan praktik manajemen laba.
14

 Dari beberapa 

definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap praktik manajemen laba, dimana baik perusahaan kecil maupun 

perusahaan besar tidak menutup kemungkinan melakukan praktik manajemen 

laba. 

 Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, mengindikasikan adanya Research 

Gap dari variabel independen yang mempengaruhi Manajeme Laba, yaitu sebagai 

berikut: 

                                                             
 14 Dewa Ketut Wira Santana dan Made Gede Wirakusuma, “Pengaruh Perencanaan Pajak, 

Kepemilikan Manajeril dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktek Manajemen Laba”, E-Jurnal Akuntansi 

Universitas Udayana Vol.14.3 2016, hlm. 156 
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Tabel 1.1 

Research Gap Perencanaan Pajak  terhadap Manajemen Laba 

Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber 

Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba yang di teliti 

A.A Gede Raka Plasa Negara menunjukkan Perencanaan Pajak berpengaruh 

positif.
15

 Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferry 

Aditama yang menunjukkan bahwa Perencanaan Pajak tidak berpengaruh.
16

 

 

Tabel 1.2 

Research Gap Perencanaan Pajak  terhadap Manajemen Laba 

 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan terhadap 

Manajemen Laba 

Peneliti Hasil Penelitian 

Winda Amelia  

Erna Herawati (2016) 

Terdapat pengaruh positif   

I Ketut Gunawan dkk 

(2015) 

Tidak terdapat pengaruh  

Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber 

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba yang di teliti 

Winda Amelia menunjukkan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif.
17

  Hal ini 

                                                             
 15 A.A Gede Raka Plasa Negara dan I.D.G. Dharma Suputra. “Pengaruh Perencanaan 

Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba”. E-Jurnal Akuntansi Universitas 

Udayana, Vol. 20.3 September, 2017 

 16 Ferry Aditaman dan Anna Purwaningsih, “Pengaruh perencanaan pajak terhadap 

manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI”, Jurnal ekonomi: 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014 
 17 Winda Amelia dan Erna Hernawati. “Pengaruh Komisaris Independen, Ukuran 

Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba”. Jurnal NeO-Bis, UPN Veteran 

Jakarta, Volume 10 No.1, 2016, 

 

Pengaruh 

Perencanaan 

Pajak terhadap 

Manajemen Laba 

Peneliti Hasil Penelitian 

A.A Gede Raka Plasa Negara  

I.D.G Dharma Saputra (2017) 

Terdapat pengaruh Positif  

Ferry Aditama  

Anna Purwaningsih (2014) 

Tidak terdapat pengaruh 
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bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Ketut Gunawan yang 

menunjukkan bahwa Perencanaan Pajak tidak berpengaruh.
18

 

Sampai saat ini manajemen laba merupakan area yang paling kontroversial 

dalam akuntansi keuangan. Dari latar belakang di atas, maka peneliti termotivasi 

untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian yang berjudul  

“Pengaruh Perencanaan Pajak dan Ukuran Perusahaan Terhadap 

Manajemen Laba Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman 

Yang Terdaftar di ISSI periode 2012-2017”. 

B.  Rumusan Masalah 

              Berdasarkan Latar Belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah 

diuraikan , rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada 

perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di ISSI 2012-

2017. 

2. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada 

perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di ISSI 2012-

2017. 

 

C. Batasan Masalah 

             Pembatasan masalah yang dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman 

yang sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan dapat tercapai dan masalah 

                                                             
 18 I Ketut Gunawan. “Pengaruh  Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverge 

Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia”. Jurnal Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Volume 03, No.1 , 2015 
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yang diteliti tidak terlalu meluas. Maka penulis memberikan batasan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman di Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Periode penelitian yang diamati adalah tahun 2012 sampai dengan tahun 

2017. 

3. Dalam penelitian ini dibatasi pada variabel perencanaan pajak dan ukuran 

perusahaan dan pengaruhnya yaitu, manajemen laba sebagai variabel 

dependen.  

 

D. Tujuan Penelitian  

  Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini terutama 

bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen 

Laba. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaa terhadap Manajemen 

Laba. 

 

E. Kontribusi Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

  Hasil penelitian ini memberikan sumbangan pikiran terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh perencanaan pajak dan 

ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. 
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2.   Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

 Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan 

terkhusus pada perencanaan pajak  dan ukuran perusahaan serta tindakan 

manajemen laba pada perusahaan-perusahaan makanan dan minumanan yang 

terdaftar di ISSI. 

b. Bagi manajemen 

 Temuan penelitian ini dapat menjadi masukan kepada manajemen dalam 

mengingkatkan persepsi positif terhadap pengguna laporan keuangan terhadap 

kualitas laba akuntansi yang dilaporkan melalui pengelolaan perbedaan temporer 

dan perencanaan pajak. 

c. Bagi akademis 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literatur dan referensi 

dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait analisis perencanaan pajak dan 

ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. 

 

F. Sistematika Penulisan 

            Penelitian ini disusun dengan sistematika yang disusun secara berurutan 

agar dapat diperoleh pemahaman yang runtut, sistematis, dan jelas. Kerangka 

sistematika pembahasan terdiri atas lima bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah Penelitian, Batasan 

 Masalah, Kontribusi Penelitian dan Sistematika Penelitian.  

 



13 
 

 
 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS  

 Bab ini berisi landasan teori pengembangan hipotesis serta pengkajian 

 yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang di pilih dan yang 

 dijadikan landasan bab ini adalah Perencanaan Pajak, Ukuran 

 Perusahaan, Manajemen Laba, Penelitian terdahulu dan Pengembangan 

 Hipotesis.  

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini meliputi tentang metode penelitian yang digunakan dalam 

 skripsi ini, yang meliputi lokasi penelitian, objek penelitian, 

 identifikasi  variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, 

 populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, secara 

 teknik analisis yang digunakan.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 Bab ini diuraikan mengenai karakteristik sampel, deskripsi variabel 

 penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian berdasarkan 

 teknik analisis yang digunakan. 

BAB V PENUTUP  

 Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari 

 pembahasan hasil penelitian, implikasi penelitian, keterbatasan 

 penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

A. Perencanaan Pajak  

1. Pengertian Perencanaan Pajak 

 Perencanaan pajak merupakan suatu proses yang dilakukan oleh usaha 

wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan 

memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan dalam koridor peraturan perpajakan yang berlaku, agar perusahaan 

dapat membayar pajak dalam jumlah yang kecil.
19

Menurut Mohammad Zain 

perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau 

kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak yang akan dibayar 

berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik 

oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara 

komersial.
20

  

 Sedangkan menurut Achmad Tjahyono dan Muhammad F Husein 

perencanaan pajak ialah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok 

wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan 

maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini 

dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21

 Dari 

beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah suatu 

                                                             
 19 Chairil Anwar Pohan, OPTIMIZING CORPORATE TAX MANAGEMENT Kajian 

Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hlm. 9 
 20 Ibid., hlm.6 
 21 Ibid., hlm.8 
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strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan  kewajiban pajak 

tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.  

2. Tujuan Perencanaan pajak 

 Tujuan dari perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat 

ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk 

memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan unsur 

pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagi kepada pemegang saham maupun 

diinvestasikan kembali. Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari 

manajemen pajak/perencanaan pajak yang baik adalah sebagai berikut :
22

 

1. Meminimalisir beban pajak yang terutang.                                        

Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut 

berupa usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam 

ringkup dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan.  

2. Memaksimumkan laba setelah pajak 

3. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien dan efektif 

sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku,antara lain  

a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar 

dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administratif maupun 

sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda dan hukum 

kurungan atau penjara 

                                                             
 

22
 Chairil Anwar Pohan, OPTIMIZING CORPORATE TAX MANAGEMENT Kajian 

Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hlm.11-12 



16 
 

 
 

b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan 

pelaksanaan pemasaran ,pembelian, dan fungsi keuangan, 

seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH Pasal 21, 

pasal 22, pasal 23).                                    

3. Cara-cara Pengelakan Pajak 

 Beberapa cara yang bisa dilakukan atau dipraktekkan oleh wajib pajak 

unutk meminimalkan pajak yang harus dibayar, antara lain : 
23

 

1. Penggeseran pajak (tax Shifting) ialah pemindahan atau mentransfer beban 

pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian orang atau 

badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya. Ada 

dua jenis penggeseran pajak yang sering dilakukan dalam pengelakan 

pajak : 

a. Penggeseran pajak kedepan (forward shifting)  

 Pergeseran ini terjadi apabila pabrikan mentransfer beban pajak 

 nya kepada penyalur utama, pedagang besar dan akhirnya kepada 

 konsumen, misalnya PPN. Penggeseran ini mengakibatkan 

 kenaikan harga sebesar pajak (PPN) yang dikenakan. 

b. Pergeseran pajak kebelakang (backward shifting) 

 Penggeseran ini terjadi bilamana beban pajak ditransfer dari 

 konsumen atau pembeli melalui faktor distribusi kepada pabrikan. 

                                                             
 

23
 Chairil Anwar Pohan, OPTIMIZING CORPORATE TAX MANAGEMENT Kajian 

Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hlm.15-18 



17 
 

 
 

 Penggeseran ini mengakibatkan pemotongan harga jual sebesar 

 pajak yang dikenakan kepadanya.  

2. Kapitalisasi pajak adalah pengurangan harga pokok objek pajak sama 

jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli. Kapitalisasi 

ini sering terjadi jika pembeli harga tetap seperti tanah atau gedung 

dibebani pajak balik nama, agar beban pajak tidak menjadi tanggungan 

pembeli maka beban pajak dialihkan kepada penjual. Dengan demikian, 

harga beli harta menjadi berkurang. Kapitalisasi pajak ini dapat dikatakan 

salah sat bentuk penggalihan pajak ke belakang. 

3. Transformasi adalah cara pengelakan pajak oleh pabrikan dengan cara 

menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya. Cara ini biasanya 

dilakukan oleh produsen sehingga kenaikan harga jual tidak menur unkan 

pangsa pasarnya, supaya keuntungan perusahaan tidak berkurang maka 

beban pajak yang harusnya dapat ditransfer kepada konsumen dapat 

dikompensasikan dengan meningkatkan efisiensi perusahaan. Pengelakan 

pajak terjadi dengan mengubah pajak (transformasi) kedalam keuntungan 

yang diperoleh melalui efisiensi produksi.  

4. Penghindaran pajak (tax evasion) menunjukan rekayasa tax affairs yang 

masih dalam bingkai ketentuan perpajakan sedangkan tax evasion berada 

di luar bingkai peraturan perpajakan, seperti telah diuraikan diatas.  

5. Pengecualian pajak (tax exemption) adalah pengecualian pengenaan pajak 

yang diberikan kepada perorangan atau badan berdasarkan Undang-
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Undang pajak. Ada beberapa pengecualian pengenaan pajak yang 

diberikan oleh Pemerintah sekarang ini misalkan  

a. PPH Pasal 21 ditanggung Pemerintah berdasarkan Peraturan 

 Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tentang PPH pasal 21 

 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori 

 Menteri Keungan Nomor 49/PMK.03/2009 

b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2001 yang dirubah ketiga 

 kalinya dengan PP No. 7 tentang Impor dan /atau Penyerahan 

 Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang 

 Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.  

c. Pasal 3 Undang-Undang PBB No.12  Tahun 1985 yang dirobah 

 dengan UU PBB No.12 Tahun 1994 Tentang Objek Pajak yang 

 tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak 

 yang : 

1. Digunakan untuk kepentingan umum dibidang ibadah, 

 sosial, keseahatan, pendidikan dan kebudayaan nasional. 

2. Diigunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, hutang

 lindung, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. 

4. Perhitungan Perencanaan Pajak  

 Peneliti mengukur perencanaan pajak dengan menggunakan rumus tax 

retention rate (tingkat retensi pajak), yang menganalisis suatu ukuran dari 

efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan. 
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Ukuran efektivitas manajemen pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

ukuran efektifitas perencanaan pajak. Rumus tax retention rate adalah:
24

 

       
             

                       
 

Keterangan:  

TRR it    = Tax Retention Rate (tingkat retensi pajak) perusahaan i pada tahun t 

Net Income it   = Laba bersih pada perusahaan pada tahun t 

Pretax Income (EBIT it)  = Laba sebelum pajak perusahaan i tahun t 

 

B. Ukuran Perusahaan 

1. Pengertian Ukuran Perusahaan 

 Menurut Sudarmadji dan Sularto bahwa ukuran perusahaan merupakan 

nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Terdapat berbagai proksi 

yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan, yaitu total asset, 

jumlah karyawan, kapitalisasi pasar, dan  jumlah penjualan. Semakin besar aset 

maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka 

semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka 

semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat dan investor. 

 Ukuran perusahaan merupakan ukuran yang digunakan mengetahui 

apakah perusahaan memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks sehingga 

memungkinkan dilakukan manajemen laba. Ukuran perusahaan adalah suatu skala 

di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, 

antara lain total aktiva, log size, penjualan dan nilai pasar saham.  

                                                             
 

24
 Subramanyam, K. R dan Jhon J. Wild, Analisis laporan keuangan, (Jakarta: Salemba 
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 Ukuran perusahaan adalah salah satu indikator yang digunakan investor 

dalam menilai aset maupun kinerja suatu perusahaan. Besar kecilnya suatu 

perusahaan dapat dilihat dari total aktiva (asset) dan total penjualan (net sales) 

yang dimiliki oleh perusahaan. Beberapa penelitian menggunakan ukuran aktiva 

sebagai wakil dari ukuran perusahaan. Perusahaan yang berukuran lebih besar 

cenderung memiliki informasi lebih akurat dibandingkan dengan perusahaan yang 

lebih kecil. Semakin besar ukuran perusahaan biasanya informasi yang tersedia 

untuk pengambilan keputusan dalam perusahaan tersebut semakin banyak. 

Semakin besar suatu perusahaan, semakin besar pula kemampuan untuk mendapat 

pinjaman karena perusahaaan besar relative lebih mampu untuk menghasilkan 

laba.
25

 Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan 

merupakan ukuran atau besarnya asset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan.  

2. Klasifikasi Ukuran Perusahaan  

              Klasifikasi ukuran perusahaan menurut UU No.20 Tahun 2008 dibagi 

kedalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan 

usaha besar. Pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha 

besar menurut UU No.20 Tahun 2008 Pasal 1 (satu) adalah sebagai berikut:
26

 

 a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau 

 badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana 

 diatur dalam undang-undang ini.  

                                                             
 

25
 Izza Kumala, “Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Leverge 

terhadap Earning Management”, Skripsi.(Sidoarjo: UniversitasMuhammadiya 2016), hlm. 24 

 
26

 Mokh Dhani Garnadu, “Pengaruh Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap 

Manajemen Laba ”,Skripsi.(Bandung: Universitas Pasundan 2016), hlm. 20-22 
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 b. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 

 oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

 perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau 

 menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah  

 atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud 

 dalam undang-undang ini.  

c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 

 d. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh 

badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 

lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik 

negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan 

kegiatan ekonomi di Indonesia.  

3. Perhitungan Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya perusahaan 

yang ditentukan berdasarkan sebuah ukuran yang dapat dinilai. Besar kecilnya 

ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aktiva, total penjualan dan juga 

dipengaruhi oleh operasional dan intesitas perusahaan. Semangkin besar nilai aset 

perusahaan maka akan semankin cepat penyampaian laporan keuangan audit dan 
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sebaliknya. Peneliti menggunakan indikator ukuran perusahaan diukur 

menggunakan logaritma dari total aset.
27

 

          Size = Logaritma (Total Asset) 

Keterangan :  

Size = Ukuran Perusahaan  

 

C. Manajemen Laba 

1. Pengertian Manajemen Laba  

Laba merupakan salah satu informasi yang terkandung dalam laporan 

keuangan dan penting bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. 

Walaupun laba bukan satu-satunya informasi yang tersedia, akan tetapi laba 

sering menjadi fokus utama pemakai laporan keuangan sebagai dasar pembuat 

keputusan. Secara umum manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer 

perusahaan untuk mengintervens atau mempengaruhi informasi-informasi dalam 

laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder (pemegang 

saham) yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Istilah intervensi 

dan mengelabui inilah yang dipakai sebagai dasar sebagian pihak untuk menilai 

manajemen laba sebagai kecurangan.
28

 

Menurut Davinson dkk manajemen laba merupakan proses untuk 

mengambil langka tertentu yang disengaja dalam batas-batas prinsip akuntansi 

                                                             
 27 Esther Irene Nainggolan. “Pengaruh  Ukuran Perusahaan dan Komite Audit Terhadap 

Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang dan Konsumsi yang 

Terdaftar di BEI Tahun 2012-2014”. Jurnal Akuntansi dan sistem Teknologi Informasi, Vol. 12 

No. 3 September, 2016 

 28 H.Sri Sulistyanto, Manajemen laba, Teori dan Model Empiris, (Jakarta:Grasindo,2008), 

hlm. 6 
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berterima umum untuk menghasilkan tingkat laba yang diinginkan dari laba yang 

diperoleh.
29

 Dan menurut Fisher dan Rosenzweig manajemen laba adalah 

tindakan-tindakan manajer untuk menaikkan (menurunkan) laba periode berjalan 

dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan dan 

(penurunana) keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang.
30

 

Walaupun terdapat beberapa defnisi tentang manajemen laba, definisi 

tersebut memiliki hubungan yang satu dengan yang lainnya. Bahwa manajemen 

laba merupakan aktivitas manajerial untuk mempengaruhi laporan keuangan baik 

dengan cara manipulasi data atau informasi keuangan perusahaan maupun dengan 

cara metode akuntansi yang diterima dalam prinsip akuntansi berterima umum, 

yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perusahaan.  

2. Teori yang melandasi Praktik manajemen laba 

a. Agency Theory (Teori Keagenana) 

      Teori keagenan adalah hubungan keagenan sebagai suatu kontrak yang 

mana satu atau lebih principal (pemilik) menggunakan orang lain atau agent 

(manajer) untuk menjalankan perusahaan. Didalam teori keagenan, yang 

dimaksud dengan principal adalah pemegang saham atau pemilik yang 

menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan sedangkan 

agent adalah manajemen yang memiliki kewajiban mengelolah perusahaan 

sebagaimana yang telah diamanahkan principal kepadanya.  

   Agent theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-

mata termotivasi oleh kesejahteraan dan kepentingan dirinya sendiri. Pihak 

                                                             
 29 H.Sri Sulistyanto, Manajemen Laba,Teori dan Model Empiris,(Jakarta: Grasindo,2008), 

hlm. 48-49  

 30 Ibid., hlm. 48-49 
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principal termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya melalui 

pembagian deviden atau kenaikan harga saham peusahaan. Agent termotivasi 

untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan kompensasi. Konflik 

kepentingan semakin meningkat ketika principal tidak memiliki informasi  yang 

cukup tentang kinerja agent karena ketidakmampuan principal memonitor 

aktivitas agent dalam perusahaan. Sedangkan agent mempunyai lebih banyak 

informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara 

keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi 

yang dimiliki principal dan agent dan dikenal dengan istilah asimetri informasi. 

Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara principal dan 

agent mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak 

sebenarnya kepada principal, terutama informasi tersebut berkaitan dengan 

pengukuran kinerja agent. 
31

 

b. Positive Accounting Theory (Teori Akuntansi Positif) 

  Teori akuntansi positif yaitu berusaha untuk menjelaskan fenomena 

akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan 

terjadinya suatu peristiwa. Maksudnya, teori akuntansi positif dimaksudkan untuk 

menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang terjadi jika manajer menentukan 

pilihan tertentu. Penjelasan dan prediksi dalam teori akuntansi positif didasarkan 

pada proses kontrak atau hubungan keagenan antara manajer dengan kelompok 

lain seperti inveestor, kreditor, auditor, pihak pengelola pasar modal dan institusi 

pemerintah. 
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 Tiga hipotesis utama dalam teori akuntansi positif yang menjadi dasar 

pengembangan pengujian hipotesis untuk mendeteksi manajemen laba. 
32

 

1. Bonus plan hipotesis  

  Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer akan 

cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mempermaikan 

besar kecil angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan 

supaya manajer dapat memperoleh bonus yang maksimal setiap tahun, karena 

keberhasilan kinerja manajer diukur dengan besarnya tingkat laba yang diperoleh 

perusahaan.  

2. Debt equity hypotesis  

  Dalam konteks perjanjian hutang manajer akan mengelola dan mengatur 

labanya agar kewajiban hutangnya yang seharusnya diselesaikan pada tahun 

tertentu dapat ditunda untuk tahun berikutnya. Hal ini merupakan upaya manajer 

untuk mengelola dan mengatur jumlah laba yang merupakan indikator 

kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban hutangnya. Manajer 

akan melakukan pengelolaan dan pengaturan jumlah laba untuk menunda beban 

pada periode-periode mendatang.  Upaya seperti ini dilakukan agar perusahaan 

dapat menggunakan dan itu untuk keperluan lainnya.  

3. Political cost hypothesis  

  Perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan 

rekayasa penurunan laba dengan tujuan un,tuk meminimalkan biaya politik yang 

seharusnya mereka tanggung. Biaya politik mencangkup semua biaya yang harus 

                                                             
 32 H.Sri Sulistyanto, Manajemen laba, Teori dan Model Empiris, (Jakarta:Grasindo,2008), 

hlm. 62-64 
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ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, subsidi 

pemerintah, tarif pajak, tuntunan buruh dan lain sebagainya.  

3. Teori Dalam Islam  

  Dalam Al-Qur”an tentang kepatuhan dan ketaatan dalam pencatatan 

akuntansi khususnya penyajian laporan keuangan yang harus sesuai : 

QS Asy-syu’ara ayat :183
33 

           

يَن  دي ۡرضي ُمۡفسي
َ
ۡشَيآَءُهۡم َوََل َتۡعَثۡواْ ِفي ٱۡۡل

َ
  (183)      َوََل َتۡبَخُسواْ ٱنلَّاَس أ

Artinya : “ dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu 

merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka 

bumi dengan membuat kerusakan”. 

QS An-Nisa ayat : 58
34

 

ي  ن ََتُۡكُمواْ ب
َ
ۡهليَها ِإَوَذا َحَكۡمُتم َبۡۡيَ ٱنلَّاسي أ

َ
َمََٰنَٰتي إيََلٰٓ أ

َ
واْ ٱۡۡل ن تَُؤدُّ

َ
ُمرُُكۡم أ

ۡ
َ يَأ َ إينَّ ٱَّللَّ َۡۡعۡد ِۚي  إينَّ ٱَّللَّ لٱ

رٗيا   َۢا بَصي َ ََكَن َسمييَع ٓۗٓ إينَّ ٱَّللَّ يهۦي ا يَعيُظُكم ب يعيمَّ  (58)ن

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia 

hendaknya kamu menetapkanya dengan adil. Sesungguhnya, Allah sebaik-baik 

yang memberi pengajaran kepadamu, Sesungguh, Allah Maha Mendengar, Maha 

Melihat. 

  Tujuan dari ayat di atas adalah mengenai keadilan yang merupakan prinsip 

dari neraca serta informasi yang disajikan haruslah tepat dan sesuai dengan 

kenyataan, sehingga tidak mengakibatkan kesalah pahaman antara investor dan 
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 Al-Qur”an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Tahun 2012, hlm. 374  

 34 Al-Qur”an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Tahun 2012, hlm. 87 
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pihak manajemen perusahaan. Allah SWT menyatakan bahwa tidak dibolehkan 

berbuat kecurangan dalam pencatatan dan diharapkan selalu membuat catatan 

yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, tidak boleh memanipulasi 

laporan keuangan sesuai dengan keinginana kita karena dapat merugikan dan 

menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk mengambil suatu 

keputusan atau pertimbangan sehingga dapat mengakibatkan kesalahpahaman 

antara investor pihak manajemen perusahaan,dan apabila berniaga dan adanya 

keadilan (neraca) yang merupakan konsep dari laporan keuangan.  

4. Teknik Manajemen Laba 

a. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi  

 Cara manajemen mempengaruhi laba melalui perkiraan terhadap estimasi 

akuntansi antara lain setimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu  

depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak terwujud, estimasi biaya garansi 

dan lain-lain. 

b. Mengubah metode akuntansi 

   Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu 

 transaksi, contoh: mengubah metode deprisiasi aktiva tetap dari metode deprisiasi 

 angka tahun ke metode deprisiasi garis lurus.  

c. Menggeser periode biaya atau pendapatan  

   Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: mempercepat 

 atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada 
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        periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke 

 pelanggan, mengatur saat penjumlahan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.
35

 

5. Perhitungan Manajemen Laba  

  Model untuk mendeteksi manajemen laba dikembangkan oleh De Angelo 

pada tahun 1986. Secara umum model ini juga menghitung total akrual (TAC) 

sebagai selisih antara laba akuntansi yang diperoleh suatu perusahaan selama satu 

periode dengan arus kas periode bersangkutan atau dirumuskan sebagai berikut. 

   TAC = Net income – Cash flows from operations  

Medel De Angelo mengukur atau memproksikan manajemen laba dengan 

nondiscretionary accruals, yang dihitung dengan mengunakan total akrual akhir 

periode yang diskala dengan total aktiva periode sebelumnya. Atau dirumuskan 

sebagai berikut.
36

 

        NDAt  - TACt-1 

Notasi : NDAt : Discretionary accruals yang dietimasi 

   TACt : Total akrual periode t 

   TAt-1 : Total aktiva periode t-1  

Ilustrasi Penggunaan Model DeAngelo  

a) Langkah I : Menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih 

dari pendapatan bersih (net income) dengan arus kas operasi untuk setiap 

perusahaan dan setiap tahun pengamat. 

                                                             
 35 Makaombohe,Yuliati Yosephani dkk, “Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen laba 

pada Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2011”. Jurnal EMBA, 

Vol.2 No.1 Maret 2014, hlm. 656-665 
 36 H. Sri Sulisyanto, Manajemen laba, Teori dan Model Empiris, (Jakarta:Grasindo,2008), 

hlm. 219-221 
 



29 
 

 
 

b) Langkah II : Menghitung nilai nondiscretionary accrual (NDA) yang 

merupakan rata-rata total akrual (TAC) dibagi dengan total aktiva periode 

sebelumya.  

c) Langkah III : Menghitung nilai discretionary accruals (DA), yaitu selisih 

antara total akrual (TAC) dengan nondiscretionary accrual(NDA). 

Discretionary accrual merupakan proksi manajemen laba. 

  

D. Penelitian Terdahulu 

 Winda Amelia dan Erna Hernawati (2016) mengenai “Pengaruh Komisaris 

Independen, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Manajemen”. 

Menggunakan metode regresi linier berganda. Dan menjelaskan bahwa 

berdasarkan pengujian secara parsial (uji t) variabe komisaris independen dan 

profitabilitas tidak berpengaruh, pada variabel ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Hal ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan baik 

kecil maupun perusahaan besar berpotensi melakukan manajemen laba. Secara 

simultan (uji F) variabel komisaris independen, profitabilitas dan ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba.
37

 

 A.A Gede Raka Plasa Negara dan I.D.G. Dharma Suputra (2017) 

“Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen 

Laba”. Teknik analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif dan metode 

regresi logistik. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa perencanaan pajak 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba artinya semakin tinggi perencanaan 

                                                             
 37 Winda Amelia dan Erna Hernawati. “Pengaruh Komisaris Independen, Ukuran 

Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba”. Jurnal NeO-Bis, UPN Veteran 

Jakarta, Volume 10 No.1, 2016 
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laba semakin besar peluang perusahaan melakukan manajemen laba dan beban 

pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
38

 

 Jacobus Widiatmoko dan Ika Mayangsari (2016) “Pengaruh Aset Pajak 

Tangguhan, Discretionary Accrual, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan 

Perencanaan Pajak Terhadap Praktik Manajemen Laba”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa asset pajak tanggu-han memiliki pengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap praktik manajemen laba, discretionary accrual memiliki 

pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap praktik manajemen laba, leverage 

memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik manajemen laba, 

ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap praktik 

manajemen laba, perencanaan pajak me-miliki pengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap praktik manajemen laba.
39

 

 Widyasenja Ika Septiana dkk (2015) “Pengaruh Tax Planning dan Beban 

pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba”. Penelitian tersebut membuktikan 

bahwa tax planning yang diproksikan dengan tingkat retensi pajak berpengaruh 

terhadap manajemen laba dan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba.
40

 

                                                             
 38 A.A Gede Raka Plasa Negara dan I.D.G. Dharma Suputra. “Pengaruh Perencanaan 

Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba”. E-Jurnal Akuntansi Universitas 

Udayana, Vol. 20.3 September, 2017 
 39 Jacobus Widiatmoko dan Ika Mayangsari. “Pengaruh Asset Pajak Tangguhan, 

Discretionary Accrual, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Praktik 

Manajemen Laba”. Jurnal Dinamika Manajemen, Universitas Stikubank Semarang, ISSN. 2087-

0668, 2016 
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 Ratna Eka Puji Astutik dan Titik Mildawati (2016) “Pengaruh 

Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen laba”. 

Penelitian tersebut membuktikan bahwa perencanaan pajak dan beban pajak 

tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba.
41

 

 Putu Adi Putra dkk (2014) “Pengaruh Asimetri Informasi dan Ukuran 

Perusahaan terhadap Manajemen Laba”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

asimetri mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba 

ditunjukkan dari tingkat signifikan X1 (Asimetri Informasi) sebesar 0,001<0,05 

dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

manajemen laba, hal tersebut ditunjukkan dari tingkat signifikan X2 (Ukuran 

Perusahaan) sebesar 0,032<0,05.
42

 

 Herdawati (Skripsi 2015) “Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak Dan 

Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia)” Penelitian 

tersebut membuktikan, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan 

pajak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba, 

begitupun dengan beban pajak tangguhan berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap manajemen laba. Artinya peningkatan perencanaan pajak dan beban 

pajak tangguhan mempengaruhi peningkatan peluang serta probabilitas 

perusahaan dalam melakukan manajemen laba. Akan tetapi, hasil pada analisis 

                                                             
 41 Ratna Eka Puji Astutik dan Titik Mildawati.  “Perencanaan Pajak dan Beban Pajak 

Tangguhan Terhadap Manajemen Laba”. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, STIESIA Surabaya, 

Volume 5 Nomor 3, 2016, ISSN: 2460-0585 
 

42
 Putu Adi Putra dkk. “Pengaruh Asimetri Informasi dan Ukuran Perusahaan terhadap 

Manajemen Laba”. Jurnal Akuntansi S1, Volume; 2 No.1 Tahun 2014 
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deskriptif menunjukkan bahwa memang terjadi manajemen laba dengan tujuan 

untuk menghindari pelaporan kerugian.
43

 

 Izza Kumala (skripsi 2016) “Pengaruh Corporate Governance, Ukuran 

Perusahaan dan Leverage terhadap Earning Management”Penelitian tersebut 

membuktikan Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

purposive sampling. Dengan metode tersebut diperoleh jumlah sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 36. Dengan menggunakan alat analisis regresi linear 

berganda, hasil dari penelitian ini bahwa variabel proporsi komisaris independen, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional terbukti tidak berpengaruh 

untuk mengurangi tindakan manajemen laba.Sedangkan ukuran perusahaan dan 

leverage terbukti berpengaruh untuk mengurangi tindakan manajemen laba. 

Secara simultan variabel corporate governance (proporsi komisaris independen, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional), ukuran perusahaan dan 

leverage terbukti berpengaruh untuk mengurangi tindakan manajemen laba.
44

 

 Ferry Aditama dan Anna Purwaningsih (2014) “Pengaruh Perencanaan 

Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Berdasarkan hasil analisis data, terlihat 

perencanaan pajak ternyata tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba 

pada perusahaan nonfaktur yang terdaftar di BEI. Akan tetapi, hasil pada analisis 

deskritif menunjukkan bahwa 77 perusahaan yang menjadi sampel dalam 

                                                             
 

43
 Herdawati. “Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan 

Terhadap Manajemen Laba”. Skripsi, (Makasar : Universitas Hasanuddin, 2015) 
 

44
 Izza Kumala, “Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Leverge 

terhadap Earning Management”, Skripsi.(Sidoarjo: Universitas Muhammadiya, 2016) 
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penelitian ini melalkukan manajemen laba dengan cara menghindari penurunan 

laba.
45

  

 I Ketut Gunawan dkk (2015) “Pengaruh Ukuran perusahaan, Profitabilitas 

dan Leverage Terhadap Manajemen Laba”.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

secara parsial ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Secara simultan ukuran 

perusahaan, profitabilitas dan leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap manajemen laba. 
46 

  

Tabel 2.2 

Tabel Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Metode dan Hasil Persamaan Perbedaan 

1 Winda 

Amelia 

dan Erna 

Hernawat

i (2016) 

Pengaruh 

Komisaris 

Independen, 

Ukuran 

Perusahaan 

dan 

Profitabilitas  

Terhadap 

Manajemen 

Laba 

Metode analisis data 

menggunakan metode 

regresi linier 

berganda.  

Hasilnya secara 

simultan komisaris 

independen, ukuran 

perusahaan dan 

profitabilitas 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba, 

namun secara parsial 

komisaris independen 

dan profitabilitas tidak 

nerpengaruh terhadap 

Terletak pada 

metode yang 

digunakan yaitu 

metode regresi 

linier berganda. 

Dan variabel 

independen 

yaitu ukuran 

perusahaan, 

sedangkan 

variabel 

dependen 

menggunakan 

manajemen laba 

Terletak 

pada 

variabel 

independen 

yaitu 

Komisaris 

independen 

dan 

profitabilita

s  

                                                             
 45 Ferry Aditaman dan Anna Purwaningsih, “Pengaruh perencanaan pajak terhadap 

manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI”, Jurnal ekonomi : 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014 
 

46
 I Ketut Gunawan, “Pengaruh Ukuran perusahaan, Profitabilitas dan Leverage 

Terhadap Manajemen Laba”. e-Journal S1 AK : Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2015  
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manjemen laba dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap 

manjemen laba  

 

2 A.A 

Gede 

Raka 

Plasa 

Negara 

dan 

I.D.G. 

Dharma 

Suputra(

2017) 

Pengaruh 

Perencanaan 

Pajak dan 

Beban Pajak 

Tangguhan 

Terhadap 

Manajemen 

Laba 

Metode analisis data 

menggunakan metode 

regersi logistik. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

perencanaan pajak 

berpengaruh positif 

tehadap manjemen 

laba dan beban pajak 

tangguhan 

berpengaruh postif 

terhadap probabilitan 

perusahaan 

melalkukan 

manajemen laba  

Terletak pada 

variabel 

independen 

yaitu 

perencanaan 

pajak dan 

variabel 

dependen yaitu 

manajemen laba  

Terletak 

pada 

metode 

yang 

digunakan 

yaitu 

metode 

regresi 

logistik dan 

variabel 

independen 

yaitu beban 

pajak 

tangguhan  

3 Jacobus 

Widiatm

oko dan 

Ika 

Mayangs

ari 

(2016) 

Pengaruh Aset 

Pajak 

Tangguhan, 

Discretionary 

Accrual, 

Leverage, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Dan 

Perencanaan 

Pajak 

Terhadap 

Praktik 

Manajemen 

Laba 

Metode kuantitatif dan 

menggunakan analisis 

regresi logistik. Hasil 

penelitian 

menunjukkan asset 

pajak tangguhan , 

discretionary accrual 

,dan leverage 

memiliki pengaruh 

negarif dan signifikan. 

Sedangkan Ukuran 

Perusahaan memiliki 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

manajemen laba dan 

perencanaan pajak 

memiliki pengaruh 

positif dan tidak 

signifikan terhadap 

praktik manajemen 

Terletak pada 

variabel 

indpende yaitu 

perencanaan 

laba dan ukuran 

perusahaan  dan 

variabel 

dependen yaitu 

manajemen laba 

Terletak 

pada 

metode 

yang 

digunakan 

yaitu regresi 

logistik dan 

variabel 

independen 

yaitu asset 

pajak 

tangguhan, 

discretionar

y accrual 

dan 

leverage.  
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laba  

 

 

4 Widyase

nja Ika 

Septiana 

dkk(2015

) 

Pengaruh Tax 

Planning dan 

Beban pajak 

Tangguhan 

terhadap 

Manajemen 

Laba  

Metode kuantitatif dan 

menggunakan alat uji 

analisis regresi linier 

berganda. Hasil 

penelitian 

perencanaan pajak 

berpengaruh dan 

beban pajak 

tangguhan tidak 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba 

Terletak pada 

metode yang 

digunakan 

metode analisi 

regresi linier 

berganda dan 

variable 

independen 

yaitu 

perencanaan 

pajak dan 

variabel 

dependen yaitu 

manajemen laba 

Terletak 

pada 

variabel 

independen 

yaitu pajak 

tangguhan 

5 Ratna 

Eka Puji 

Astutik 

dan Titik 

Mildawat

i (2016) 

Pengaruh 

Perencanaan 

Pajak dan 

Beban Pajak 

Tangguhan 

terhadap 

Manajemen 

laba 

Teknik analisis yang 

dugunakan yaitu 

analisi regresi linier 

berganda . Secara 

parsial menunjukkan 

bahwa perencanaan 

pajak dan pajak 

tangguhan memiliki 

pengaruh terhadap 

manajemen laba. 

Terletak pada 

variabel 

independen 

yaitu 

perencanaan 

pajak. Dan 

variabel 

dependen yaitu 

manajemen laba 

dan metode 

analisis regresi 

linier berganda.  

Terletak 

pada 

variabel 

dependen 

yaiutu 

beban pajak 

tangguhan, 

6 Putu Adi 

Putra dkk 

(2014) 

Pengaruh 

Asimetri 

Informasi dan 

Ukuran 

Perusahaan 

terhadap 

Manajemen 

Laba 

Teknik analisis data 

yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu 

analisis regresi linier 

berganda dengan 

menggunakan 

program statistical 

package for social 

sciences (SPSS) for 

windows versi 19. 

Hasil penelitian 

Terletak pada 

variabel 

independen 

yaitu ukuran 

perusahaan dan 

variabel 

dependen 

manajemen laba. 

Teknik analisis 

yaitu analisi 

regresi linier 

Terletak 

pada 

variabel 

independen 

yaitu 

asimetri 

informasi  
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menunjukkan bahwa 

asimetri informasi dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap manajemen 

laba 

berganda  

7 Herdawat

i (2015) 

Analisis 

Pengaruh 

Perencanaan 

Pajak Dan 

Beban Pajak 

Tangguhan 

Terhadap 

Manajemen 

Laba (Studi 

Kasus Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Yang Tercatat 

Di Bursa Efek 

Indonesia) 

Metode pengambilan 

sampel dengan 

menggunakan 

purposive sampling 

dan metode analisis 

data menggunakan 

regresi logistik. Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

perencanaan pajak 

memiliki pengaruh 

positif dan tidak 

signifikan terhadap 

manajemen laba, 

begitupun dengan 

beban pajak 

tangguhan 

berpengaruh positif 

dan tidak signifikan 

terhadap manajemen 

laba.  

Terletak pada 

variabel 

independen 

yaitu 

perencanaan 

pajak dan 

variabel 

dependen yaitu 

manajemen laba 

Metode 

yang 

digunakan 

yaitu 

analisis 

regresi 

logistik dan 

variabel 

independen 

yaitu beban 

pajak 

tangguhan.  

8 Izza 

Kumala 

(2016) 

Pengaruh 

Corporate 

Governance, 

Ukuran 

Perusahaan 

dan Leverage 

terhadap 

Earning 

Management 

Menggunakan alat 

analisis regresi linear 

berganda, hasil dari 

penelitian ini bahwa 

variabel proporsi 

komisaris independen, 

kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional terbukti 

tidak berpengaruh 

untuk mengurangi 

Terletak pada 

variabel 

independen 

yaitu ukuran 

perusahaan dan 

variabel 

dependen 

manajemen laba 

serta teknik 

analisis yang 

digunakan yaitu 

analisis regresi 

Terletak 

pada 

variabel 

independen 

yaitu 

corporate 

governance 

dan 

leverage  
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tindakan manajemen 

laba.Sedangkan 

ukuran perusahaan 

dan leverage terbukti 

berpengaruh untuk 

mengurangi tindakan 

manajemen laba. 

Secara simultan 

variabel corporate 

governance (proporsi 

komisaris independen, 

kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional), ukuran 

perusahaan dan 

leverage terbukti 

berpengaruh untuk 

mengurangi tindakan 

manajemen laba 

linier berganda  

9 Ferry 

Aditama 

dan Anna 

Purwanin

gsih 

(2014) 

Pengaruh 

Perencanaan 

Pajak 

Terhadap 

Manajemen 

Laba 

Metode teknik analisis 

regresi sederhana. 

Berdasarkan hasil 

analisis data, terlihat 

perencanaan pajak 

ternyata tidak 

berpengaruh positif 

terhadap manajemen 

laba, 

Terletak pada 

variabel 

independen 

yaitu 

perencanaan 

pajak dan 

variabel 

dependen 

manajemen laba  

Terletak 

pada teknik 

analisi yang 

digunakan 

yaitu regresi 

linier 

sederhana 

10   I Ketut 

Gunawan 

dkk 

(2015) 

Pengaruh 

Ukuran 

perusahaan, 

Profitabilitas 

dan Leverage 

Terhadap 

Manajemen 

Laba 

Metode analisis 

regersi liniear 

berganda . Hasil 

penelitian ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas dan 

leverage terhadap 

manajemen laba 

Terletak pada 

variabel 

independen 

yaitu ukuran 

perusahaan dan 

variabel 

dependen 

manajemen laba 

Terletak 

variabel 

independen 

yaitu 

profitabilita

s dan 

leverage 
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E. Pengembangan Hipotesis 

 Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah, dimana 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. 

Dikatan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori 

yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data.  

1. Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba  

  Pada umumnya, perencanaan pajak merujuk kepada proses merekayasa 

usaha transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, 

tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Jadi dengan melakukan 

perencanaan pajak, perusahaan dapat memperkecil jumlah laba perusahaan untuk 

dapat memperoleh keuntungan lebih besar tanpa melakukan pelanggaran terhadap 

UU perpajakan yang berlaku 

 Beberapa penelitian sebelumnya membuktikan bahwa perencanaan pajak 

memiliki hubungan erat dengan manajemen laba. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Dewa Ketut Wira Santana dan Made Gede Wirakusuma (2016)   

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh 

positif, semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang 

perusahaan melakukan praktek manajemen laba. Berubahnya tarif PPh badan 

dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam mengelola keuangannya dengan 

memperkecil jumlah laba kena pajak, sehingga perusahaan dapat menekan jumlah 
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pajak yang dibayarkan.
47

 Penelitian yang sama dilakukan oleh A.A Gede Raka 

Plasa Negara dan I.D.G. Dharma Suputra (2017) bahwa perencanaan pajak 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
48

  

 Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

 H1   :  Diduga perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba 

 pada perusahaan subsektor makanan dan minuman di Indeks Saham 

 syariah Indonesia periode 2012-2017 

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

 Ukuran perusahaan adalah nilai yang memberikan gambaran besar atau 

kecilnya sebuah perusahaan dengan proksi yang biasanya digunakan untuk jumlah 

yang mewakili ukuran perusahaan adalah jumlah karyawan, total asset, jumlah 

penjualan, dan kapitalisasi pasar. 

 Beberapa penelitiian sebelumnya membuktikan bahwa ukuran perusahaan 

memiliki hubungan erat dengan manajemen laba. Dalam penelitian Putu Adi Putra 

dkk (2014) mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan 

yang artinya jika ukuran perusahaan mengalami peningkatan maka manajemen 

laba mengalami peningkatan dan begitu juga sebaliknya jika ukuran perusahaan 

mengalami penurunan makan manajemen laba akan mengalami peurunan.
49

 

Penelitian yang sama dilakukan oleh Winda Amelia dan Erna Hernawati (2016) 

                                                             
 47 Dewa Ketut Wira Santana dan Made Gede Wirakusuma, “Pengaruh Perencanaan Pajak, 

Kepemilikan Manajeril dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktek Manajemen Laba”, E-Jurnal Akuntansi 

Universitas Udayana Vol.14.3 2016,  

 48
 A.A Gede Raka Plasa Negara dan I.D.G. Dharma Suputra. “Pengaruh Perencanaan 

Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba”. E-Jurnal Akuntansi Universitas 

Udayana, Vol. 20.3 September, 2017  

 49 Putu Adi Putra dkk. “Pengaruh Asimetri Informasi dan Ukuran Perusahaan 

terhadap Manajemen Laba”. Jurnal Akuntansi S1, Volume; 2 No.1 Tahun 2014 
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mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba dan 

mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan baik kecil maupun perusahaan besar 

berpotensi melakukan praktik manajemen laba.
50

 

 Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

 H2   :  Diduga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba 

 pada perusahaan subsektor makanan dan minuman di Indeks Saham 

 syariah Indonesia periode 2012-2017 

 

F. Kerangka Pemikiran  

  Dalam penelitian ini menggunakan perencanaan pajak sebagai variabel 

independen (X1) dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen (X2) yang 

diduga mempengaruhi Manajemen laba sebagai variabel dependen (Y). Kerangka 

pemikiran teoritis tersebut dituangkan dalam model penelitian seperti di tunjukan 

pada gambar dibawah ini : 

Bagan 2.1 

Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 50 Winda Amelia dan Erna Hernawati. “Pengaruh Komisaris Independen, Ukuran 

Perusahaan dan Profit abilitas Terhadap Manajemen Laba”. Jurnal NeO-Bis, UPN Veteran 

Jakarta, Volume 10 No.1, 2016,  hlm.68 

Ukuran Perusahaan 

(X2) 

Perencanaan Pajak 

(X1) 

H2 

H1 

Manajemen Laba 

(Y) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian  

 Agar dapat mengatasi terjadinya penyimpangan pada penyususnan skripsi 

ini, penulis perlu membatasi ruang lingkup, penelitian hanya pada pengaruh 

perencanaan pajak dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada 

perusahaan subsektor makanan dan minuman di Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI) periode 2012-2017. 

B. Jenis Dan Sumber Data 

1. Jenis Data  

 Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

adalah data yang berupa angka. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat 

diolah atau di analisi dengan menggunakan teknik perhitungan statistik.
51

 Data 

yang diperoleh melalui annual report yang dipublikasikan melalui website resmi 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id 

2.  Sumber Data 

              Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.
52

 Sumber data 

dalam penelitian ini diperoleh melalui data annual report  melalui situs resmi 

                                                             
51 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Perbandingan Perhitungan  

Manual & SPSS Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 17) 
52

 Muhajirin dan  Maya Panorama. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif ( 

Jogyakarta: Idea Press, 2017), hlm 201) 

http://www.idx.co.id/
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Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id dengan alat bantu penelitian 

menggunakan windows SPPS versi 20.0. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Populasi  

 Populasi adalah wilayah generelisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
53

 Adapun populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan subsektor makanan dan minuman 

di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Jumlah Populasi penelitian ini adalah 11 perusahaan yang tercantum pada 

tabel berikut.      

     Tabel 3.1        

Daftar Nama Perusahaan yang menjadi Populasi 

                                                             
53

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D,  (Bandung: Alfabeta, 

2009), hlm. 80 

 

No Kode Saham Nama Emiten Tanggal IPO 

1 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT 11 Juni 1997 

2 CEKA Tri Banyan Tirta Tbk, PT 09 Juli 1996 

3 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur 

Tbk, PT 

07 Oktober 2010 

4 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk, PT 14 Julli 1994 

5 MYOR Mayora Indah Tbk, PT 04 Juli 1990 

6 PSDN Prashida Aneka Niaga Tbk, PT 18 Oktober 1994 

7 ROTI Nippon Indosari Corporindo Tbk, 

PT 

28 Juni 2010 

8 SKLT Sekar Laut Tbk, PT 08 September 1993 

9 STTP Siantar Top Tbk, PT 16 Desember 1996 

10 ULTJ Ultrajaya Milk Industry and 

Trading Compny Tbk, PT 

02 Juli 1990 

11 SKBM  Sekar Bumi Tbk, PT 05 Januari 1993 

http://www.idx.co.id/
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Sumber:www.sahamok.com(2018) 

2. Sampel  

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
54

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling. Pursposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbang tertentu.
55

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah annual 

report dan annual report dapat diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia 

(BEI)  www.idx.co.id  periode 2012-2017. Adapun kriteria pengambilan sampel 

sebagai berikut.  

Tabel 3.2 

Seleksi Sampel 

No Keterangan Jumlah 

1 Jumlah perusahaan Subsektor makanan dan minumanan pada 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang terdaftar di BEI 

11 

2 Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data annual 

report periode 2012-2017 

(1) 

3 Perusaan yang mengalami kerugian selama periode penelitian  (1) 

 Total Perusahaan  9 

 Total sampel  

(perusahaan subsektor makanan dan minuman x 7tahun) 

54 

Sumber : Hasil Pengolahan Data sampel (purposive Sampling) Penelitian  

 Dari tabel seleksi sampel diatas, ditemukan 9 perusahaan yang memenuhi 

kriteria yang telah ditentukan. Jadi, dalam penelitian ini yang digunakan adalah 

annual report 2012-2017 dari ke-9 perusahaan tersebut. Di karenakan jumlah 

                                                             
 

54
  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2009), hlm.81 

 
55

 Ibid., hlm. 85 

http://www.idx.co.id/
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sampel sangat sedikit yaitu 9 perusahaan maka untuk kepentingan analisis 

digunakan pooling data (pooled) dengan menambah jumlah pengamat dengan 

mengalihkan jumlah sampel dengan periode pengamat (6tahun) sehingga jumlah 

pengamat dalam penelitian ini sebanyak 54 pengamat. Berdasarkan kriteria 

sampel diatas sehingga diperoleh jumlah sampel penelitian ini sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Daftar Nama Perusahaan yang menjadi Sampel 

 

D. Variabel-variabel Penelitian  

        Dalam penelitian ini variabel yang diteliti dibagi menjadi dua kelompok 

besar yaitu variabel bebas (independent variabel) dan variabel terikat (dependent 

variabel). Definisi operasional untuk masing-masing variabel adalah sebagai 

berikut: 

1 . Variabel Bebas ( independent variabel ) 

            Variabel bebas atau independence variable merupakan sebab yang 

diperkirakan dari beberapa perubahan dalam variabel terikat (Robbins,2009: 23), 

No Kode 

Saham 

Nama Emiten Tanggal IPO 

1 CEKA Tri Banyan Tirta Tbk, PT 09 Juli 1996 

2 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT 07 Oktober 2010 

3 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk, PT 14 Julli 1994 

4 MYOR Mayora Indah Tbk, PT 04 Juli 1990 

5 ROTI Nippon Indosari Corporindo Tbk, PT 28 Juni 2010 

6 SKLT Sekar Laut Tbk, PT 08 September 1993 

7 STTP Siantar Top Tbk, PT 16 Desember 1996 

8 

 

ULTJ Ultrajaya Milk Industry and Trading 

Compny Tbk, PT 

02 Juli 1990 

9 SKBM  Sekar Bumi Tbk, PT 05 Januari 1993 
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biasanya di notasikan dengan simbol X. Dengan kata lain, variabel bebas 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya 

variabel terikat.
56

 Variabel independen (variabel bebas)  dalam penelitian ini 

adalah perencanaan pajak dan ukuran perusahaan periode 2012-2017.   

2. Variabel terikat ( dependent variabel ) 

 Variabel terikat atau dependent variable merupakan faktor utama yang 

ingin dijelaskan atau diprediksi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor lain 

(Robbins,2009: 23), biasa dinotasi dengan Y. Dengan kata lain, variabel terikat 

inilah yang sebaiknya kita kupas tuntas pada latar belakang penelitian.
57

 Variabel 

dependent dalam penelitian ini adalah manajemen laba pada perusahaan subsektor 

makanan dan minuman.  

E. Definisi Operasional  

Tabel 3.4 

Definisi Operasional  

Variabel Definisi Indikator Pengukuran 

Perencanaan 

Pajak(X1) 

strategi untuk 

memenuhi 

kewajiban 

perpajakan dengan 

benar tetapi jumlah 

pajak yang dibayar 

dapat ditekan 

serendah mungkin 

untuk memperoleh 

laba dan likuiditas 

yang diharapkan  

 

1.Net Income 

/Laba bersih  

2.Pretax Income 

/Laba sebelum 

pajak    

TRR = 

 
             

                      
 

                                                             
56

 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi,Tesiss, Disertasi, dan Karya Ilmiah, 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), Edisi Pertama, hlm. 48-49 

 57 Ibid., hlm. 48-49 
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Ukuran 

Perusahaan 

(X2) 

Nilai yang memberi 

gambaran tentang 

besar atau kecilnya 

sebuah perusahaan  

Total asset Size = Log(Total Aset) 

 

Manajemen 

Laba(Y1) 

Kebijakan akuntansi 

yang dipilih manajer 

untuk mempengaruhi 

laba  

1. TAC ( total 

akrual periode t) 

2. NDA 

(discretionary 

accruals yang 

diestimasi)  

DA = TAC – NDA 
 

 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber 

F. Teknik Pengumpulan Data  

 Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder 

yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah cara dokumentasi, 

yaitu dengan melakukan pencatatan dan mengumpulkan catatan-catatan yang 

menjadi bahan penelitian berupa data laporan keuangan tahunan. Perusahaan 

subsektor makanan dan minuman di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

periode 2012-2017 yang yang diambil di website resmi www.idx.co.id  

G. Teknik Analisis  Data  

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

metode analisis metode deskriptif kuantitatif yaitu data-data yang diperoleh 

kemudian dikumpulkan dan dianalisis berdasarkan metode yang telah ditetapkan 

dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel-variabel 

independen terhadap variabel dependen penelitian ini. 

 Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan 

yang terkandung dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk 

http://www.idx.co.id/
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memecahkan suatu masalah.
58

 Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini 

digunakan analisis regresi linier berganda. Sebelum analisis regresi linier 

dilakukan maka ha rus diuji dulu dengan uji asumsi klasik untuk memastikan 

apakah model regresi digunakan tidak terdapat masalah normalitas, 

multikolineritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Jika terpenuhi maka model 

analisis layak digunakan. 

1. Analisis Deskriftif 

 Pada penelitian ini analisis statistik deskriptif diperlukan untuk 

mengetahui gambaran atau deskripsi dari data yang akan digunakan, dilihat dari 

nilai rata-rata (mean), median, maximum, dan minimum. 

2. Uji Asumsi Klasik 

 Dalam penelitian ini akan menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji 

normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, dan uji autokorelasi. 

a. Uji Normalitas 

 Uji Normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan 

berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam 

pengujian normalitas suatu data yang tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman 

empiris beberapa pakar statistik, data yang banyak lebih dari 30 angka (n > 30), 

                                                             
58

 Desi Ratna Sari, Pengaruh CAR, NPF, BOPO dan FDR Terhadap Profitabilitas (ROA)  

pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015, Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2016, hlm. 

35 
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maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Uji statistik normalitas yang 

dapat digunakan di antaranya Kolmogorov Smirnov.
59

 

b.  Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi autokorelasi yang terjadi diantara residual pada saat 

pengamatan dengan pengamatan lain pada mode; regresi. Persyaratan yang harus 

terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi . Metode 

pengujian yang sering digunakan adalah dengan uni Durbin-Watson (uji DW) 

dengan ketentuan sebagai berikut:  

1. Jika d lebih dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hipotesis nol ditolak, 

yang berati terdapat autokorelasi. 

2. Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang 

berarti tidak ada autokorelasi. 

3. Jika d terletak antara dL dan dU atau di antara (4-dU) dan (4-dL), maka 

tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.
60

 

 

c. Uji Multikolinieritas 

 Multikolinearitas atau Kolinearitas Ganda ( Multicollinearity ) adalah 

adanya hubungan linear antara variabel bebas X dalam Model Regresi Ganda. Jika 

hubungan linear antara variabel X dalam Model Regresi ganda adalah korelasi 

sempurna maka perubah-perubah tersebut berkolinearitas ganda sempurna (perfect 

                                                             
59

 Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto, Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan 

Bisnis, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 57 

 
60

 Ibid., hlm. 60 
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multicollinearity). Pendektesian multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai 

Variance Inflation Factors (VIF). Kriteria pengujian yaitu apabila nilai VIF < 10 

maka tidak terdapat multikolinieritas di antara variabel independent, dan 

sebaliknya.
61

 

d.  Uji Heteroskedastisitas 

 Heteroskedastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual 

untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji heteroskedastisitas dilakukan 

dengan cara meregresikan nilai absolute residua dengan variabel-variabel 

independent.
62

 

H.    Analisis Regresi Linier Berganda  

 Regresi linier berganda atau majemuk digunakan untuk memodelkan 

hubungan antara variabel dependen dan variabel independen, dengan jumlah 

variabel independen yang lebih dari satu
63

. Model matematis dalam regresi linier 

berganda adalah
64

 : 

    Y = a + b1X1  + b2X2  + e 

Keterangan : 

Y = Dependent Variabel ( Manajemen Laba ) 

a = Konstanta 

                                                             
 

61
 Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto, Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan 

Bisnis, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 61 
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 Ibid., hlm. 63 
 

63
 Sofyan Yamin, dkk, Regresi dan Korelasi Dalam Genggaman Anda, (Jakarta: Selemba 

Empat, 2011), hlm. 29 
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 Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto, Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan 

Bisnis, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 45 
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b1 = koefisien regresi X1 

b2 = koefisien regresi X2 

X1= Perencanaan Pajak 

X2=Ukuran Perusahaan  

e = Residual/Error 

I. Uji Hipotesis 

 Dalam penelitian ini, uji hipotesis yang digunakan adalah uji koefisien 

determinasi (Uji R
2
), uji F (Secara Simultan) dan uji T (Secara Parsial). 

1. Uji Koefisien Dertiminasi (R
2
) 

 Koefisien Dertiminasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui persentase 

pengaruh variabel independen (prediktor) terhadap perubahan variabel dependen. 

Dari sini kita akan ketahui seberapa besar variabel dependen mampu dijelaskan 

oleh variabel independennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain 

di luar model. Nilai yang mendekati satu variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan oleh memprediksi variasi 

variabel dependen.  

2. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 

  Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara 

simultan (uji F). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen. Dengan derajat kepercayaan yang digunakan adalah 5%, apabila nilai F 

hitung lebih besar daripada nilai F tabel maka hipotesis yang menyatakan bahwa 
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semua variabel independen secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Selain itu, dapat juga dilihat dengan membandingkan nilai F 

hitung dengan nilai F tabel dengan derajat bebas: df: α, (k-1), (n-k). Dimana; n = 

jumlah pengamatan (ukuran sampel), k = jumlah variabel bebas dan terikat. Jika 

nilai F hitung > nilai F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan 

regresi yang terbentuk masuk kriteria fit (cocok). 

3. Uji Secara Parsial (Uji Statisti t ) 

  Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara 

parsial (uji t). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara parsial a pakah 

variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap vaiabel 

dependen.  Dalam uji ini menentukan nilai t tabel kemudian membandingkan nilai 

t tabel dan nilai t hitung. Jika nilai thitung > ttabel berarti ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen, atau bisa juga 

dengan signifikasi di bawah 0,05 untuk penelitian sosial. Uji signifikan ini 

dilakukan terhadap hipotesa nilai Ho, yang berbunyi “tidak ada pengaruh antara 

variabel x dengan variabel y”. Ho ditolak apabila nilai thitung lebih besar dari ttabel 

(thitung > ttabel) dan dapat diterima apabila nilai thitung lebih kecil dari ttabel (thitung < 

ttabel).
65
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Statistik Deskritif Variabel  

Berdasarkan hasil analisis statistik deskritif, maka berikut dalam tabel-

tabel hasil analisis deskritif masing-masing variabel yang terdiri dari variabel 

dependen manajemen Laba dan variabel independen yaitu, perencanaan pajak dan 

ukuran perusahaan akan ditampilkan karakteristik sampel yang digunakan 

didalam penelitian ini meliputi jumlah sampel (N), rata-rata sampel (mean), nilai 

maksimum dan nilai minumum. 

1. Perencanaan Pajak  

Data statistik deskriftif dari nilai variabel penelitian yaitu Perencanaan 

Pajak dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Statistik Deskritif Perencanaan Pajak 

 

 

 

 Su 

  Sumber : Data diolah SPSS 20, 07 Agustus 2018 

  

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah pengamatan pada perusahaan 

subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) periode 2012-2017 dalam penelitian ini sebanyak 54 data. Hasil 

statistik deskriftif dari variabel independen perencanaan pajak memiliki nilai 

minumum 0,67181, nilai maximum 0,87359 dan nilai rata-rata perencanaan pajak 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Perencanaan_Pajak 54 ,67181 ,87359 ,7523027 

Valid N (listwise) 54    
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yang menunjukkan hasil yang positif  0,7523027 hasil ini menunjukkan bahwa 

rata-rata perencanaan pajak yang digunakan sebagai tempat sampel memiliki nilai 

yang positif. 

2. Ukuran Perusahaan  

Data statistik dari nilai variabel penelitian yaitu Ukuran Perusahaan dapat 

dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut :  

Tabel 4.2 

Statistik Deskritif Ukuran Perusahaan 

 

 

 
 

 

Sumber : Data diolah SPSS 20, 07 Agustus 2018 

 

 Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah pengamatan pada 

perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Indeks Saham 

Syaeiah Indonesia (ISSI) periode 2012-2017 dalam penelitian ini sebanyak 54 

data. Hasil statistik deskriftif dari variabel independen ukuran perusahaan 

memiliki nilai minumum 11,39750, nilai maximum 13,96299 dan nilai rata-rata 

perencanaan pajak yang menunjukkan hasil yang positif  12,5584073 hasil ini 

menunjukkan bahwa rata-rata ukuran perusahaan yang digunakan sebagai tempat 

sampel memiliki nilai yang positif. 

3. Manajemen Laba  

Data statistik deskritif dari nilai penelitian manajemen laba dapat dilihat 

pada 4.3 sebagai berikut : 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Ukuran_Perusahaan 54 11,39750 13,96299 12,5584073 

Valid N (listwise) 54    
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Tabel 4.3 

Statistik Deskritif Manajemen Laba 

 

 
 

Sumber : Data diolah SPSS 20, 07 Agustus 2018 

 
 Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah pengamatan pada 

perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Indeks Saham 

Syariah Inonesia periode 2012-2017 dalam penelitian ini sebanyak 54 data. Hasil 

statistik deskriftif dari variabel dependen manajemen laba memiliki nilai 

minumum -4,4567E+12, nilai maximum -1,29469E+12 dan nilai rata-rata -

2,7423E+11 manajemen laba yang menunjukkan hasil yang negatif hasil ini 

menunjukkan bahwa rata-rata manajemen laba yang digunakan sebagai tempat 

sampel memiliki nilai yang negatif.  

B. Pengujian Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas  

 Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi 

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

terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing 

variabel tetapi pada nilai residualnya.
66

 Uji normalitas data dengan menggunakan 

SPSS 20. Uji normalitas data residual dilakukan dengan menggunakan uji grafik 

dan uji statistik kolmogorov-smirnov. 

                                                             
 

66
 Albert Kurniawan, Metode riset untuk Ekonomi dan Bisnis Teori, Konsep, dan Praktik 

Penelitian Bisnis, (bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 156-157 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Manajemen_Laba 54 -4,4567E+12 -1,29469E+12 --2,7423E+11 

Valid N (listwise) 54    
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a. Uji Grafik 

Uji grafik adalah untuk pengujian normalitas, data ini dilakukan dengan 

menganalisis grafik normal Probability Plot dengan cara melihat distribusi 

datanya yang akan membentuk satu garis lurus diagonal. Jika disribusi data 

residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya. Hasil uji Normal Probablity Plot dapat dilihat pada 

gambar 4.1 sebagai berikut. 

Gambar 4.1 

Normal Probability Plot 

 
  Sumber : Data diolah SPSS 20, 07 Agustus 2018 

Memperhatikan tampilan grafik normal probability plot diatas 

menunjukkan bahwa grafik normal probability plot terlihat titik-titik yang 

menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal, garis ini 

menunjukkan bahwa model regresi memenuhi syarat asumsi normalitas.  

b. Uji Statistik Non Parametik Kolmogorov-Smirnov Test (K-S) 

Uji K-S adalah untuk menguji normalitas data residual menyatakan, Jika 

dalam uji K-S diperoleh nilai signifikan kolmgorov-smirnov dibawah 0,05. Jika 

dalam uji K-S diperoleh nilai kolmogorov-smirnov diatas 0,05, maka data residual 
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terdistribusi secara normal. Adapun hasil uji K-S dapat dilihat pada tabel 4.4 

sebagai berikut :  

Tabel 4.4 

Uji Normalitas Non Parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

Untuk Perencanaan Pajak dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen 

Laba  

 

 
 

 Sumber : Data diolah SPSS 20, 07 Agustus 2018 

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa data yang diperoleh tersebut 

mengikuti distribusi normal, berdasarkan hasil output menunjukkan nilai 

Asymp.Sig (2-tailed) 0,093 > 0,05, dengan residual data berdistribusi normal dan 

dapat dilanjutkan dengan uji asumsi klasik lainnya.  

2. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolonearitas bertujuan untuk menghindari kebiasaan dalam 

pengambilan keputusan mengenal pengaruh pada uji parsial masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. Salah satu cara untuk 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 54 

Normal Parameters
a,b

 

Mean -,0001724 

Std. Deviation 
774698496798,6775

0000 

Most Extreme Differences 

Absolute ,168 

Positive ,168 

Negative -,162 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,238 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,093 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 



57 
 

 
 

mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dengan cara melihat nilai Tolerance 

dan VIF.  

Jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 dan nilai Tolerance > 0,10, 

maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. Semakin tinggi VIF, 

maka semakin rendah Tolerance.
67

 Berdasarkan hasil yang ditunjukan dalam 

output SPSS 20 maka besarnya VIF dari masing-masing variabel independen 

dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Nilai Tolerance dan Fariance Infkation Factor (VIF) 

 

 

 

           

            Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui nilai Tolerance dan VIF untuk 

masing-masing variabel penelitian sebagai berikut : 

a. Nilai Tolerance untuk variabel perencanaan pajak sebesar 0,983 > 0.10 dan 

nilai VIF sebesar 1,017 < 10, sehingga variabel perencanaan pajak dinyatakan 

tidak terjadi gejala multikolinieritas. 

b. Nilai Tolerance untuk variabel ukuran perusahaan  sebesar 0,983 > 0.10 dan 

nilai VIF sebesar 1,017 < 10, sehingga variabel ukuran perusahaan dinyatakan 

tidak terjadi gejala multikolinieritas. 

 

                                                             
 67

 Duwi Priyanto, Paham Analisis Statistik Data dengan SPSS, ( Yogyakarta: Penerbit 

Media Kom, 2010), hlm.81 

Coefficients
a
  

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   
Perencanaan Pajak(X1) ,983 1,017 

Ukuran Perusahaan(X2) ,983 1,017 

a. Dependent Variable: Manajemen Laba(Y) 

Sumber : Data diolah SPSS 20, 07 Agustus 2018 
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3. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya kolerasi 

yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya 

pada model regresi. Prasyaratan yang harus dipenuhi adalah tidak adanya 

autokorelasi pada model regresi. Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi 

dapat dilakukan uji Durbin Watson sebagai berikut :
68

 Hasil uji autokorelasi 

ditunjukkan pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Dari hasil perhitungan Tabel 4.6 bahwa diperoleh nilai DW sebesar 1,978 

dan nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan  nilai 

signifikan 5%. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan bahwa nilai DW 

diantara -2 sampai +2 , berarti tidak terjadi autokorelasi. Dengan demikian dapat 

disimpulkan tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi ini. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat 

ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan lain. Model regresi yang 

                                                             
 68  Ibid, Duwi Priyanto, hlm. 87  

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,478
a
 ,229 ,199 7,89743E+11 1,978 

a. Predictors: (Constant), Ukuran_Perusahaan, Perencanaan_Pajak 

b. Dependent Variable: Manajemen_Laba 

Sumber : Data diolah SPSS 20, 7 Agustus 2018 
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memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas.
69

 

Grafik scatterplot ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut.   

         Gambar 4.2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 
    Sumber : Data diolah SPSS 20, 07 Agustus 2018 

Pada Gambar 4.2 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan 

tersebar merata baik di atas sumbu X ataupun Y, serta titik berkumpul disuatu 

tempat dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak 

mengalami masalah heteroskedastisitas pada model regresi ini, karena antara 

variabel independen tidak saling mempengaruhi.  

C. Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis ini untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai 

variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan, untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-

                                                             
 

69
 Albert Kurniawan, Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis Teori, Konsep, dan Praktik 

Penelitian Bisnis, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014,), hlm. 158 
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masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Berikut ini 

pengelolaan data menggunakan bantuan program SPSS 20. Selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 8,436E+12 2,939E+12  2,871 ,006 

Perencanaan_Pajak -1,615E+12 2,,680E+12 -,084 -,677 ,501 

Ukuran_Perusahaan -5,849E+11 
1,505E+12 

  
-,482 -3,887 ,000 

a. Dependent Variable: Manajemen_Laba 

Sumber : Data diolah SPSS 20, 07 Agustus 2018 

 
       Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa model persamaan regresi linier 

berganda untuk memperkirakan Manajemen Laba yang dipengaruhi oleh 

Perencanaan Pajak dan Ukuran Perusahaan. Bentuk regresi liniernya adalah 

sebagai berikut. 

Manajemen Laba (Y) = 8,436E+12 -1,615E+12 X1 –5,849E+11 X2  +  e 

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Nilai konstanta sebesar 8,436E+12 artinya jika perencanaan pajak dan 

Ukuran Perusahaan nilai nya 0 makan manajemen laba nilainya sebesar  

8,436E+12.  
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b. Berdasarkan nilai koefisien regresi yang bernilai negatif  -1,615E+12 serta 

nilai signifikan diperoleh 0,501 < 0,05, sehingga perencanaan pajak 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.  

c. Berdasarkan nilai koefisien regresi yang bernilai negatif -5,849E+11  serta 

nilai signifikan diperoleh 0,00 < 0,05, sehingga perencanaan pajak 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

 

D. Uji Hipotesis  

Uji hipotesis digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam 

menaksir nilai aktual. Uji hipotesis ini meliputi koefisien determinasi (Adjusted R 

Square).uji F (simultan), dan uji t (parsial) . 

1. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

Koefisen determinasi digunakan untuk menguji seberapa besar peranan 

variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen dalam model regresi. 

Berikut ini merupakan hasil dari (Adjusted R Square) dapat dilihat pada tabel 4.10 

sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil uji koefisien determinasi (Adjust R Square) 

 

 

 

 

 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,478
a
 ,229 ,199 7,89743E+11 1,978 

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan(X2), Perencanaan Pajak(X1) 

b. Dependent Variable: Manajemen Laba(Y) 

Sumber : Data diolah SPSS 20, 07 Agustus 2018 
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Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 4.8 nilai koefisen determinasi (Adjust 

R Square) diketahui pengaruh dari kedua variabel independen (Peerencanaan 

pajak dan Ukuran perusahaan) terhadap Manajemen Laba sebesar 0,478 atau 

47,8%. Hal ini berarti 47,8% variasi variabel Manajemen Laba dapat dijelaskan 

oleh variabel independen yaitu Perencanaan Pajak dan Ukuran Perusahaan secara 

simultan. Sedangkan sisanya sebesar100%-47,8% = 52,2% dijelaskan oleh 

variabel lainnya yang tidak diteliti atau tidak masuk dalam model regresi. 

2. Uji F (Pengujian secara simultan) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel 

independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama (simultan) 

terhadap variabel dependen. Berikut ini merupakan nilai hasil dari uji-F yang 

dapat diliha pada Tabel 4.8 sebagai berikut.  

Tabel 4.9 

Hasil Uji F (Simultan) 

ANOVA
b
 

Model 
Sum of 

Squares Df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 9,444E+24 2 4,722E+24 7,5711 ,001
a
 

Residual 3,181E+25 51 6,237E+25   

Total 4,125E+25 53    

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan(X2), Perencanaan Pajak(X1) 

b. Dependent Variable: Manajemen Laba(Y) 

Sumber : Data diolah SPSS 20, 07 Agustus 2018 

 Berdasarkan angka Ftabel dengan ketentuan   = 0,05 dan derajat 

kebebasan df1= 2 (3-1), df2= 51 (54-3) sehingga diperoleh Ftabel sebesar 3,18. 

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai Fhitung > Ftabel sebesar (7,5711> 

3,18) dengan nilai sig. 0.001 < 0.05, maka dapat diartikan bahwa secara simultan 
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terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel bebas perencanaan pajak (X1) 

dan ukuran perusahaan (X2) terhadap manajemen laba. 

3. Uji T (Pengujian secara parsial) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel 

independen lain dianggap konstan. Berikut ini merupakan hasil dari uji-t dapat 

dilihat pada Tabel 4.10 berikut. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji T (Parsial) 

Berdasarkan angka Ttabel dengan ketentuan   = 0,05 dan dk = (n-k) atau 

(54-3) = 51 sehingga diperoleh nilai Ttabel sebesar 1,675. Berdasarkan Tabel 4.10, 

maka dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel sebagai berikut. 

a. Pengaruh Perencanaan Pajak (X1) terhadap Manajemen Laba (Y) 

Dari tabel 4.10 coefficients diperoleh nilai thitung =  yang artinya thitung < 

ttabel (-0,677 < 1,675) dengan taraf signifikannya 0,501 > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho di terima dan Ha ditolak yang artinya secara parsial tidak 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8,436E+12 2,939E+12  -2,871 ,006 

Perencanaan 
Pajak(X1) 

-1,815E+12 2,680E+12 -,084 -,677 ,501 

Ukuran 
Perusahaan(X2) 

-5,849E+12 1,505E+12 -,482 -3,887 ,000 

a. Dependent Variable: Manajemen Laba(Y) 

Sumber : Data diolah SPSS 20, 07 Agustus  2018 
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ada pengaruh antara perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Dalam 

penelitian H1 ditolak. 

b. Pengaruh Ukuran Perusahaan (X2) terhadap Manajemen Laba (Y) 

Dari tabel 4.10 coefficients diperoleh nilai thitung = -3,887 yang artinya  

thitung > ttabel (-3,887  > 1,675) dengan taraf signifikannya 0,000 < 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya secara parsial 

berpengaruh negatif signifikan antara ukuran perusahaan terhadap manajemen 

laba. Dalam penelitian H2 diterima.  

 

E.  Pembahasan Hasil Penelitian  

1. Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba  

 Perencanaan pajak dapat digunakan sebagai alternatif yang dilakukan 

manajer dalam merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak perusahaan agar utang 

pajak berada dalam jumlah yang minimal. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui 

bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini 

diperkuat dan didukung oleh uji t yang memiliki nilai thitung < ttabel (-0,677 < 

1,675) dengan taraf signifikannya 0,501 > 0,05 

 Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ferry Aditama 

dan Anna Purwaningsih (2014) yang menyebutkan bahwa perencanaan pajak 

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian ini mengungkapkan 

bahwa perbedaan metode pengukuran manajemen laba pada penelitian sejenis dan 
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dalam perusahaan serta perbedaan karakteristik antara perusahaan nonmanufaktur 

dan perusahaan manufaktur.
70

 

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba  

Ukuran perusahaan adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui 

apakah perusahaan memiliki aktifitas operasional yang lebih komplek, sehingga 

memungkinkan dilakukan manajemen laba. Ukuran perusahaan adalah skala di 

mana dapat diklasifikasi besar kecil perusahaan menurut berbagai cara , antara 

lain total aktiva, log size, penjualan, nilai pasar.  

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa ukuran perusahaan  

berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini diperkuat dan 

didukung oleh uji t (parsial ) yang memiliki nilai thitung > ttabel (-3,887  > 1,675) 

dengan taraf signifikannya 0,000 < 0,05 Penelitian ini didukung oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Esther Irena Nainggolan dkk (2016) yang menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen 

laba.
71

  

 

 

 

 

                                                             
 70 Ferry Aditaman dan Anna Purwaningsih, “Pengaruh perencanaan pajak terhadap 

manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI”, Jurnal ekonomi : 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014 
               

71
 Esther Irene Nainggolan.  (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Komite Audit  

Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor industri Barang dan Konsumsi 

yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2014. Jurnal Akuntansi dan sistem Teknologi Informasi,Vol. 

12 No.3 September  
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    BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

        Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang sudah diuraikan 

maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel perencanaan pajak 

terhadap manajemen laba pada perusahaan subsektor makanan dan 

minuman di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).  Dilihat dari thitung < 

ttabel (-0,677 < 1,675) dengan taraf signifikannya 0,501 > 0,05 

2. Terdapat pengaruh negatif signifikan secara parsial antara variabel ukuran 

perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan subsektor makanan  

dan minuman di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Dilihat dari thitung 

> ttabel (-3,887  > 1,675) dengan taraf signifikannya 0,000 < 0,05 

 

B. Implikasi Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan diatas, maka 

diajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Investor 

 Bagi investor sebaiknya lebih berhati-hati dalam menginvestasikan dan 

meminjamkan dana yang dimilikinya kepada perusahaan, karena perusahaan baik 

perusahaan besar maupun kecil terbukti melakukan praktik manajemen laba. 

2. Bagi Emiten 

Pihak perusahaan sebaiknya memberikan informasi laba yang lebih akurat dan 

tidak melalkukan tindakan manajemen laba baik perusahaan yang berukuran besar 



67 
 

 
 

maupun kecil dengan tidak merugikan pihak eksternal dan internal yang 

membutuhkan informasi keuangan.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

 Selanjutnya dapat menambahkan faktor eksternal yang berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, menambah sampel penelitian dan memperpanjang 

waktu penelitian. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi 

hasil penelitian, antara lain : 

1. Periode waktu penelitian yang dibatasi, dimulai dari tahun 2012 sampai 

tahun 2017 

2. Penggunaan data sampel yang masih relatif sedikit, yaitu hanya pada 

perusahaan subsektor makanan dan minumana terdaftar di Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) dengan jumlah sampel yang memenuhi kriteria 

sebanyak 9 perusahaan. 

3. Banyak variabel yang dapat digunakan namun dalam penelitian ini baru 

menggunakan 2 variabel sebagai variabel sedangkan masih banyak 

variabel lain yang dapat mempengaruhi Manajemen Laba pada Perusahaan 

Subsektor makanan dan minuman yang  terdaftar di Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI). 
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D. Saran 

 Adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis untuk penlitian 

selanjutnya adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas tahun atau periode 

penelitian menjadi tujuh tahun atau lebih dan menggunakan metode 

penelitian yang berbeda pula untuk mendapatkan hasil yang lebih otentik. 

2. Disarankan untuk menambah variabel independen lain diluar penelitian ini 

agar dapat diketahui faktor-faktor utama yang mempengaruhi manajemen 

laba. 
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Tahun Kode 

Perusahaan 

Perencanaan 

Pajak 

Ukuran 

Perusahaan 

Manajemen Laba  

2012 ICBP 0,75395697 13,2492835 -754374000000 

INDF 0,757469227 13,77323194 -2535389000000 

CEKA 0,696944483 12,01186328 -107586869969 

MYOR 0,775595448 12,91920921 -87407103705 

SKBM 0,767021926 11,46084007 -10262496843 

ROTI 0,746520461 12,08096711 -40399994788 

SKLT 0,682679476 11,39749935 -7298138015 

STTP 0,801425559 12,09685471 50165223028 

ULTJ 0,771735115 12,38395772 -138171534112 

2013 ICBP 0,753302168 13,32771583 293139000000 

INDF 0,732090368 13,89261093 -1767543000000 

CEKA 0,751780433 12,02923248 45263222119 

MYOR 0,747421317 12,98722922 21740880416 

SKBM 0,744102575 11,69692624 66857980586 

ROTI 0,749580621 12,26071258 -156572354000 

SKLT 0,689249428 11,47999183 -15453544269 

STTP 0,801385222 12,16733488 55781329613 

ULTJ 0,744475364 12,44895678 129138157019 

2014 ICBP 0,74708954 13,39637741 -1284514000000 

INDF 0,82614828 13,93418973 -4456700000000 

CEKA 0,721011157 12,10861577 -108780714643 

MYOR 0,773690714 13,01246214 1294694294227 

SKBM 0,811908487 11,84169353 40773962117 

ROTI 0,74606485 12,33100074 -176398098039 

SKLT 0,699995275 11,52058164 -6917503918 

STTP 0,735942378 12,23050106 -75050731956 

ULTJ 0,754910575 12,46494887 155338274975 

2015 ICBP 0,729031129 13,42423827 -460438000000 

INDF 0,747569167 13,9629918 653734000000 

CEKA 0,74891708 12,17196802 -66272028004 

MYOR 0,762107356 13,05471705 -1070266177955 

SKBM 0,748660787 11,88336854 -22109248372 

ROTI 0,715234753 12,43237973 -291801113174 

SKLT 0,733000337 11,57646891 -9600131510 

STTP 0,800434827 12,28320351 -9326904391 

ULTJ 0,746565852 12,54900276 -175263745388 
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2016 ICBP 0,72782444 13,46092712 -949000000000 

INDF 0,713167691 13,91473715 -2191298000000 

CEKA 0,873592355 12,15410861 71939282014 

MYOR 0,752391351 13,11369011 686402609403 

SKBM 0,731758923 12,00071904 54978482344 

ROTI 0,757348711 12,46532943 -151310072554 

SKLT 0,820390671 11,75453176 19005081376 

STTP 0,799906639 12,36854933 4619176491 

ULTJ 0,761221171 12,62728387 -79213957864 

2017 ICBP 0,680520789 13,49995519 -1643148000000 

INDF 0,671806062 13,94568516 780193000000 

CEKA 0,75016713 12,14383776 -104476934668 

MYOR 0,745788702 13,173648 294609754164 

SKBM 0,814849871 12,21032587 122716284455 

ROTI 0,727187534 12,65892424 -246149655019 

SKLT 0,839248844 11,80365115 12373561853 

STTP 0,748664736 12,37811715 -85400870607 

ULTJ 0,693490062 12,63684567 -377874000000 
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DATA  PERHITUNGAN PERENCANAAN PAJAK 2012 

No 
Nama 

perusahaan 

Laba bersih 

perusahaan 

Laba sebelum 

pajak perusahaan 

Laba bersih 

perusahaan/laba 

sebelum pajak 

perusahaan 

1 ICBP 2.282.371.000.000 3.027.190.000.000 0,75395697 

2 INDF 4.779.446.000.000 6.309.756.000.000 0,757469227 

3 CEKA 58.344.237.476 83.714.325.804 0,696944483 

4 MYOR 744.428.662.605 959.815.666.914 0,775595448 

5 SKMB 12.703.059.881 16.561.534.229 0,767021926 

6 ROTI 149.149.548.025 199.792.980.761 0,746520461 

7 SKLT 7.962.693.771 11.663.883.341 0,682679476 

8 STTP 74.626.183.474 93.116.800.006 0,801425559 

9 ULTJ 353.431.619.485 457.970.115.184 0,771735115 

     DATA PERHITUNGAN PERENCANAAN PAJAK 2013 

No 
Nama 

perusahaan 

Laba bersih 

perusahaan 

Laba sebelum 

pajak perusahaan 

Laba bersih 

perusahaan/laba 

sebelum pajak 

perusahaan 

1 ICBP 2.235.040.000.000 2.966.990.000.000 0,753302168 

2 INDF 3.416.635.000.000 4.666.958.000.000 0,732090368 

3 CEKA 65.068.958.558 86.553.141.929 0,751780433 

4 MYOR 1.013.558.238.779 1.356.073.496.557 0,747421317 

5 SKBM 58.266.986.268 78.305.045.915 0,744102575 

6 ROTI 158.015.270.921 210.804.904.162 0,749580621 

7 SKLT 11.440.014.188 16.597.785.538 0,689249428 

8 STTP 114.437.068.803 142.799.075.520 0,801385222 

9 ULTJ 325.127.420.664 436.720.187.873 0,744475364 

     DATA PERHITUNGAN PERENCANAAN PAJAK 2014 

No 
Nama 

perusahaan 

Laba bersih 

perusahaan 

Laba sebelum 

pajak perusahaan 

Laba bersih 

perusahaan/laba 

sebelum pajak 

perusahaan 

1 ICBP 2.531.681.000.000 3.388.725.000.000 0,74708954 

2 INDF 5.146.323.000.000 6.229.297.000.000 0,82614828 

3 CEKA 41.001.414.954 56.866.547.178 0,721011157 

4 MYOR 409.824.768.594 529.701.030.755 0,773690714 

5 SKBM 89.115.994.107 109.761.131.334 0,811908487 

6 ROTI 188.577.521.074 252.762.908.103 0,74606485 

7 SKLT 16.480.714.984 23.544.037.458 0,699995275 
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8 STTP 123.465.403.948 167.765.041.979 0,735942378 

9 ULTJ 283.360.914.211 375.356.927.774 0,754910575 

     DATA PERHITUNGAN  PERENCANAAN PAJAK 2015 

No 
Nama 

perusahaan 

Laba bersih 

perusahaan 

Laba sebelum 

pajak perusahaan 

Laba bersih 

perusahaan/laba 

sebelum pajak 

perusahaan 

1 ICBP 2.923.148.000.000 4.009.634.000.000 0,729031129 

2 INDF 3.709.501.000.000 4.962.084.000.000 0,747569167 

3 CEKA 106.549.446.980 142.271.353.890 0,74891708 

4 MYOR 1.250.233.128.560 1.640.494.765.801 0,762107356 

5 SKBM 40.150.568.621 53.629.853.879 0,748660787 

6 ROTI 270.538.700.440 378.251.615.088 0,715234753 

7 SKLT 20.066.791.849 27.376.238.223 0,733000337 

8 STTP 185.705.201.171 232.005.398.773 0,800434827 

9 ULTJ 523.100.215.029 700.675.250.229 0,746565852 

     DATA PERHITUNGAN PERENCANAAN PAJAK 2016 

No 
Nama 

perusahaan 

Laba bersih 

perusahaan 

Laba sebelum 

pajak perusahaan 

Laba bersih 

perusahaan/laba 

sebelum pajak 

perusahaan 

1 ICBP 3.631.301.000.000 4.989.254.000.000 0,72782444 

2 INDF 5.266.906.000.000 7.385.228.000.000 0,713167691 

3 CEKA 249.697.013.626 285.827.837.455 0,873592355 

4 MYOR 1.388.676.127.665 1.845.683.269.238 0,752391351 

5 SKBM 22.545.456.050 30.809.950.308 0,731758923 

6 ROTI 279.777.368.831 369.416.841.608 0,757348711 

7 SKLT 20.646.121.074 25.166.206.536 0,820390671 

8 STTP 174.176.717.866 217.746.308.540 0,799906639 

9 ULTJ 709.825.635.742 932.482.782.652 0,761221171 

 

DATA  PERHITUNGAN PERENCANAAN PAJAK 2017 

No 
Nama 

perusahaan 

Laba bersih 

perusahaan 

Laba sebelum 

pajak perusahaan 

Laba bersih 

perusahaan/laba 

sebelum pajak 

perusahaan 

1 ICBP 3.543.173.000.000 5.206.561.000.000 0,680520789 

2 INDF 5.145.063.000.000 7.658.554.000.000 0,671806062 

3 CEKA 107.420.886.839 143.195.939.366 0,75016713 

4 MYOR 1.630.953.830.893 2.186.884.603.474 0,745788702 
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5 SKBM 25.880.464.791 31.761.022.154 0,814849871 

6 ROTI 135.364.021.139 186.147.334.530 0,727187534 

7 SKLT 22.970.715.348 27.370.565.356 0,839248844 

8 STTP 216.024.079.834 288.545.819.603 0,748664736 

9 ULTJ 711.681.000.000 1.026.231.000.000 0,693490062 

 

 
DATA PERHITUNGAN UKURAN PERUSAHAAN TAHUN 2012 

No Nama perusahaan Total asset Log = total asset 

1 ICBP 17.753.480.000.000 13,2492835 

2 INDF 59.324.207.000.000 13,77323194 

3 CEKA 1.027.692.718.504 12,01186328 

4 MYOR 8.302.506.241.903 12,91920921 

5 SKBM 288.961.557.631 11,46084007 

6 ROTI 1.204.944.681.223 12,08096711 

7 SKLT 249.746.467.756 11,39749935 

8 STTP 1.249.840.835.890 12,09685471 

9 ULTJ 2.420.793.382.029 12,38395772 

 

 
DATA PERHITUNGAN UKURAN PERUSAHAAN TAHUN 2013 

No Nama perusahaan Total asset Log = total asset 

1 ICBP 21.267.470.000.000 13,32771583 

2 INDF 78.092.789.000.000 13,89261093 

3 CEKA 1.069.627.299.747 12,02923248 

4 MYOR 9.710.223.454.000 12,98722922 

5 SKBM 497.652.557.672 11,69692624 

6 ROTI 1.822.689.047.108 12,26071258 

7 SKLT 301.989.488.699 11,47999183 

8 STTP 1.470.059.394.892 12,16733488 

9 ULTJ 2.811.620.982.142 12,44895678 

 

         DATA PERHITUNGAN UKURAN PERUSAHAAN TAHUN 2014 

No Nama perusahaan Total asset Log = total asset 

1 ICBP 24.910.211.000.000 13,39637741 

2 INDF 85.938.888.000.000 13,93418973 

3 CEKA 1.284.150.037.341 12,10861577 

4 MYOR 10.291.108.029.334 13,01246214 

5 SKBM 694.534.031.113 11,84169353 

6 ROTI 2.142.894.276.216 12,33100074 

7 SKLT 331.574.891.637 11,52058164 

8 STTP 1.700.204.093.895 12,23050106 

9 ULTJ 2.917.083.567.355 12,46494887 
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DATA PERHITUNGAN UKURAN PERUSAHAAN TAHUN 2016 

No Nama perusahaan Total asset Log = total asset 

1 ICBP 28.901.948.000.000 13,46092712 

2 INDF 82.174.515.000.000 13,91473715 

3 CEKA 1.425.964.152.418 12,15410861 

4 MYOR 12.992.421.859.142 13,11369011 

5 SKBM 1.001.657.012.004 12,00071904 

6 ROTI 2.919.640.858.718 12,46532943 

7 SKLT 568.239.939.951 11,75453176 

8 STTP 2.336.411.494.941 12,36854933 

9 ULTJ 4.239.199.641.365 12,62728387 

 

 
DATA PERHITUNGAN UKURAN PERUSAHAAN TAHUN 2017 

No Nama perusahaan Total asset Log = total asset 

1 ICBP 31.619.514.000.000 13,49995519 

2 INDF 88.243.995.000.000 13,94568516 

3 CEKA 1.392.636.444.501 12,14383776 

4 MYOR 14.915.849.800.251 13,173648 

5 SKBM 1.623.027.475.045 12,21032587 

6 ROTI 4.559.573.709.411 12,65892424 

7 SKLT 636.284.210.210 11,80365115 

8 STTP 2.388.455.458.212 12,37811715 

9 ULTJ 4.333.568.564.761 12,63684567 

 

                    DATA PERHITUNGAN MANAJEMEN LABA 2012 

 

           

 

No 

Nama 

Perusahaan 

TAC = netincome-

arus kas operasi 

NDA = 

TAC/TA t-1 DA=TAC-NDA 

1 ICBP -754.374.000.000 -0,04955535 -754.374.000.000 

2 INDF -2.535.389.000.000 -0,047314451 -2.535.389.000.000 

3 CEKA -107.586.869.969 -0,130667934 -107.586.869.969 

 
DATA PERHITUNGAN UKURAN PERUSAHAAN TAHUN 2015 

No Nama perusahaan Total asset Log = total asset 

1 ICBP 26.560.624.000.000 13,42423827 

2 INDF 91.831.526.000.000 13,9629918 

3 CEKA 1.485.826.210.015 12,17196802 

4 MYOR 11.342.715.686.221 13,05471705 

5 SKBM 764.484.248.710 11,88336854 

6 ROTI 2.706.323.637.034 12,43237973 

7 SKLT 377.110.748.359 11,57646891 

8 STTP 1.919.568.037.170 12,28320351 

9 ULTJ 3.539.995.910.248 12,54900276 



79 
 

 
 

4 MYOR -87.407.103.705 -0,013244814 -87.407.103.705 

5 SKBM -10.262.496.843 -0,053635971 -10.262.496.843 

6 ROTI -40.399.994.788 -0,053218324 -40.399.994.788 

7 SKLT -7.298.138.015 -0,034065582 -7.298.138.015 

8 STTP 50.165.223.028 0,05366608 50.165.223.028 

9 ULTJ -138.171.534.112 -0,063366424 -138.171.534.112 

 

                DATA PERHITUNGAN MANAJEMEN LABA 2013 

NO 

Nama 

Perusahaan 

TAC = netincome-

arus kas operasi 

NDA = TAC/ 

TA t-1 DA = TAC-NDA 

1 ICBP 293.139.000.000 0,016511636 293.139.000.000 

2 INDF -1.767.543.000.000 -0,029794633 -1.767.543.000.000 

3 CEKA 45.263.222.119 0,044043537 45.263.222.119 

4 MYOR 21.740.880.416 0,002618592 21.740.880.416 

5 SKBM 66.857.980.586 0,23137327 66.857.980.586 

6 ROTI -156.572.354.000 -0,012994153 -156.572.354.000 

7 SKLT -15.453.544.269 -0,061876928 -15.453.544.269 

8 STTP 55.781.329.613 0,044630747 55.781.329.613 

9 ULTJ 129.138.157.019 0,053345386 129.138.157.019 

 

                    DATA PERHITUNGAN MANAJEMEN LABA 2014 

No 

Nama 

Perusahaan 

TAC = netincome-

arus kas operasi 

NDA= TAC/TA 

t-1 DA = TAC-NDA 

1 ICBP -1.284.514.000.000 -0,060398063 -1.284.514.000.000 

2 INDF -4.456.700.000.000 -0,05706929 -4.456.700.000.000 

3 CEKA -108.780.714.643 -0,101699643 -108.780.714.643 

4 MYOR 1.294.694.294.227 0,13333311 1.294.694.294.227 

5 SKBM 40.773.962.117 0,081932588 40.773.962.117 

6 ROTI -176.398.098.039 -0,096763827 -176.398.098.039 

7 SKLT -6.917.503.918 -0,022906439 -6.917.503.918 

8 STTP -75.050.731.956 -0,051052857 -75.050.731.956 

9 ULTJ 283.360.914.211 128.022.639.236 155.338.274.975 

 

                   DATA PERHITUNGAN MANAJEMEN LABA 2015 

No 

Nama 

Perusahaan 

TAC = net income-

arus kas operasi 

NDA = 

TAC/TA t-1 DA = TAC-NDA 

1 ICBP -460.438.000.000 -0,018483906 -460.438.000.000 

2 INDF 653.734.000.000 0,007606964 653.734.000.000 

3 CEKA -66.272.028.004 -0,051607699 -66.272.028.004 
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4 MYOR -1.070.266.177.955 -0,10399912 -1.070.266.177.955 

5 SKBM -22.109.248.372 -0,03403863 -22.109.248.372 

6 ROTI -291.801.113.174 -0,136171493 -291.801.113.174 

7 SKLT -9.600.131.510 -0,028953132 -9.600.131.510 

8 STTP -9.326.904.391 -0,005485756 -9.326.904.391 

9 ULTJ -175.263.745.388 -0,060060226 -175.263.745.388 

 

                   DATA PERHITUNGAN MANAJEMEN LABA 2016 

No 

Nama 

Perusahaan 

TAC = net income-

arus kas operasi 

NDA = 

TAC/TA t-1 DA=TAC-NDA 

1 ICBP -949.000.000.000 -0,035729582 -949.000.000.000 

2 INDF -2.191.298.000.000 -0,023862154 -2.191.298.000.000 

3 CEKA 71.939.282.014 0,048417023 71.939.282.014 

4 MYOR 686.402.609.403 0,060514839 686.402.609.403 

5 SKBM 54.978.482.344 0,071915782 54.978.482.344 

6 ROTI -151.310.072.554 -0,055909822 -151.310.072.554 

7 SKLT 19.005.081.376 0,056376373 19.005.081.376 

8 STTP 4.619.176.491 0,002406362 4.619.176.491 

9 ULTJ -79.213.957.864 -0,02237685 -79.213.957.864 

  

                  DATA PERHITUNGAN MANAJEMEN LABA 2017 

No 

Nama 

Perusahaan 

TAC = net income-

arus kas operasi 

NDA = 

∆TAC/TA t-1 DA = TAC-NDA 

1 ICBP -1.643.148.000.000 -0,0568525 -1.643.148.000.000 

2 INDF 780.193.000.000 0,009494343 780.193.000.000 

3 CEKA -104.476.934.668 -0,073267574 -104.476.934.668 

4 MYOR 294.609.754.164 0,022798339 294.609.754.164 

5 SKBM 122.716.284.455 0,122513278 122.716.284.455 

6 ROTI -246.149.655.019 -0,084308196 -246.149.655.019 

7 SKLT 12.373.561.853 0,021775241 12.373.561.853 

8 STTP -85.400.870.607 -0,036552153 -85.400.870.607 

9 ULTJ -377.874.000.000 -0,089138052 -377.874.000.000 

 

 

 


