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EFFECT OF PROFIT MANAGEMENT ON FINANCIAL PERFORMANCE 

AT PT Baruga ARSINUSA DEVELOPMENT 

 

By : 
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Management Study Program, Faculty of Economics and Business 

Bosowa University 

 

ABSTRACT 

 SUMARNI. 2022. Thesis Effect of Earnings Management on Financial 

Performance at PT. Baruga Arsinusa Development was guided by Dr. Muhlis 

Ruslan, SE., M.Si and Dr. Muhammad Yusuf Saleh, M.Si. 

 

 Earnings management is one of the strategies in accounting that is useful 

for knowing the condition of the company and the company's performance. Based 

on the background and problem formulation above, the purpose of this study is to 

find out whether earnings management has a significant effect on financial 

performance at PT Baruga Asrinusa Development? 

 

The object of research is PT. Baruga Asrinusa Development Makassar 

who became the respondent. The type of research used is descriptive quantitative 

research, the types of data used are primary and secondary data, samples. 

Based on the results of data analysis concluded that earnings management has a 

positive and significant influence on financial performance. And earnings 

management simultaneously has a positive and significant effect on financial 

performance at PT. Baruga Asrinusa Development Makassar 

 

Keywords: earnings management and financial performance  
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PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP KINERJA KEUANGAN 

PADA PT BARUGA ARSINUSA DEVELOPMENT 

 

Oleh :  

Sumarni 

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  

Universitas Bosowa  

 

ABSTRAK  

 

SUMARNI.2022.Skripsi Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Kinerja 

Keuangan Pada PT. Baruga Arsinusa Development dibimbing oleh Dr. Muhlis 

Ruslan, SE., M.Si dan Dr. Muhammad Yusuf Saleh, M.Si. 

 

Manajemen laba adalah  salah satu strategi dalam akuntansi yang 

bermanfaat untuk mengetahui kondisi perusahaan dan kinerja perusahaan.  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah Untuk mengetahu apakah manajemen laba berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan pada PT Baruga Asrinusa Development? 

Objek penelitian adalah PT. Baruga Asrinusa Development Makassar yang 

menjadi responden. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 

kuantitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, sampel. 

Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa manajemen laba 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan 

manajemen laba secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan pada PT. Baruga Asrinusa Development Makassar 

 

Kata kunci: manajmen laba dan kinerja keuangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan zaman yang begitu pesat semakin mendorong 

pemilik/manajemen perusahaan untuk mengembangkan usahanya dengan strategi 

bisnis baik jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu caranya adalah 

dengan penggabungan beberapa usaha. Dengan penggabungan beberapa usaha, 

diharapkan perusahaan-perusahaan itu dapat meningkatkan pangsa pasar, 

diversifikasi usaha, atau meningkatkan integrasi vertikal dari aktivitas operasional 

yang ada dan sebagainya.  

Pada dasarnya penggabungan usaha merupakan bentuk penggabungan satu 

perusahaan dengan perusahaan lain dalam rangka mendapatkan pengendalian atas 

aktiva maupun operasional. Bentuk penggabungan usaha yang sering dilakukan 

dalam dua dekade terakhir ini adalah merger dan akuisisi di mana strategi ini 

dipandang sebagai salah satu cara untuk mencapai beberapa tujuan yang lebih 

bersifat ekonomis dan jangka panjang. 

  Manajemen laba merupakan tindakan manajemen dalam proses 

penyusunan laporan keuangan,untuk mempengaruhi tingkat laba yang 

ditampilkan. manajemen laba adalah pemilihan akuntansi tertentu oleh manajer 

untuk mencapai tujuan tertentu (Scott, 2007:45). Menurut Sulistyanto dalam 

Pawitri (2013), menyatakan bahwa manajemen laba adalah fleksibilitas akuntansi 

untuk menyetarakan diri dengan inovasi bisnis. 

Definisi lain menyebutkan, bahwa manajemen laba adalah salah satu faktor yang 
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dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, manajemen laba menambah bias 

dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang 

mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa 

rekayasa (Setiawati dan Na’im). Iqbal (2007 :41), manajemen laba merupakan 

masalah keagenan yang sering kali dipicu oleh adanya pemisahan peran atau 

perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan. 

Manajer dapat melakukan manipulasi laba melalui manajemen laba agar laba 

nampak sebagai mana yang diharapkan 

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran yang digunakan dalam perusahaan untuk 

menilai tingkat keberhasilan laba perusahaaan. Definisi tersebut didukung  oleh 

pendapat Anggitasari (2012 : 35), bahwa kinerja keuangan merupakan prestasi 

kerja yang telah dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu dan tertuang 

pada laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Secara umum, ada banyak 

teknik analisis keuangan yang merupakan instrumen prestasi kinerja perusahaan 

yang menjelaskan indikator keuangan untuk menunjukan perubahan prestasi 

operasional di masa lalu. 

Definisi kinerja keuangan sendiri merupakan salah satu faktor yang menunjukan 

efektifitas dan efisien dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuanya, efektifitas 

apabila manajemen memiliki kemampuan untuk memilih tujuan yang dapat atau 

sesuatu alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

Kinerja merupakan capaian atau hasil akhir dari suatu proses dan sistem 

manajemen. Sebuah sistem pengukuran kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu 

yang formal, prosedur dan rutinitas yang berbasis pada informasi yang digunakan 
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manajer untuk mempertahankan atau merubah pola di dalam aktivitas perusahaan 

(Simons, 2013). Salah satu dari karakter dari sistem pengukuran kinerja yang 

efektif, yang dapat meningkatkan tujuan perusahaan, adalah harus dihubungkan 

dengan tujuan dan strategi perusahaan, dan juga karakter dari perusahaan 

(Chenhall dalam Widodo dan Catur, 2011). Kinerja keuangan perusahaan adalah 

perfomance atau perkembangan total perusahaan yang menunjukan hasil dari 

kegiatan yang di lakukan perusahaan tersebut selama periode tertentu. Atau dapat 

juga di artikan bahwa kinerja keuangan adalah penampilan dari perkembangan 

posisi keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu (Brigham dan Houston, 

2006). Laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan merupakan cerminan dari 

kinerja keuangan perusahaan di mana Informasi keuangan tersebut mempunyai 

fungsi sebagai sarana informasi, alat pertanggung jawaban manajemen kepada 

pemilik perusahaan, penggambaran terhadap indikator keberhasilan perusahaan 

dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Harahap, 2007). 

PT Baruga Arsinusa Development  harus dikelola secara efektif dan 

efisien. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha, maka 

perusahaan membutuhkan departemen audit internal yang efektif. Manajemen 

perusahaan  PT Baruga Asinusa development membutuhkan audit internal untuk 

menghasilkan kualitas. Kualitas memang tidak akan sama di setiap kantor,terlebih 

antar kantor dengan ukuran yang berbeda secara signifikan.(nurbayani  Muliana, 

2019). 

Kualitas yang bisa diberikan oleh kantor berukuran besar seperti pt baruga 

arsinusa development yang berskala internasional dengan kantor yang hanya 
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berskala lokal atau regional pasti akan berbeda. Kompetensi seorang auditor 

sangat dibutuhkan dalam melakukan audit. . Salah satu tujuan dari manajemen 

keuangan internal ialah mengidentifikasi dan meminalisir resiko perusahaan, 

contohnya ialah kecurangan (fraud). Mengingat Di indonesia kasus kecurangan 

masih sering terjadi.Kasus yang pernah terjadi ialah pada perusahaan penerbangan 

milik negara yaitu PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk. Mantan direktur yaitu 

Emirsyah satar saat menjabat menerima suap sebesar Rp. 52.000.000.000. ( Lima 

Puluh Dua Miliar Rupiah ) dari perushaan Rolls-Royce agar perusahaan inggris 

tersebut dapat menjadi penyedia mesin pesawat PT. Garuda Indonesia. Kasus 

tersebut menyebabkan pemanggilan VP audit Internal dianggap mampu 

menemukan dan menimalisir kecurangan. (Kompas.com, 2017) (Permatasari, 

n.d.). Dari kasus diatas dapat dipastikan pentingnya peran tinternal , salah satu 

fungsi internal adalah untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas pada 

perusahaan. 

Teori yang mendukung penelitian ini adalah ,manajemen teori. Dalam 

kerangka teori atribusi, menurut Fritz Heider merupakan teori yang menjelaskan 

tentang perilaku seseorang. Atribusi adalah sebuah teori yang membahas tentang 

upaya-upaya yang dilakukan untuk memahami penyebab- penyebab perilaku kita 

dan orang lain. Definisi   formalnya,   atribusi berarti upaya untuk memahami 

penyebab dibalik   perilaku   orang   lain, dan dalam beberapa kasus juga 

penyebab di balik perilaku kita sendiri. (nurbayani/huruf capital awal kalimat 

Muliana, 2019). 
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Berdasarkan uraian Latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat judul     

ANALISIS MANAJEMEN LABA TERHADAP KINERJA KEUANGAN. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian yaitu Apakah Manajemen Laba berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan pada PT Barga Asrinusa Develoment? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah Untuk mengetahu apakah manajemen laba berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan pada PT Baruga Asrinusa Development? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian  ini, diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, 

baik secara langsung maupun tidak secara langsung bagi berbagai pihak, yaitu: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan implementasi dari ilmu ekonomi 

khususnya akuntansi auditing yang telah didapatkan dalam proses belajar 

penulis, sehingga menambah wawasan penulis mengenai bagaimana teori 

dengan praktek yang sebenarnya. 

2. Bagi pembaca, penulisan ini dapat dijadikan sebagai penambah wawasan 

dapat dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan penelitian bagi penulis 

selanjutnya. 

3. Bagi investor, penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi investor 

untuk mengambil suatu keputusan serta dapat menjadi bahan referensi 
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khususnya bagi pihak-pihak yang mengkaji topik-topik yang berkaitan 

dengan nilai perusahaan penelitian ini. 

4. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan 

yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengambil suatu 

keputusan, guna meningkatkan perkembangan perusahaan dimasa yang 

akan datang. 

5. Bagi universitas, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai 

penambah pengetahuan sekaligus sebagai bahan referensi bagi penelitian 

yang akan dilakukan selanjutnya. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agency 

Teori keagenan dikemukakan oleh Jensen dan Meckling, (1976) 

dalam Ridha dkk (2017) bahwa teori keagenan (agency theory), dijelaskan 

mengenai hubungan antara pemegang saham dan manajemen badan usaha 

yang digambarkan dalam hubungan principle dan agent. Teori keagenan 

adalah teori yang membahas isu-isu yang berkaitan dengan hubungan 

principle dan agent, serta adanya pemisahan kepemilikan (ownership) dan 

pengendalian (control) dalam badan usaha. 

Konsep teori agensi menurut Jensen dan Meckling, (1976) dalam 

Ridha dkk (2017) adalah hubungan agensi ada ketika salah satu pihak 

(prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa dan, 

dalam melakukan hal itu, mendelegasikan wewenang untuk membuat 

keputusan kepada agen tersebut. Dalam suatu korporasi, pemegang saham 

merupakan principle dan CEO adalah agen mereka. Pemegang saham 

mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan principle. 

Salah satu elemen kunci dari teori agensi ialah bahwa principle dan agent 

memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Agency theory memiliki asumsi 

bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan 

dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principle 

dan agent. Pihak principle termotivasi mengadakan kontrak untuk 
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menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas perusahaannya yang selalu 

meningkat. 

Teori keagenan menganalisis kepentingan dan perilaku dari pihak 

yang bertindak sebagai pembuat keputusan bagi pihak lain yang bertindak 

sebagai pemberi wewenang kepada pihak pertama dengan maksud agar pihak 

pertama bertindak dan membuat keputusan sesuai dengan kepentingannya 

selaku pemberi wewenang. 

Jensen dan Meckling, (1976) dalam Ridha dkk (2017) mendefinisikan 

hubungan keagenan (agency relationship) sebagai kontrak di mana satu atau 

lebih orang (pemilik atau principle) mengikat orang lain (agent) untuk 

melakukan beberapa jasa atas kepentingannya dan melibatkan pendelegasian 

beberapa otoritas pembuat keputusan kepada agent. Asumsi yang mendasari 

teori keagenan adalah pihak manajemen digaji tetap dengan kurangnya 

aktivitas pengawasan (monitoring) serta kurangnya kesediaan agen 

membatasi aktivitasnya agar sesuai kontrak. 

Agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan 

keuntungan para prinsipal. Namun disisi kepentingan pribadi, agen juga 

mempunyai kepentingan memaksimumkan kesejahteraan mereka. Sehingga 

ada kemungkinan besar agen tidak selalu bertindak sejalan dengan 

kepentingan terbaik prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Ridha dkk 

2017) 

Konflik kepentingan yang mungkin terjadi karena perbedaan 

kepentingan antara prinsipal dan agen dapat menyebabkan timbulnya biaya 
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keagenan. Menurut (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Ridha dkk 2017) 

terdapat tiga jenis biaya keagenan yaitu: 

1. Biaya pengawasan (monitoring cost): biaya yang dikeluarkan oleh 

principle untuk mengawasi agen sehingga dapat membatasi aktivitas 

yang menyimpang dari agen yang disebabkan perbedaan kepentingan 

antara agen dan principle. 

2. Biaya yang mengikat (bonding cost): sumber daya perusahaan yang 

dibelanjakan agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak 

yang dapat merugikan principle atau untuk meyakinkan bahwa 

principle akan memberikan kompensasi jika dia benar – benar 

melakukan tindakan tersebut. 

3. Biaya residu (residual cost): nilai uang yang ekuivalen dengan 

pengurangan kesejahteraan yang dialami principle jika terjadi 

divergensi antara keputusan – keputusan yang dapat memaksimalkan 

kesejahteraan agen. 

Agen sebagai pihak yang menghasilkan laporan keuangan memiliki 

keinginan untuk mengoptimalisasi kepentingannya, sehingga dimungkinkan 

agen melakukan manipulasi data atas kondisi perusahaan. Optimalisasi 

kepentingan baik prinsipal maupun agen yang tidak sesuai dapat 

menimbulkan terjadinya asimetri informasi. Asimetri informasi dan konflik 

kepentingan ini mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak 

sebenarnya kepada prinsipal, terutama jika informasi tersebut berkaitan 

dengan kinerja agen 
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Teori keagenan ini merupakan Grand Theory yang digunakan dengan 

adanya hubungan antara principle dan agent yang memeniliki kepentingan 

sendiri-sendiri telah menimbulkan konflik. Dapat disimpulkan keterkaitan 

Teori Agency dengan variabel penelitian ini dimana Kinerja Perusahaan akan 

tergambar dari pendapatan yang diterima oleh perusahaan di periode tertentu, 

membuat pemilik perusahaan ingin meningkatkan laba yang sebesar-besarnya 

sehingga Kinerja Perusahaannya akan baik dimata masyarakat dan investor. 

Pendelegasian wewenang atas keinginan para pemilik perusahaan kepada 

agent atau menejer di perusahaan tersebut diberikan. 

Namun disisi lain para manejer perusahaan yang menjalankan dan 

mengambil keputusan terhadap kegiatan perusahaan diperiode tertentu 

memiliki keinginan dan kepentingan yang berbeda pula, sedangkan manejer 

perusahaan memiliki informasi lebih banyak dan lebih dulu dibandingkan 

pemilik perusahaan atas perusahaan terebut. Sehingga asimetri informasi ini 

dan kepentingan yang berbeda oleh masing-masing pihak menimbulkan 

kecurangan atau manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak 

manejer selaku pembuat keputusan atas laporan keuangan tersebut 

menimbulkan kerugian terhadap perusahaan yang dikelola. 

Good Corporate Governance merupakan mekanisme yang dapat 

menegahi dan mengatasi konflik kepentingan diatas dengan adanya proksi 

yang dapat meminimalisir adanya kecurangan, asimetri informasi yang 

mungkin akan dilakukan oleh menejer demi kepetingan pribadi yang 

merugikan pemilik perusahaan sebagai principle yang telah mengeluarkan 
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biaya untuk mendelegasikan wewenangya kepada pihak agent agar dapat 

memaksimalkan keutungan oleh pihak principle. 

2.1.2 Pengertian Kinerja Keuangan 

Kinerja perusahaan dapat dikatakan sebagai suatu usaha formal yang 

dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari 

aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. 

Menurut Sucipto (2003:6)   

Pengertian kinerja keuangan adalah “penentuan ukuran-ukuran 

tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan 

dalam menghasilkan laba”. Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai 

“performing measurement“, yaitu kualifikasi dan efisiensi serta efektifitas 

perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Dengan 

demikian pengertian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan 

perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas 

perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu (Hanafi, 

2007:69).  

Penilaian kinerja menurut Srimindarti (2006:34) adalah “penentuan 

efektivitas operasional, organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, 

standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik”. Ada 

dua macam kinerja, yakni kinerja opeasional dan kinerja keuangan. Kinerja 

operasional lebih ditekankan pada kepentingan internal perusahaan seperti 

kinerja cabang/divisi yang diukur dengan kecepatan dan kedisiplinan. 

Sedangkan kinerja keuangan lebih kepada evaluasi laporan keuangan 
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perusahaan pada waktu dan jangka tertentu. 

2.1.3 Pengertian Pengukuran Kinerja Keuangan  

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan 

perbaikan diatas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan 

perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian 

secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterprestasi, 

dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode 

tertentu. Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. 

Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8 

(delapan) macam, menurut Jumingan (2006:242) Analisis Perbandingan 

Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan 

laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, 

baik dalam jumlah (absolut) maupun dalam persentase (relatif).  

1. Analisis Tren (tendensi posisi), merupakan teknik analisis untuk 

mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan 

kenaikan atau penurunan. 

2. Analisis Persentase per-Komponen (common size), merupakan teknik 

analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing 

aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang. 

3. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik 

analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal 

kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan. 

4. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis 
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untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas 

pada suatu periode waktu tertentu. 

5. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk 

mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun 

laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan.  

6. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk 

mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba. 

7. Analisis Break Even, merupakan teknik analisis untuk mengetahui 

tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami 

kerugian 

2.1.4 Tujuan Pengukuran Kinerja 

 Menurut Munawir (2012:31) menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran 

kinerja keuangan perusahaan adalah:  

1. Mengetahui tingkat likuiditas Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera 

diselesaikan pada saat ditagih.  

2. Mengetahui tingkat solvabilitas Solvabilitas menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabia perusahaan 

tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. 

3. Mengetahui tingkat rentabilitas Rentabilitas atau yang sering disebut 

dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. 

4. Mengetahui tingkat stabilitas Stabilitas menunjukkan kemampuan 
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perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan 

mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-

hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat pada 

waktunya.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan 

memberikan penilaian atas pengelolaan aset perusahaan oleh manajemen dan 

manajemen perusahaan dituntut untuk melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan 

atas kinerja keuangan perusahaan yang tidak sehat. 

2.1.5 Manfaat Pengukuran Kinerja 

Menurut Fahmi (2014) ada beberapa manfaat dari pengukuran Kinerja 

Perusahaan bagi manajemen diantaranya: 

1. Mengelola operasi perusahaan secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karyawan secara maksimal. 

2. Membantu manajer dalam mengambil setiap keputusan yang bersangkutan 

dengan karyawan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. 

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, perkembangan karyawan, dan 

untuk menyediakan kriteria seleksi serta evaluasi program pelatihan 

karyawan. 

4. Menyediakan umpan balik bagi setiap karyawan mengenai bagaimana 

penilaian atasan mereka terhadap kinerja mereka. 

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 
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2.2 Manajemen Laba 

2.2.1 Pengertian Manajemen Laba 

Menurut Schipper (1989) dalam Subramanyam (2010) mendefinisikan 

manajemen laba adalah suatu tindakan intervensi yang dilakukan manajemen 

dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi 

kebutuhan pribadi. Sering kali proses ini mencakup mempercantik laporan 

keuangan terutama angka yang paling bawah, yaitu laba Scott (1997) dalam 

Ridha dkk (2017) menilai tindakan manajemen laba dengan dua sudut 

pandang. Pertama, tindakan manajemen laba sebagai perilaku oportunistik 

yang dilakukan oleh manajer untuk memaksimumkan utilitasnya dalam 

menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan political costs. Kedua, 

dengan memandang manajemen laba dari perspektif efficient contracting 

(Efficient Earnings Management), dimana manajemen laba memberi manajer 

suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam 

mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-

pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian, manajer dapat 

mempengaruhi nilai pasar saham perusahaannya melalui manajemen laba, 

misalnya dengan membuat perataan laba (income smothing) dan pertumbuhan 

laba sepanjang waktu. 

Dari berbagai definisi manajemen laba di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas manajemen laba merupakan aktivitas manipulasi 

laporan keuangan yang dilakukan oleh para manajer yang dimaksudkan untuk 

mencapai berbagai tujuan. Insentif ini diklasifikasikan sebagai penyebab 
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internal dan eksternal, dimana penyebab internal adalah hal yang langsung 

dikuasai oleh perusahaan sedangkan penyebab eksternal adalah hal yang tidak 

dapat dikendalikan oleh perusahaan secara langsung. Sehingga dengan 

merangkum pendapat dari penelitian sebelumnya Ruiz et al (2016) 

menyimpulkan bahwa terdapat berbagai motivasi yang menyebabkan manajer 

melakukan manajemen laba, yaitu: (1) motivasi kontrak, kompensasi, dan 

pinjaman, (2) motivasi pasar modal, dan (3) jenis perusahaan 

2.2.2 Tujuan dan Motivasi Manajemen Laba 

Manajer  yang  memiliki  informasi  atas  laba  bersih  perusahaan  

akan Perusahaan  yang  akan  go  public belum  memiliki  nilai  pasar  dan 

melakukan  manajemen  laba  dengan  harapan  bisa  menaikkan  harga 

saham perusahaan. 

Menurut Sri Sulistyanto (2012:177) pola manajemen laba antara lain:  

1. Penaikan laba (income increasing) Pola penaikkan laba (income 

increasing) merupakan upaya perusahaan untuk mengatur agar laba 

periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. 

Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode 

berjalan menjadi lebih tinggi daripada pendapatan yang sesungguhnya 

dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih rendah dari biaya 

sesungguhnya.  

2. Penurunan laba (income descreasing) Pola penurunan laba (income 

descreasing), merupakan upaya perusahaan mengatur agar laba 

periode berjalan menjadi lebih rendah daripada laba sesungguhnya. 
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Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode 

berjalan menjadi lebih rendah daripada pendapatan sesungguhnya dan 

atau biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi dari biaya 

sesungguhnya.  

3. Perataan laba (income smoothing) Pola perataan laba (income 

smoothing), merupakan upaya perusahaan mengatur agar labanya 

relatif sama selama beberapa periode. Upaya ini dilakukan dengan 

mempermainkan pendapatan dan biaya periode berjalan menjadi lebih 

tinggi atau lebih rendah daripada pendapatan atau biaya 

sesungguhnya.”  

Watts, Zimmerman (1986) dan Pramudji, Trihartati, (2010) 

menyatakan bahwa motivasi manajemen laba antara lain: Bonus plan 

hypothesis, Debt (equity) hypothesis, dan Political cost hypothesis. Praktik 

Manajemen Laba (earnings management) yang sering kali dilakukan 

perusahaan.  

Menurut Scott (2013) terdapat empat pola manajemen laba yaitu:  

1. Taking a bath adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara 

menjadikan laba perusahaan pada periode berjalan menjadi sangat 

ekstrim rendah (bahkan rugi) atau sangat ekstrim tinggi dibandingkan 

dengan laba pada periode sebelumnya atau sesudahnya 

2. Income minimization adalah pola manajemen laba yang dilakukan 

dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan 

lebih rendah daripada laba sesungguhnya.  
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3. Maksimisasi laba (income maximization) adalah pola manajemen laba 

yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan 

periode berjalan lebih tinggi daripada laba sesungguhnya  

4. Income smoothing atau perataan laba merupakan salah satu bentuk 

manajemen laba yang dilakukan dengan cara membuat laba akuntansi 

relative konsisten (rata atau smooth) dari periode ke periode.  

2.2.3 Indikator manajemen laba 

Dalam penelitian ini, indikator manajemen laba yang digunakan adalah 

Manajemen Laba Riil dan Manajemen Laba Akrual.  

Cohen dan Zarowin (2010) manajemen laba riil dapat dilakukan dengan 3 

(tiga) cara yaitu:  

a. Manipulasi Penjualan Manipulasi penjualan merupakan usaha manajemen 

dalam meningkatkan penjualan secara temporer dalam periode tertentu 

dengan menawarkan diskon harga, produk secara berlebihan atau 

memberikan persyaratan kredit yang lebih lunak. Strategi ini dapat 

meningkatkan volume penjualan dan secara tidak langsung akan 

meningkatkan laba dan aliran kas periode saat ini.  

b. Mengurangi beban-beban diskresionari (dicretionary expenditures) 

Perusahaan dapat menurunkan discretionary expenditures seperti beban 

penelitian dan pengembangan, iklan, penjualan, adminstrasi dan umum 

terutama dalam periode dimana pengeluaran tersebut tidak langsung 

menyebabkan pendapatan dan laba. Strategi ini dapat meningkatkan laba 

dan arus kas periode saat ini namun memiliki efek positif terhadap arus 
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kas.  

c. Produksi yang berlebihan (overproduction) Untuk meningkatkan laba, 

manajer perusahaan dapat memproduksi lebih banyak daripada yang 

diperlukan karena tingkat produksi yang lebih tinggi akan menyebabkan 

biaya tetap per unit produk lebih rendah. Strategi ini dapat menurunkan 

kos barang terjual (cost of goods sold) dan meningkatkan laba. Dengan 

ketiga cara di atas perusahaan-perusahaan yang diduga (suspect) 

melakukan manipulasi aktivitas riil akan mempunyai abnormal cash flow 

operations (CFO) dan abnormal production cost yang lebih besar 

dibandingkan perusahaan-perusahaan lain serta abnormal discretionary 

expenses yang lebih kecil.  

Manajemen laba akrual adalah salah satu teknik pengelolaan laba yang 

biasa digunakan. Manajemen laba akrual ditunjukkan dengan adanya 

discretionary accrual (diskresioner akrual). Penggunaan diskresioner akrual  

digunakan untuk menjadikan laporan keuangan lebih informatif yaitu laporan 

keuangan yang dapat mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Pemisahan 

discretionary accrual menjadi short term dan long term discretionary accrual 

dilakukan oleh Whelan dan McNamara (2004) berdasarkan model Jones (1991) 

Penggunaan short term accruals ditujukan untuk lebih mengurangi masalah 

timing dan matching. Sementara itu, tidak terdapat kejelasan alasan penggunaan 

long term accruals untuk mengakomodasi tujuan tersebut.  

Hal ini dikarenakan penggunaan long term accruas dipengaruhi oleh 

proses politis (Watts dan Zimmerman, 1989). Selanjutnya Whelan dan McNamara 
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(2004) menyatakan bahwa pasar mungkin akan menganggap penggunaan long 

term discretionary accruals adalah usaha manajer untuk membodohi pelaku pasar, 

karena sifat dari akrual tersebut yang memberikan kesempatan bagi manajer untuk 

melakukan manipulasi. Menurut Sri Sulistyanto (2012:161) untuk menentukan 

seberapa besar kecilnya aktivitas manajemen laba yang direkayasa dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut :  

a. Discretionary accrual merupakan komponen akrual hasil rekayasa 

manajerial dengan memanfaatkan kebebasan dan keleluasaan dalam 

estimasi dan pemakaian standar akuntansi. Ada beberapa metode yang bisa 

dipakai manajer perusahaan untuk merekayasa besar kecilnya 

discretionary accrual ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya, 

misalnya kebebasan menentukan estimasi presentase jumlah piutang tak 

tertagih, memilih metode penentuan jumlah persediaan, dan sebagainya. 

b. Nondiscretionary accrual merupakan komponen akrual yang diperoleh 

secara alamiah dari dasar pencatatan akrual dengan mengikuti standar 

akuntansi yang diterima secara umum, misalnya metode depresiasi dan 

penentuan persediaan yang dipilih harus mengikuti metode yang diakui 

dalam prinsip akuntansi. 

  



  

 
 

21 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Berikut disajikan ringkasan penelitian terdahulu yang tampak pada tabel 1 

sebagai  berikut : 

Table 2.1 penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul peneliti Hasil 

1 Devi 

Nurbayani 

(2010) 

analisis Pengaruh Penerapan 

Good Corporate Governance dan 

manajemen laba Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Hasil Penelitian mengatakan 

manajemen laba berpengaruh 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan yang diproksikan 

dengan tobin’sq. semenara 

kepemilikan saham tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat nilai 

perusahaan 

2 Siti Nurlaila 

(2012)  

Pengaruh Good Corporate 

Governance dan manajemen 

laba terhadap Kinerja 

Perusahaan 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahawa manajemen laba 

berpengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan dan GCG 

berpengaruh negative terhadap 

kinerja perusahaan.  

3 Vesy 

Novrianti dan 

Riardi Armas 

(2012)  

Pengaruh manajemen laba 

terhadap Kinerja Perusahaan 

pada perusahaan manufaktur 

pada tahun 2015-2019 

Pendekatan manajemen laba 

nyata untuk efek arus kas 

operasi pada indikator Kinerja 

Perusahaan Return on Asset 

(ROA) dan tidak berpengaruh 

pada indikator Kinerja 

Perusahaan Tobin’s Q. 

4  Raras 
Mahiswari 

(2014)  

Pengaruh Mekanisme 
Corporate Governance, 

manajemen laba terhadap 

Manajemen Laba dan Kinerja 

Keuangan Pada Perbankan 

yang terdaftar di BEI 

Good Corporate Governance 

berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan manajemen laba 

berpengaruh negatif dan 

signifikan melalui manajemen 

laba terhadap Kinerja 

Keuangan 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

2.4.1 Pengaruh Manajemen laba terhadap kinerja keuangan 

Beberapa teknik manajemen laba (earnings management)dapat 

mempengaruhi laba yang dilaporkan oleh manajemen. Praktik manajemen 

laba akan mengakibatkan kualitas laba yang dilaporkan menjadi rendah. 

Earnings dapat dikatakan berkualitas tinggi apabila earnings yang dilaporkan 

dapat digunakan oleh para pengguna (users) untuk membuat keputusan yang 

terbaik, dan dapat digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi harga dan 

return saham oleh Bernard dan Stober (1998)  

Andri (2007) menyatakan apabila laba yang dilaporkan manajemen 

erat dengan adanya manajemen laba maka kinerja keuangan tersebut akan 

buruk atau negatif. Ini sejalan dengan beberapa penelitian lain yang 

menyatakan manajemen memiliki pengaruh terhadap manajemen laba dalam 

Siallagan dan Mahfoedz (2006). 

Tingginya manajemen laba dapat mengurangi kepercayaan investor 

dan pihak pihak berkepentingan lain terhadap kualitas laporan keuangan yang 

dihasilkan manajemen ini akan memicu tinggi konflik keagenan dalam suatu 

perusahaan, Tinggi konflik keagenan dapat menimbulkan motivasi 

manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba, semakin tinggi praktik 

manajemen laba maka akan menyebabkan laba yang dilaporkan tidak 

berkualitas, atau laba tersebut tidak memiliki kekuatan respon laba (earnings 

powers), hal inilah yang menurunkan kualitas laba suatu perusahaan dalam 
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Venola (2008). dengan kata lain hubungan dalam manajemen laba dan 

kualitas adalah berpengaruh 

Berdasarkan kerangka pikir dan juga landasan penelitian dapat 

digambarkan sebuah paradigma penelitian seperti pada gambar di bawah ini: 

 

  



  

 
 

24 

2.4 kerangka pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka pikir 

  

PT BARUGA ASRINUSA DEVELOPMENT MAKASSAR  

Metode Analisis 

Analisis Deskriptif Analisis Regresi Linear Berganda  

Kesimpulan  

Rekomendasi  

Manajemen Laba 
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2.5 Hipotesis 

Dalam penelitian ini hipotesis yang dikemukakan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut : Diduga Manajemen Laba berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja keuangan pada PT Baruga Asrinusa Develoment. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Devloment yaitu PT Baruga 

Asrinusa Develoment Jalan antang raya Kecamatan Manggala kota Makassar 

  Waktu penelitian berlangsung selama 2 bulan lebih terhitung sejak 

Februari sampai Maret 2022. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

a. Peneltian Kepustakaan (Library Research) adalah penelitian yang 

dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa 

buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Iqbal Hasan 

(2008) 

b. Penelitian Lapangan ((Field Research) adalah penelitian yang bertujuan 

untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang 

dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, 

lembaga, atau masyarakat. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali 

data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan 

dengan harga dan promosi serta dampaknya terhadap volume penjualan di 

perusahaan.sumadi suryabrata (1998). Ada beberapa cara dalam 

melakukan penelitian lapangan yaitu : 

1. Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. 

Cholid narbuko (2009). Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan 
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terhadap volume penjualan pada PT Baruga Asrinusa Develoment. 

2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti 

untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan 

berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan 

pada peneliti”. Wawancara ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah 

disiapkan sebelumnya yang akan diajukan kepada nasumber untuk 

dimintai keterangannya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

penelitian tersebut untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, 

mardalis (1989) 

3. kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir 

yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada 

seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau 

tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti (Mardalis: 2008: 

66) 

4. Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, 

peraturan peraturan, dan sebagainya (Arikunto, 2002: 158). 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

a. Kualitatif adalah penelitian untuk mendiskripsikan dan menganalsis 

tentang fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap, dan aktivitas sosial 

secara individual maupun kelompok. Metode kualitatif merupakan 

kumpulan metode untuk menganalisis dan memahami lebih dalam 
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mengenai makna beberapa individu maupun kelompok dianggap 

sebagai masalah kemanusiaan atau masalah sosial Creswell (2015). 

b. Kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan Sugiyono (2011) 

2. Sumber Data 

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh 

orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan 

memerlukannya, iqbal hasan (2004). Data ini diperlukan untuk 

melakukan wawancara langsung pada manajemen dan staf PT Baruga 

Asrinusa Develoment Jalan antang raya Kecamatan Manggala kota 

Makassar untuk mendapatkan informasi atau keterangan terkait 

masalah pengaruh harga dan promosi yang berpengaruh pada volume 

penjualan. 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. 

Data sekunder berupa buku-buku, jurnal, ensiklopedi, majalah, 

makalah, artikel dan lain-lain yang relevan dengan permasalahan 

mengenai data keuangan. Iqbal Hasan (2004) 

3.4 Populasi dan Pemilihan Sampel 

  Populasi adalah keseluruhan objek yang memiliki satu atau beberapa ciri 
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atau karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh 

karyawan yang bekerja pada PT Baruga Asrinusa Develoment yang berjumlah 37 

orang 

  Sampel adalah sebagian populasi yang akan di teliti (arikunto,1998:117, 

dalam lestari, 2010. sampel penelitian ini ialah sampel jenuh adalah teknik 

penentuan sampel apabila semua anggota populasi dijadikan anggoota sampel 

maka yang menjadi sampel peneltian ini sebanyak 37 orang karyawan PT. Baruga 

Asrinusa Develoment.  

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis data kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif adalah metode analisis 

yang menggunakan rumus-rumus tertentu yang didapat dari suatu proses 

pengujian.  

3.5.1 Uji Asumsi Klasik Menurut Ghozali (2016) Uji klasik ini dapat dikatakan 

sebagai kriteria ekonometrika untuk melihat apakah hasil estimasi 

memenuhi dasar linier klasik atau tidak. Setelah data dipastikan bebas dari 

penyimpangan asumsi klasik, maka dilanjutkan dengan uji hipotesis yakni 

uji individual (uji t), pengujian secara serentak dan koefisien determinasi 

(R2).  

a. Uji Normalitas Data Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi,variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengansumsikan 

bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Ada dua cara untuk 
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mendeteksi apakah residual normal atau tidak yaitu dengan analisis 

grafik dan uji statistic (Ghozali,2016). 

b. Uji multikolonieritas Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel independen. Jika variabel independen saling 

berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortoganal. Variabel 

orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesame 

variabel independen sama dengan nol (Ghozali,2016).  

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari 

nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Apabila nilai VIF < 

10 mengindikasikan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas, 

sedangkan untuk nilai tolerance >0,1 (10%) menunjukkan bahwa model 

regresi bebas dari multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual 

atau pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali2016). 

d. Uji Autokorelasi Uji Autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam 

suatu model regresi linear ada korelasi antara pengganggu periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terdapat korelasi, 
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maka dinamakan ada problemautokorelasi. Autokorelasi muncul karena 

observasi berurutan sepanjangwaktu berkaitan satu sama yang lain. 

Masalah ini timbul karena residual(kesalahaan penganggu) tidak bebas 

dari suatu observasi ke observasi lainnya.Model regresi yang baik 

adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salahsatu cara yang dapat 

digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya auatokorelasi adalah uji 

Durbin-Witson (DW test). Uji Durbinwatson hanya digunakanuntuk 

autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept 

(konstanta)dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara 

variabel bebas. 

3.5.2 Uji Hipotesis  

a. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan metode 

analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk menguji 

hubungan pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. 

Variabel yang dipengaruhi disebut variabel tergantung atau dependen, 

sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau 

independen. Model persamaannya dapat digambarkan dengan rumus 

regresi berganda sebagai berikut: 

Rumus : Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e 

Keterangan:  

Y = variabel dependent (Kinerja Keuangan)  

X = Variabel independent (Manajemen Laba)  

a = Nilai Konstan 
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b = Koefisien Arah Regresi  

a. Uji T Uji signifikansi parsial (Uji t) uji hipotesis dengan t-test 

digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki 

hubungan signifikan atau tidak dengan variabel terikat secara 

individual untuk setiap variabel. Hipotesis yang diajukan adalah 

sebagai berikut:  

Ho Diterima, jika t hitung > f table pada α = 5% (α = 0,5)  

Ho Ditolak, jika t hitung < f table pada α = 5% (α = 0,5) 

b. Uji Kofisien Determinasi Kofisien determinasi digunakan untuk 

mengukur seberapajauh kemampuan model variasi variabel terkait. 

Nilai kofisien determinasi adalah adalah nol dan satu penelitian ini 

menggunakan nilai R2 karenah mampu mengatasi bias terhadap 

jumlah variabel-variabel dalam model regresi. Nilai Adj R 2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan 

variabel-variabel terikat sangat terbatas. 

3.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional memuat arti istilah-istilah untuk memudahkan dalam 

memahami penelitian ini: 

1. Manajemen laba adalah  salah satu strategi dalam akuntansi yang 

bermanfaat untuk mengetahui kondisi perusahaan dan kinerja perusahaan. 

Selain itu, pada umumnya strategi manajemen ini digunakan oleh manajer 

perusahaan dalam melakukan intervensi informasi dari laporan keuangan 

perusahaan 
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2. Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat 

mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam 

menghasilkan laba 

3. Pertumbuhan usaha adalah Bagian dari target manajemen. Dengan 

tumbuh, perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak uang untuk 

pemegang saham mereka. Pertumbuhan juga penting bagi daya saing 

kompetitif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Penelitian ini dilakukan di PT Baruga Asrinusa Development Makassar  

yang beralamat Jl Raya Baruga No.01 Sektor Mahameru, Makassar. 

Responden yang digunakan adalah karyawan PT Baruga Asrinusa 

Development Makassar. Waktu penelitian dilaksanakan mulai Desember 

sampai dengan bulan Februari 2022. 

4.1.1 Visi dan Misi Perusahaan 

Visi 

“Menjadi pengembang terbaik” 

Misi 

Menyediakan produk properti terbaik dan kaitannya untuk 

menciptakan nilai bagi stakeholder, melalui kepuasan pelanggan, 

Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan kepedulian lingkungan. 

4.1.2 Sejarah Perusahaan 

PT. Baruga Asrinusa Development (PT. BAD) adalah unit usaha real 

estate dalam lingkup Kalla Group yang didirikan pada tanggal 28 mei 1992. 

Selama berdirinya, PT. Baruga Asrinusa Development telah membangun 

beberapa kawasan properti Makassar seperti Ruko Cokroaminoto sebanyak 7 

unit (1992), Griya Panakkukang Indah (1994) dengan luas kurang lebih 2 Ha, 

Perumahan Panaikang Indah (1995) dengan luas kurang lebih 2,1 Ha. Pada 

tahun 1996, PT. Baruga Asrinusa Development memulai pengembangan kota 
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mandiri Bukit Baruga seluas300 ha. Dari tahun 1996 sampai dengan tahun 

2005, di kawasan Bukit Baruga, PT. Baruga Asrinusa Development telah 

membangun 1.000 unit rumah menengah, 744 Rumah Sederhana (RS), dan 

fasilitas pendukung lain seperti Masjid, Sekolah Islam Athirah, Lapangan 

Tenis, dan Ruko. Tahun 1999 kawasan bukit baruga makin membesar setelah 

tahap 1 pekerjaan dilanjutkan dengan membangun rumah tipe 36 dan 

kemudian dilanjutkan dengan tahap II. Waktu yang sama PT Baruga Asrinusa 

Development juga mulai menggarap tahap 1 kawasan rumah sederhana 

dimoncongloe lappara gang diberi nama kawasan dukuh Manggala. Ini 

sekaligus asrinusa development untuk menyediakan hunian bagi semua 

lapisan masyarakat. 

Kinerja perusahaan pada tahun 2006 terus membaik dari sisi keuangan 

dan operasi berkat pengendalian manajemen dan pengelolaan resiko. Dari 

tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, PT. Baruga Asrinusa Development 

mulai membangun rumah mewah sejumlah 225 unit dan membangun 

kawasan wisata yang dikembangkan menjadi unit bisnis baru. 

Dalam  mencapai visi Baruga Botanical 2014, PT. Baruga Asrinusa 

Development  mencanangkan dua periode penting. Tahun 2010-2012 sebagai 

Baruga Green (B-Green), dan tahun 2013-2014 Baruga Botanical (B-

Botanical). Dua periode penting ini memiliki target antara yang jelas untuk 

mencapai Baruga Botanical 2014. Baruga Green 2010-2012 telah dimulai 

dengan memperkuat infrastruktur dari segi operasi, keuangan, dan SDM. 
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Semuanya terjabarkan dalam Master Plan pengembangan secara cermat 

dalam transformasi strategis. 

Dalam  kurun waktu tahun 2010-2014 ini, PT. Baruga Asrinusa 

Development akan menghadirkan proyek-proyek housing dan fasilitas 

rekreasi lainnya dengan perkiraan total investasi mencapai Rp. 1,99 Triliun. 

Merintis perusahaan pengembangan yang awalnya diberi nama bumi sarana 

indah sekitar tahun 1992. Awalnya adalah  ide untuk memanfaatkan beberapa 

lahan milik PT hadji Kalla yang terbengkalai di beberapa tempat. Sehingga 

sampai sekarang membangun sebuah kawasan perumahan yang berlokasi di 

antang bukit baruga yang memakan lahan seluas 300 Ha. Sukses membangun 

dan memasarkan ruko di Jl HOS Cokroaminoto PT bumi sarana indah sebagai 

cikal bakal PT Baruga Asrinusa Development beralih ke daerah Panakkukang 

diberi nama griya panakkukang indah atau GPI.  Arah bangunan berikutnya 

adalah mengarah lahan tidur milik PT hadji Kalla di kawasan panaikang 

dengan lahan seluas kurang lebih 2,5 hektar tersebut perumahan panaikang 

indah di bangun. Setelah sukses dengan dua perumahan skala kecil menengah 

itu,PT Baruga Asrinusa Development kemudian memulai sebuah langkah 

besar dengan menggarap kawasan bukit baruga didaerah antang. Sedikit demi 

sedikit kawasan berbukit yang dulunya mirip hutan timba disulap menjadi 

sebuah kawasan perumahan yang asri dan teduh.  

Awal pertama dibangun di kawasan seluas kurang lebih 5 Ha,hingga 

sekarang PT Baruga Asrinusa Development telah berhasil mengembangkan 

kawasan perumahan bukit baruga dengan total luas 30Ha. PT Baruga 



  

 
 

37 

Asrinusa Development sekeping t juga mengemban amanah pemerintah 

dalam menyediakan hunian sederhana sesuai dengan perbandingan 1:3:6 di 

wilayah Manggala kabupaten maros dengan nama kawasan dukuh Manggala. 

Ada salah satu paling terasa jika kita memasuki kawasan bukit baruga yaitu 

lingkungan yang hijau dan sejuk. Sejak awal bukit baruga memang sudah 

didesain sebagai kawasan yang ramah lingkungan. Sebisa mungkin kawasan 

tidak sampai menebang pohon yang sudah lebih dulu tumbuh di kawasan 

tersebut. 

4.1.3 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas 

Berikut merupakan struktur organisasi dari PT.cendana indopearls 

cabang nusa tenggara timur: 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 

PT BARUGA ASRINUSA DEVELOPMENT MAKASSAR 
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Adapun untuk pembagian tugas kerja secara umum dapat dijelaskan 

berikut: 

1. Kantor Pusat 

Menandakan lokasi fungsi terpenting dari suatu organisasi yang 

dipimpin. Kantor pusat perusahaan adalah entitas di atas sebuah 

perusahaan yang memiliki tugas penuh dalam mengelola seluruh 

aktivitas bisnis. 

2. Deputi Chief 

Menjamin terlaksananya operasional peran delivery channel 

untuk personal customer dan cluster 4. Serta peran pengelolaan 

jaringan akses di KANDATEL serta KANCATEL melalui 

pengelolaan fungsi-fungsi Fixed Phone sales, Data & VAS sales, 

customer care, network maintenance, business performance, dan 



  

 
 

39 

genral support sehingga mencapai target bisnis yang telah ditetapkan 

guna mempertahankan/meningkatkan suitanable growth dan 

keunggulan kompetitif perusahaan. 

3. On Site 

Site engineer adalah pembantu tugas Project Manager (manager 

proyek) yang bertanggunjawab dalam perencanaan teknis dan material 

konstruksi, termasuk menyediakan seluruh shop drawing, membuat 

perhitungan konstruksi yang diperlukan, dan menentukan spesifikasi 

data teknis bahan dan volume pekerjaan konstruksi. 

4. Deputy Coo 

Tugas utama dari COO adalah menerjemahkan target dan juga 

tujuan dari CEO, yang biasanya akan dituangkan dalam business plan 

atau rencana bisnis. Sebagai ketua harian, COO juga bertugas dalam 

mengatur target pertumbuhan harian, guna memenuhi target profit 

dengan performa yang ideal. 

5. Project Manager 

Project Manager adalah seseorang yang mempunyai tanggung 

jawab penuh terhadap tercapainya tujuan dan sasaran proyek dengan 

mempimpin, merencanakan, mengkoordinasi, dan mengendalikan 

sumber daya yang ada. 

6. Admin project seaction head 

Seseorang yang memiliki tugas untuk mengelola semua kegiatan 

administrasi yang ada didalam sebuah perusahaan dan memastikan 
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setiap kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan 

apa yang direncanakan. Administration Head juga diartikan sebagai 

kepala bagian administrasi. 

a) Bertanggung jawab untuk mengelola semua kegiatan 

administrasi cabang. 

b) Mengontrol semua kegiatan yang bersifat administrasi, termasuk 

diantaranya adalah Finance, BPKB, Insurance, dan administrasi 

ketenagakerjaan/HRD. 

c) Mengelola dan memelihara aset berupa fisik dan aset keuangan 

d) Melakukan verifikasi dokumen yang ada kaitannya dengan 

administrasi keuangan 

e) Membuat planning dan budget sesuai dengan estimasi penjualan 

f) Meyakinkan seluruh administrasi keuangan dari internal maupun 

eksternal yang ada di cabang sesuai dengan SOP dan regulasi 

yang berlaku di perusahaan 

g) Meyakinkan pekerjaan kasir dan A/R sudah sesuai dengan tugas 

dan tanggung jawabnya 

h) Melaporkan hasil kegiatan dan operasional kepada departemen 

secara berkala 

7. Admin Project 

Sebuah proyek konstruksi akan berjalan dengan baik jika 

didukung oleh seorang administrasi dan keuangan proyek dengan 

berbagai macam tugasnya. Peran administrasi proyek dimulai dari 
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masa persiapan pelaksanaan pembangunan sampai dengan 

pemeliharaan dan penutupan kontrak kerja. Tugas administrasi dan 

keuangan proyek bangunan adalah sebagai berikut: 

a) Melakukan seleksi atau perekrutan pekerja diproyek untuk 

pegawai bulanan sampai dengan pekerja harian dengan 

spesialisai keahlian masing-masing sesuai posisi organisasi 

proyek yang dibutuhkan. 

b) Pembuatan laporan keuangan atau laporan kas bank proyek, 

laporan pergudangan, laporan bobot prestasi proyek, daftar 

hutang dan lain-lain. 

c) Membuat dan melakukan verifikasi bukti-bukti pekerjaan yang 

akan dibayar oleh owner sebagai pemilik proyek. 

d) Melayani tamu – tamu intern perusahaan maupun ekstern dan 

melakukan tugas umum. Mengisi data-data kepegawaian, 

pelaksanaan, asuransi tenaga kerja, menyimpan data-data 

kepegawaian karyawan dan pembayaran gaji serta tunjangan 

karyawan. 

e) Membuat laporan akutansi proyek dan menyelesaikan 

perpajakan serta retribusi. 

f) Mengurus tagihan kepada pemilik proyek atau jika kontraktor 

nasional dengan banyak proyek maka bertugas juga membuat 

laporan ke kantor pusat serta menyiapkan dokumen untuk 

permintaan dana ke bagian keuangan pusat. 
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g) Membantu project manager terutama dalam hal keuangan dan 

sumber daya manusia sehingga kegiatan pelaksanaan proyek 

dapat berjalan dengan baik. 

h) Membuat laporan ke pemerintah daerah setempat, lurah atau 

kepolisian mengenai keberadaan proyek dan karyawan dalam 

pelaksanaan pekerjaan pembangunan. 

i) Mencatat aktiva proyek meliputi inventaris, kendaraan dinas, 

alat-alat proyek dan sejenisnya. 

j) Menerima dan memproses tagihan dari sub kontraktor jika 

proyek yang dikerjakan berskala besar sehingga melakukan 

pemborongan kembali kepada kontraktor spesialis sesuai dengan 

item pekerjaan yang dikerjakan. 

k) Memelihara bukti-bukti kerja sub bagian administrasi proyek 

serta data-data proyek. 

8. Engeenering seaction head 

Tanggung jawab dan tugas Engineering Manager jelas akan 

bertambah, tapi ada alasan jelas di balik semua ini. Seorang manajer 

tentu tidak hanya fokus terhadap pekerjaannya sendiri. Ia harus 

mampu mengelola anggota timnya demi mencapai tujuan bersama: 

a) menjabarkan proyek menjadi sebuah timeline rinci 

b) siapkan tim, material, dan tools yang diperlukan 

c) berkomunikasi dengan project manager , desainer , engineer , 

dan lainnya 
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d) memastikan berjalannya sesuai rencana dan anggaran 

e) membuat laporan kemajuan proyek 

f) memastikan proyek dilakukan sesuai SOP perusahaan dan 

undang-undang 

g) melakukan inspeksi lokasi/supervisi 

h) mengawasi penerapan protokol keselamatan 

i) menyatukan perubahan desain dan pertimbangan bagi proyek 

9. Electrical engineering staff 

Teknisi listrik merupakan orang yang bertanggung jawab pada 

urusan kelistrikan di suatu perusahaan. Teknisi listrik diwajibkan 

memiliki kemampuan dalam memperbaiki masalah kelistrikan dari 

mesin produksi atau peralatan lainnya yang ada demi kelancaran 

operasional perusahaan. Kegiatan pemeriksaan dan pemeliharaan 

secara berkala baik menyangkut instalasi listrik gedung perkantoran 

maupun pada seluruh peralatan produksi di suatu perusahaan 

pemeliharaan menjadi kegiatan rutin yang harus dilakukan. Selain itu, 

teknisi listrik diharapkan dapat membuat perencanaan dalam 

penggunaan listrik.Untuk itu seorang teknisi listrik harus punya bekal 

yang cukup dalam hal perkabelan, pengoperasian mesin diesel, serta 

instalasi dan panel listrik. 

10. Civil engineering staff 

a) Menganalisa perencanaan dan pengendalian anggaran. 
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b) Membuat BQ, memperkirakan analisa harga satuan baik 

pekerjaan struktur bangunan 

c) Membuat dan memahami gambar kerja 

d) Membuat laporan (progres pekerjaan). 

e) Mampu menjadi pelaksana sipil/ baja 

11. Document project control 

Kontrol Proyek bertujuan untuk memberikan status informasi 

suatu proyek secara rutin sehingga setiap orang dapat melakukan 

tindakan saat tren proyek menunjukkan hal yang negative. 

12. Site Manager 

Site Manager adalah pembantu  Project Manager dalam 

memeriksa secara rinci pekerjaan di lapangan dan mengeluarkan 

instruksi di lapangan kepada subkontraktor sesuai dengan rencana 

kerja dan mutu yang telah disetujui. 

a) Merencanakan “Time Schedule” pelaksanaan proyek sesuai 

dengan kewajiban dari perusahaan terhadap pemilik proyek atau 

kepentingan perusahaan sendiri. 

b) Merencanakan pemakaian bahan dan alat dan pekerjaan instalasi 

untuk setiap proyek yang ditangani sesuai dengan volume dan 

waktu penggunaannya. 

13. Warehouse 

Bertanggung jawab atas keluar masuknya barang di gudang, 

berikut beberapa tugas admin gudang yang harus kamu ketahui. 
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a) Mencatat barang yang masuk 

b) Mengklasifikasikan barang yang masuk dengan sesuai 

c) Membandingkan data dengan jumlah stok barang yang tersedia 

d) Mengecek stok barang di gudang 

14. Security 

Mengadakan pengaturan dengan maksud menegakkan tata tertib 

yang berlaku di lingkungan kerjanya khususnya yang menyangkut 

keamanan dan ketertiban atau tugas-tugas lain yang di berikan oleh 

pimpinan seperti: 

a) Pengaturan keluar masuk karyawan,suplayer dan kontraktor 

b) Pengaturan tanda pengenal 

c) Pengaturan terima tamu 

d) Pengaturan lalu lintas di dalam area perusahaan 

e) Pengaturan parkir kendaraan. 

f) Dll sesuai PKB dan aturan perusahaan 

4.2 Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Objek Penelitian 

a. Gambaran Umum Responden 

Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan pada PT. Baruga 

Asrinusa Development Makassar. Penelitian ini di rencanakanakan 

kurang lebih 2 bulan terhitung dari Desember sampai dengan bulan 

Februari 2022. Dengan waktu penyebaran kuesioner berlangsung 

selama 4 hari. Data untuk penelitian ini diperoleh dengan 
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menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada 

responden yang merupakan karyawan pada PT. Baruga Asrinusa 

Development Makassar.   

TABEL 4.1   

DISTRIBUSI DAN PENGEMBALIAN KUESIONER 

No. Keterangan Jumlah 

1 Kusioner yang disebar 37 

2 Kusioner yang kembali 37 

3 Kusioner yang tidak kembali 0 

Jumlah 37 

              Sumber: Diolah mengunakan SPSS Versi 25 

b. Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah karyawan pada PT. Baruga 

Asrinusa Development Makassar yang berjumlah 37 orang. Berikut ini 

adalah gambaran mengenai identitas responden yang terdiri dari jenis 

kelamin, Usia, tingkat pendidikan dan Lama bekerja. 

1) Karakteristis Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin diuraikan 

pada tabel dibawah ini: 

TABEL 4.2  

RESONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN 

No. Jenis Kelamin 
Responden 

Jumlah Orang Presentase 

1 Laki-Laki 21 56,76% 

2 Perempuan 14 43,24% 

Jumlah 37 100% 

Sumber: Diolah mengunakan SPSS Versi 25 

Berdasarkan uraian pada tabel 4.2 di atas, dapat dilihat 

bahwa responden yang ada pada penelitian ini sebagaian besar 
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merupakan responden laki-laki yaitu 21 orang ataupun 56,76% 

diiringi oleh responden perempuan sebanyak 14 orang ataupun 

43,24%, sehingga bisa disimpulkan bahwa rata-rata karyawan pada 

PT. Baruga Asrinusa Development Makassar di dominasi oleh 

karyawan laki-laki sebanyak 21 orang. 

2) Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Karakteristik responden yang di uraikan berdasrakan usia 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

TABEL 4.3  

RESPONDEN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN 

No. Jenis Kelamin 
Responden 

Jumlah Orang Presentase 

1 17-25 Tahun 21 56,76% 

2 26-40 Tahun 11 29,73% 

3 50 Tahun 5 13,51% 

Jumlah 37 100% 

Sumber: Diolah mengunakan SPSS Versi 25 

Berdasarkan pada tabel 4.3 di atas yaitu responden yang di 

uraikan berdasarkan usia, dapat diketahui pada penelitian ini 

jumlah responden yang berada pada usia 17-25 tahun sejumlah 21 

orang ataupun 56,76% , umur 26-40 tahun sejumlah 11 orang  

ataupun 29,73% dan umur 50 tahun sejumlah 5 orang ataupun 

13,51%. sehingga bisa disimpulkan bahwa rata-rata karyawan pada 

PT.Baruga Asrinusa Development Makassar di dominasi oleh 

karyawan yang berusia  17-25 tahun sebanyak 21 orang. 

3) Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Karakteristik responden yang di uraikan berdasarkan 
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tingkat pendidakan terakhir dapat di lihat pada tabel di bawah ini: 

TABEL 4.4  

RESPONDEN BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR 

No. Usia Jumlah 

Orang 

Presentase 

1 SMA/SMK 14 37,84% 

2 DIII 9 24,32% 

3 Sarjana S1 13 35,14% 

4 Sarjana S2 1 2,70% 

Jumlah 37 100% 

Sumber: Diolah mengunakan SPSS Versi 25 

Berdasarkan hasil data pada tabel 4.4 di atas yaitu 

responden berdasarkan pendidikan terakhir, bahwa sebagian besar 

responden dalam penelitian ini berpendidikan SMA/SMK 

Sebanyak 14 orang ataupun 37,84%, DIII  9 orang ataupun 

24,32%, kemudian sarjana S1 13 orang atapun 35,14%, dan 

Sarjana S2 1 orang ataupun 2,70%,  Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa karyawan pada PT. Baruga Asrinusa Development 

Makassar di dominasi oleh SMA/SMK sebanyak 14 orang.  

4) Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Karakteristik responden yang di uraikan berdasarkan lama 

bekerja dapat di lihat pada tabel dibawah ini. 

TABEL 4.5 

RESPONDEN BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR 

No. Usia Jumlah 

Orang 

Presentase 

1 1-3 Tahun 12 32,43% 

2 4-6 Tahun 14 37,84% 

3 7-9 Tahun 9 24,32% 

4 10-15 Tahun 2 5,41% 

Jumlah 37 100% 

Sumber: Diolah mengunakan SPSS Versi 25 
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Berdasarkan pada tabel 4.5 karakteristik responden 

berdasrkan lama bekerja responden dalam penelitian ini yang lama 

bekerja 1-3 tahun sebanyak 12 orang ataupun 32,43%, serta lama 

bekerja 4-6 tahun sebanyak 14  orang ataupun 37,84%, serta 7-9 

tahun sebanyak 9 orang ataupun 24,32%, dan 10-15 tahun 

sebanyak 2 orang ataupun 5,41%, maka dapat disimpulkan rata-

rata lama bekerja karyawan pada PT. Baruga Asrinusa 

Development Makassar di dominasi oleh 4-6 tahu lama bekerja 

dengan jumlah sebanyak 14 orang. 

2. Hasil Uji Instrumen Penelitian 

a. Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini Manajemen 

Laba dan Kinerja Keuangan. Variabel-variabel tersebut akan di uji 

dengan statistik deskriptif. 

TABEL 4.6 

ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Manajemen Laba 37 2,00 5,00 3,5838 ,74741 

Kinerja Keuangan 37 3,20 5,00 3,8919 ,44621 

Valid N (listwise) 37     

           Sumber: data diolah berdasarkan IBM SPSS Versi 25.0 

Tabel 4.6 menjelaskan hasil statistik deskriptif tentang 

variabel-variabel dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Manajemen Laba 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, variabel Manajemen Laba 
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memiliki nilai minimum 2,00 nilai maksimum 5,00 dan mean 3,5838 

sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban 

setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan 

sebesar 0,74741 dari nilai rata-rata jawaban responden. 

2. Kinerja Keuangan 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, variabel Kinerja Keuangan 

memiliki nilai minimum 3,20 nilai maksimum 5,00 dan mean 3,8919 

sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban 

setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan 

sebesar 0,44621 dari nilai rata-rata jawaban responden. 

Setelah melakukan penelitian, telah diperoleh data yang 

diperlukan sebagai informasi yang akurat. Selanjutnya, akan dilakukan 

deskripsi penelitian untuk memberikan penjelasan mengenai hasil 

jawaban dari masing-masing responden atas pertanyaan yang diajukan 

pada saat penelitian. Berdasarkan banyaknya variabel dan merujuk 

kepada masalah penelitian, maka deskripsi data dikelompokkan 

menjadi empat bagian yaitu: Manajemen Laba (X1) dan Kinerja 

Keuangan (Y). Hasil perhitungan statistik deskriptif masing-masing 

variabel secara lengkap dapat dilihat pada lampiran. Uraian singkat 

hasil perhitungan statistik deskriptif tersebut dikemukakan berikut ini. 

1) Tanggapan Dari Responden Untuk Variable Manajemen Laba 

Berikut merupakan hasil tanggapan dari responden untuk 

variabel Manajemen Laba (X). 
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TABEL 4.7 

TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI VARIABEL  

MANAJEMEN LABA 

Item 
Frekuensi Skor dan Persentase Total 

Skor 
Rata- 

rata 1 2 3 4 5 N 

1 
F 0 7 10 14 6 

37 130 3,51 
Percent 0 18,9 27 37,8 16,2 

2 
F 0 6 8 16 7 

37 135 3,65 
Percent 0 16,2 21,6 43,2 18,9 

3 
F 0 6 6 19 6 

37 136 3,68 
Percent 0 16,2 16,2 51,4 16,2 

4 
F 0 8 8 18 3 

37 127 3,43 
Percent 0 21,6 21,6 48,6 8,1 

5 
F 0 3 10 21 3 

37 135 3,65 
Percent 0 8,1 27 56,8 8,1 

Mean variabel Manajemen Laba 3,5838 

Sumber: data diolah berdasarkan IBM SPSS Versi 25.0 

 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa sesuai dengan hasil 

tanggapan responden di atas, diketahui terdapat 5 bentuk 

pernyataan berikut. 

a) Di perusahaan tempat Anda bekerja, penerapan wewenang dan 

tanggung jawab tidak terlalu dipentingkan. 

b) Di perusahaan tempat Anda bekerja, bila laporan keuangan perlu 

segera diterbitkan, maka otorisasi transaksi dan bukti pendukung 

dapat diabaikan. 

c) Di perusahaan tempat Anda bekerja, pemeriksaan fisik atas 

kekayaan perusahaan seperti kas, dan lain-lain hanya dilakukan 

pada saat diperlukan. 

d) Di perusahaan tempat Anda bekerja, sistem akuntansi tidak 

dapat mencatat seluruh informasi kegiatan operasional 
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perusahaan. 

e) Di perusahaan tempat Anda bekerja, pemantauan dan evaluasi 

atas aktivitas operasional untuk menilai pelaksanaan 

pengendalian internal misal derajat keamanan kas dan 

sebagainya tidak dilakukan secara terus menerus. 

Diketahui hasil tanggapan variabel Manajemen Laba (X) 

menunjukkan bahwa sesuai item pernyataan yang digunakan paling 

banyak responden memberikan penilaian setuju dan paling sedikit 

responden memberikan penilaian tidak setuju. Jumlah nilai rata-

rata keseluruhan dari 5 pernyataan yaitu sebesar 3,5838 berada di 

skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. 

2) Tanggapan Dari Responden Untuk Variable Kinerja Keuangan 

Berikut merupakan hasil tanggapan dari responden untuk 

variabel Kinerja Keuangan (Y). 

TABEL 4.8 

TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI VARIABEL  

KINERJA KEUANGAN 

Item 
Frekuensi Skor dan Persentase Total 

Skor 

Rata- 

rata 1 2 3 4 5 N 

1 
F 0 0 10 24 3 

37 141 3,81 
Percent 0 0 27 64,9 8,1 

2 
F 0 0 12 18 7 

37 142 3,86 
Percent 0 0 32,4 48,6 18,9 

3 
F 0 0 6 27 4 

37 146 3,95 
Percent 0 0 16,2 73 10,8 

4 
F 0 2 3 29 3 

37 144 3,89 
Percent 0 5,4 8,1 78,4 8,1 

5 
F 0 2 3 27 5 

37 146 3,95 
Percent 0 5,4 8,1 73 13,5 

Mean variabel Kinerja Keuangan 3,8919 

Sumber: Data primer yang diolah 2022 
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Tabel 4.8 menunjukkan bahwa sesuai dengan hasil 

tanggapan responden di atas, diketahui terdapat 5 bentuk 

pernyataan berikut. 

a) Dalam melaksanakan tugas, penanggung jawab penyusunan 

laporan keuangan di perusahaan ini perlu mempertimbangkan 

kepentingan pengguna laporan keuangan sebagai skala prioritas. 

b) Dalam menyusun laporan keuangan, sangatlah sulit bagi 

penanggung jawab penyusunan laporan keuangan di perusahaan 

ini untuk mengungkapkan (disclosure) seluruh kejadian dan 

transaksi keuangan yang ada di perusahaan. 

c) Dalam menyusun laporan keuangan, penanggung jawab 

penyusunan laporan keuangan di perusahaan ini harus berusaha 

membebaskan diri dari berbagai pengaruh kepentingan tertentu 

dari pihak lain yang bertentangan dengan ketentuan akuntansi. 

d) Dalam menyusun laporan keuangan, penanggung jawab 

penyusunan laporan keuangan di perusahaan ini perlu berusaha 

bertindak hati-hati yang didasarkan pada keahliannya. 

e) Bila diminta sebagai saksi di depan pengadilan, penanggung 

jawab penyusunan laporan keuangan di perusahaan ini wajib 

mengungkap rahasia dan kejadian perusahan yang sebenarnya. 

Diketahui hasil tanggapan variabel Kinerja Keuangan (Y) 

menunjukkan bahwa sesuai item pernyataan yang digunakan paling 

banyak responden memberikan penilaian setuju dan paling sedikit 
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responden memberikan penilaian tidak setuju. Jumlah nilai rata-

rata keseluruhan dari 5 pernyataan yaitu sebesar 3,8919 berada di 

skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. 

4.3 Uji Analisis Data 

4.3.1 Analisis Deskriptif 

1) Uji Validitas 

a) Uji validitas Manajemen Laba (X) 

TABEL 4.9  

UJI VALIDITAS MANAJEMEN LABA (X) 

Variabel Indikator Signifikan Keterangan 

Manajemen 

Laba (X) 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

X1.5 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

         Sumber: data diolah berdasarkan IBM SPSS Versi 25.0 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa kuesioner 

manajemen laba (X) dinyatakan valid karena nilai pearson 

correlation berada pada nilai signifikan 0,000<0,05 atau α=5%. 

Hal ini berarti bahwa keseluruhan pernyataan dalam kuesioner 

penelitian, mampu menginterpretasikan variabel manajemen laba. 

b) Uji validitas Kinerja Keuangan (Y) 

TABEL 4.10 

UJI VALIDITAS KINERJA KEAUNGAN (Y) 

 

                Sumber: data diolah berdasarkan IBM SPSS Versi 25.0 

Variabel Indikator Signifikan Keterangan 

Kinerja 

Keuangan (Y) 

X2.1 

X2.2 

X2.3 

X2.4 

X2.5 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
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Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat dilihat bahwa kuesioner 

Kinerja Keuangan (Y) dinyatakan valid karena nilai pearson 

correlation berada pada nilai signifikan 0,000<0,05 atau α=5%. 

Hal ini berarti bahwa keseluruhan pernyataan dalam kuesioner 

penelitian, mampu menginterpretasikan variabel Kinerja 

Keuangan. 

2) Uji Realibilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengukur 

mempunyai keandalan dalam mengukur suatu dimensi. Pengukuran ini 

dilakukan untuk mengukur reliabelitas dengan menggunakan statistik 

Cronbach Alpha (α). Suatu variabel yang dikatakan reliabel jika nilai 

Cronbach Alpha > 0,60 menurut (Sunyoto, 2013:81). Hasil pengujian 

Reliabelitas dapat ditunjukkan dalam tabel 4.11 berikut: 

TABEL 4.11 

HASIL UJI REALIBILITAS 

Variabel Jumlah Item Cronbach Alpha 

(a) 

Keterangan 

Manajemen Laba 5 0,764 Realible 

Kinerja Keuangan 6 0,727 Realible 

Sumber: Data primer yang diolah 2022 

Berdasarkan pada Tabel 4.11 diatas, dapat diketahui bahwa uji 

reliabilitas dari masing-masing variabel memiliki Cronbach Alpha > 0,60 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan di dalam kuesioner yang 

dibagikan kepada responden memiliki tingkdanat reliabilitas yang baik 

sehingga pertanyaan dalam kuesioner dapat dijadikan sebagai instrument 
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penelitian. Maka hasil dari uji reliabilitas dinyatakan telah sesuai dengan 

pernyataan yang ada dalam metode analisis data menurut (Sunyoto, 

2013:81). 

4.3.2 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis ini bertujuan membuktikan bagaimana pengaruh 

manajemen laba terhadap kinerja keuangan secara parsial dan simultan. 

Berikut merupakan tabel hasil perhitungannya: 

TABEL 4.12 

ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,328 ,252  9,239 ,000 

Manajemen Laba 0,436 ,069 ,731 6,336 ,000 

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan 

                     Sumber: data diolah berdasarkan IBM SPSS Versi 25.0 

Berdasarkan pada Tabel 4.12, Maka persamaan regresi yang di 

dapatkan dari hasil perhitungan adalah sebagai berikut: 

Y = 2,328 + 0,436 X 

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1) Konstanta sebesar 2,328, hal ini menunjukkan bahwa apabila 

variabel Manajemen Laba (X) bernilai 0 maka Kinerja Keuangan 

(Y) sebesar 2,328. 

2) Berdasarkan hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel 

Manajemen Laba (X) memiliki koefisien regresi positif dengan 

nilai yaitu b = 0,436. Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel 



  

 
 

57 

Manajemen Laba (X), maka akan terjadi kenaikan terhadap Kinerja 

Keuangan (Y). 

Kemudian dari hasil koefisien korelasi antara variabel 

(manajemen laba dan kinerja keuangan) diketahui nilai koefisien 

determinasinya berikut: 

TABEL 4.13 

KOEFISIEN DETERMINASI 

MODEL SUMMARY 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,731
a
 ,534 ,521 ,30885 

a. Predictors: (Constant), X1 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber: data diolah berdasarkan IBM SPSS Versi 25.0 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R2) pada Tabel 4.13 

Menunjukkan bahwa besarnya nilai yang diperoleh R-Square sebesar 

0,534 yang berarti 53,4% variabel Kinerja Keuangan (Y) dipengaruhi 

oleh variabel Manajemen Laba (X). Sedangkan sisanya (100-53,4%) 

adalah sebesar 46,6% yang dipengaruhi oleh Variabel lain diluar 

persamaan tersebut. 

4.4 Pembuktian Hipotesis 

4.4.1 Uji t 

Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan uji t yaitu 

dengan melihat nilai signifikansi t hitung, Jika nilai signifikansi t hitung < dari 

0,05 maka dapat dikatakan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh 
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terhadap variabel dependen. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut. 

TABEL 4.14 

HASIL UJI PARSIAL (UJI T) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,328 ,252  9,239 ,000 

Manajemen Laba ,436 ,069 ,731 6,336 ,000 

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan 

                    Sumber: data diolah berdasarkan IBM SPSS Versi 25.0 

 

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.14 Dapat di jelaskan sebagai berikut: 

Tabel 16 menunjukkan bahwa variabel Manajemen Laba (X) memiliki tingkat 

signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis 

diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Manajemen Laba 

berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan. Nilai t yang 

bernilai +6,336 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap 

variabel dependen. 

4.4.2 Uji F 

Uji Simultan (Uji F) di gunakan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel independen. 

Pengujian dilakukan menggunakan uji distribusi F, yaitu dengan 

membandingkan antara nilai kritis F (F tabel) dengan nilai F hitung yang 

terdapat pada tabel ANOVA. Uji F berguna untuk menguji apakah ada 

pengaruh Manajemen Laba (X) gabungan dari pengaruh terhadap Kinerja 

Keuangan (Y). 
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Adapun cara yang kita gunakan sebagai acuan atau pedoman untuk 

melakukan uji hipotesis dalam uji F adalah dengan membandingkan nilai 

signifikan (sig.) atau nilai probalitas hasil output Anova Jika nilai sig. < 0,005, 

maka hipotesis diterima jika nilai signifikan > 0,005 maka hipotesis ditolak. 

Adapun hasil output SPSS dalam analisis regresi berganda dibawah ini. 

TABEL 4.15 

HASIL UJI F 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3,829 1 3,829 40,142 ,000b 

Residual 3,339 35 ,095   

Total 7,168 36    

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan 

b. Predictors: (Constant), Manajemen Laba 

        Sumber: data diolah berdasarkan IBM SPSS Versi 25.0 

 

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih 

kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel 

Manajemen Laba (X) secara simultan (bersama-sama) mempunyai 

pengaruh terhadap variabel Kinerja Keuangan (Y), dengan 

probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari nilai 

signifikan 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi tingkat keputusan pembelian. 

4.5 Pembahasan 

Sesuai dengan hasil pengujian program SPSS versi 25. diketahui secara 

parsial dari variabel yang penulis teliti (manajemen laba) terdapat pengaruh 
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yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil tersebut diketahui 

berdasarkan analisis uji t berikut: 

1) Variabel Manajemen Laba (X) 

Nilai t hitung dalam variabel Manajemen Laba (X) t hitung (6,336) 

lebih besar dibanding t tabel (2,326) dengan tingkat signifikan 0,000 

sehingga Hipotesis diterima Kesimpulannya variabel manajemen laba 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini 

juga disebabkan oleh beberapa peryataan kuesioner yang disebar penulis 

dalam pertanyaan kuesioner yang berjalan secara maksimal semua 

responden menjawab dengan sangat baik berikut pernyataan kuesioner. 

a) Di perusahaan tempat Anda bekerja, penerapan wewenang dan 

tanggung jawab tidak terlalu dipentingkan. 

b) Di perusahaan tempat Anda bekerja, bila laporan keuangan perlu 

segera diterbitkan, maka otorisasi transaksi dan bukti pendukung 

dapat diabaikan. 

c) Di perusahaan tempat Anda bekerja, pemeriksaan fisik atas 

kekayaan perusahaan seperti kas, dan lain-lain hanya dilakukan 

pada saat diperlukan. 

d) Di perusahaan tempat Anda bekerja, sistem akuntansi tidak dapat 

mencatat seluruh informasi kegiatan operasional perusahaan. 

e) Di perusahaan tempat Anda bekerja, pemantauan dan evaluasi 

atas aktivitas operasional untuk menilai pelaksanaan 
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pengendalian internal misal derajat keamanan kas dan sebagainya 

tidak dilakukan secara terus menerus. 

2) Variabel Kinerja Keuangan (Y) 

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS 

Seperti pada tabel 4.14 secara simultan variabel yang penulis teliti 

(manajemen laba) berpengaruh secara simultan terhadap kinerja 

keuangan. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil Analisis Uji F, nilai 

signifikansi (Sig.) dalam uji F adalah nila F sebesar 40,142 dengan nilai 

signifikansi sebesar ,000 yang berarti bahwa variabel manajemen laba 

secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan (Y). Hal ini juga disebabkan oleh beberapa pernyataan 

kusioner variabel kinerja karyawan yang disebar penulis dalam 

pertanyaan kuesioner mayoritas responden menjawab dengan baik 

dengan alasan kusioner sebagai berikut: 

a) Dalam melaksanakan tugas, penanggung jawab penyusunan 

laporan keuangan di perusahaan ini perlu mempertimbangkan 

kepentingan pengguna laporan keuangan sebagai skala prioritas. 

b) Dalam menyusun laporan keuangan, sangatlah sulit bagi 

penanggung jawab penyusunan laporan keuangan di perusahaan 

ini untuk mengungkapkan (disclosure) seluruh kejadian dan 

transaksi keuangan yang ada di perusahaan. 

c) Dalam menyusun laporan keuangan, penanggung jawab 

penyusunan laporan keuangan di perusahaan ini harus berusaha 
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membebaskan diri dari berbagai pengaruh kepentingan tertentu 

dari pihak lain yang bertentangan dengan ketentuan akuntansi. 

d) Dalam menyusun laporan keuangan, penanggung jawab 

penyusunan laporan keuangan di perusahaan ini perlu berusaha 

bertindak hati-hati yang didasarkan pada keahliannya. 

e) Bila diminta sebagai saksi di depan pengadilan, penanggung 

jawab penyusunan laporan keuangan di perusahaan ini wajib 

mengungkap rahasia dan kejadian perusahan yang sebenarnya 
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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

1) Berdasarkan Uji t, variabel manajemen laba mempunyai pengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini sesuai dengan hasil 

peryataan kusioner yang di sebarkan oleh peneliti pada PT. Baruga 

Asrinusa Development Makassar. 

2) Berdasarkan uji f, bahwa variabel manajemen laba secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada PT. 

Baruga Asrinusa Development Makassar 

5.2 Saran 

Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah 

sebagai berikut:  

1. Dalam rangka mempertahankan manajemen laba terhadap kinerja 

keuangan, maka perusahaan harus terus melakukan edukasi tentang dalam 

memberikan kompensasi dan selalu memberikan gaji  yang sesuai dengan 

hasil kerja karyawan. 

2. Disarankan kepada PT. Baruga Asrinusa Development makassar untuk 

melakukan pengawasan kepada karyawan dalam melaksanakan 

pekerjaanya dan selalu memberikan motivasi kepada karyawanya untuk 

mengurangi tingkat kesalahan dalam proses melakukan pekerjaanya. 
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Lampiran 1 

 
1. PENTUJUK PENGISIAN 

a. Bacalah setiap pertanyaan dengan saksama. 

b. Isilah dengan jujur sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri Bapak/Ibu. 

c. Berilah tanda ceklis ( ) pada jawaban yang Bapak/Ibu anggap benar 

d. Keterangan : 

Simbol Kategori Nilai Bobot 

SS Sangat Setuju 5 

S Setuju 4 

N Netral 3 

TS Tidak Setuju 2 

STS Sangat Tidak setuju 1 

 

2. IDENTITAS RESPONDEN 

a. Nama Responden : 

b. Jenis Kelamin : 

Laki-Laki Perempuan 

c. Pendidikan Terakhir  

 SMA/SMK          DIII Sarjana S1 S2 

d. Lama Bekerja   

           1-3 Thn                 4-6 Thn              7-9Thn  10-15 Thn 

e. Usia 

                     17-25 Thn                   26-40 Thn              50 Thn 

 

KUSIONER MANAJEMEN LABA (X) 
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No Pertanyaan 

Pilihan Jawaban 

SS S KS TS STS 

 

1 

Di perusahaan tempat Anda bekerja, 

penerapan wewenang dan tanggung 

jawab tidak terlalu dipentingkan. 

     

 

2 

Di perusahaan tempat Anda bekerja, 

bila laporan keuangan perlu segera 

diterbitkan, maka otorisasi transaksi dan 

bukti pendukung 

dapat diabaikan. 

     

 

3 

Di perusahaan tempat Anda bekerja, 

pemeriksaan fisik atas kekayaan 

perusahaan seperti kas, dan lain-lain 

hanya dilakukan 

pada saat diperlukan. 

     

 

4 

Di perusahaan tempat Anda 

bekerja, sistem akuntansi tidak dapat 

mencatat seluruh 

informasi kegiatan operasional 

perusahaan. 

     

 

 

5 

Di perusahaan tempat Anda bekerja, 

pemantauan dan evaluasi atas aktivitas 

operasional untuk menilai pelaksanaan 

pengendalian internal misal derajat 

keamanan kas dan sebagainya tidak 

dilakukan secara 

terus menerus. 
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KUSIONER KINERJA KEUANGAN (Y) 

Kode Pertanyaan Pilihan Jawaban 

SS S N TS STS 

1 Dalam melaksanakan tugas, 

penanggung jawab penyusunan 

laporan keuangan di perusahaan ini 

perlu mempertimbangkan kepentingan 

pengguna laporan keuangan 

sebagai skala prioritas. 

     

2 Dalam menyusun laporan keuangan, 

sangatlah sulit bagi penanggung jawab 

penyusunan laporan keuangan di 

perusahaan ini untuk mengungkapkan 

(disclosure) seluruh kejadian dan 

transaksi 

keuangan yang ada di perusahaan. 

     

3 Dalam menyusun laporan keuangan, 

penanggung jawab penyusunan 

laporan keuangan di perusahaan ini 

harus berusaha membebaskan diri dari 

berbagai pengaruh kepentingan 

tertentu dari pihak lain yang 

bertentangan dengan ketentuan 

akuntansi. 

     

4 Dalam menyusun laporan keuangan, 

penanggung jawab penyusunan 

laporan keuangan di perusahaan ini 

perlu berusaha bertindak hati-hati 

yang didasarkan pada keahliannya. 

     

5 Bila diminta sebagai saksi di depan 

pengadilan, penanggung jawab 

penyusunan laporan keuangan di 

perusahaan ini wajib mengungkap 

rahasia dan kejadian perusahan yang 

sebenarnya. 
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DATA MENTAH 

 

No

. 

Manajemen Laba Kinerja Keuangan 

X1.

1 

X1.

2 

X1.

3 

X1.

4 

X1.

5 

T

X 

M

X 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 TY MY 

1 5 5 5 4 4 23 4,6 4 5 5 5 5 24 4,8 

2 3 3 3 2 2 13 2,6 3 3 3 4 4 17 3,4 

3 4 4 4 3 3 18 3,6 4 4 4 4 3 19 3,8 

4 4 4 3 3 4 18 3,6 4 4 4 4 4 20 4 

5 4 4 4 3 4 19 3,8 4 3 4 4 4 19 3,8 

6 4 3 4 4 3 18 3,6 3 3 4 4 3 17 3,4 

7 4 4 4 3 3 18 3,6 3 3 3 4 4 17 3,4 

8 3 3 2 2 3 13 2,6 4 4 4 2 2 16 3,2 

9 2 3 3 4 4 16 3,2 3 3 3 4 4 17 3,4 

10 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 20 4 

11 3 4 4 4 4 19 3,8 3 3 4 4 4 18 3,6 

12 5 5 5 4 4 23 4,6 5 5 4 4 4 22 4,4 

13 2 2 4 4 4 16 3,2 4 4 4 4 4 20 4 

14 4 2 2 2 4 14 2,8 4 4 4 4 4 20 4 

15 5 5 5 5 5 25 5 4 5 5 5 5 24 4,8 

16 5 5 5 5 4 24 4,8 4 4 4 4 4 20 4 

17 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 20 4 

18 4 5 5 4 4 22 4,4 4 5 5 4 5 23 4,6 

19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 20 4 

20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 20 4 

21 2 2 2 2 4 12 2,4 3 3 4 4 4 18 3,6 

22 2 2 2 2 2 10 2 3 3 3 3 4 16 3,2 

23 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 25 5 

24 4 4 3 3 3 17 3,4 4 4 4 4 4 20 4 

25 3 4 4 4 4 19 3,8 3 3 4 4 4 18 3,6 

26 3 3 3 4 4 17 3,4 4 4 4 4 3 19 3,8 

27 4 4 4 3 3 18 3,6 4 4 4 4 5 21 4,2 

28 2 2 4 2 2 12 2,4 3 3 3 4 4 17 3,4 

29 5 5 4 4 4 22 4,4 4 4 4 4 4 20 4 

30 3 4 4 4 3 18 3,6 4 5 4 3 4 20 4 

31 2 2 2 4 4 14 2,8 4 5 4 4 4 21 4,2 

32 3 4 4 3 4 18 3,6 5 4 4 4 4 21 4,2 

33 2 4 4 2 4 16 3,2 3 3 4 4 4 18 3,6 

34 4 4 4 4 3 19 3,8 4 4 4 3 4 19 3,8 

35 3 3 3 3 3 15 3 4 4 4 4 4 20 4 

36 3 3 4 4 5 19 3,8 4 3 3 4 4 18 3,6 

37 3 3 2 2 3 13 2,6 4 4 4 2 2 16 3,2 
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HASIL UJI 

 

Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Manajemen Laba 37 2,00 5,00 3,5838 ,74741 

Kinerja Keuangan 37 3,20 5,00 3,8919 ,44621 

Valid N (listwise) 37     

 

Frequencies 

Statistics 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 Manajemen Laba 

N 
Valid 37 37 37 37 37 37 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,51 3,65 3,68 3,43 3,65 3,5838 

Median 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,6000 

Sum 130 135 136 127 135 132,60 

 

X1.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 7 18,9 18,9 18,9 

3 10 27,0 27,0 45,9 

4 14 37,8 37,8 83,8 

5 6 16,2 16,2 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

X1.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 6 16,2 16,2 16,2 

3 8 21,6 21,6 37,8 

4 16 43,2 43,2 81,1 

5 7 18,9 18,9 100,0 

Total 37 100,0 100,0  
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X1.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 6 16,2 16,2 16,2 

3 6 16,2 16,2 32,4 

4 19 51,4 51,4 83,8 

5 6 16,2 16,2 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

X1.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 8 21,6 21,6 21,6 

3 8 21,6 21,6 43,2 

4 18 48,6 48,6 91,9 

5 3 8,1 8,1 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

X1.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 3 8,1 8,1 8,1 

3 10 27,0 27,0 35,1 

4 21 56,8 56,8 91,9 

5 3 8,1 8,1 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

Statistics 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Kinerja Keuangan 

N 
Valid 37 37 37 37 37 37 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,81 3,86 3,95 3,89 3,95 3,8919 

Median 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,0000 

Sum 141 143 146 144 146 144,00 

 

 

Y1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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Valid 

3 10 27,0 27,0 27,0 

4 24 64,9 64,9 91,9 

5 3 8,1 8,1 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

Y2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3 12 32,4 32,4 32,4 

4 18 48,6 48,6 81,1 

5 7 18,9 18,9 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

Y3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3 6 16,2 16,2 16,2 

4 27 73,0 73,0 89,2 

5 4 10,8 10,8 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

Y4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 2 5,4 5,4 5,4 

3 3 8,1 8,1 13,5 

4 29 78,4 78,4 91,9 

5 3 8,1 8,1 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

Y5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 2 5,4 5,4 5,4 

3 3 8,1 8,1 13,5 

4 27 73,0 73,0 86,5 

5 5 13,5 13,5 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 Manajemen Laba 



  

 
 

76 

X1.1 

Pearson Correlation 1 ,794** ,599** ,507** ,323 ,815** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,001 ,051 ,000 

N 37 37 37 37 37 37 

X1.2 

Pearson Correlation ,794** 1 ,775** ,569** ,393* ,889** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,016 ,000 

N 37 37 37 37 37 37 

X1.3 

Pearson Correlation ,599** ,775** 1 ,671** ,382* ,858** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,020 ,000 

N 37 37 37 37 37 37 

X1.4 

Pearson Correlation ,507** ,569** ,671** 1 ,620** ,826** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 37 37 37 37 37 37 

X1.5 

Pearson Correlation ,323 ,393* ,382* ,620** 1 ,641** 

Sig. (2-tailed) ,051 ,016 ,020 ,000  ,000 

N 37 37 37 37 37 37 

Manajemen 

Laba 

Pearson Correlation ,815** ,889** ,858** ,826** ,641** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 37 37 37 37 37 37 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

Correlations 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Kinerja Keuangan 

Y1 

Pearson Correlation 1 ,756** ,523** ,099 ,119 ,682** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,001 ,561 ,483 ,000 

N 37 37 37 37 37 37 

Y2 

Pearson Correlation ,756** 1 ,723** ,156 ,277 ,808** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,357 ,097 ,000 

N 37 37 37 37 37 37 

Y3 

Pearson Correlation ,523** ,723** 1 ,327* ,310 ,782** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000  ,048 ,062 ,000 

N 37 37 37 37 37 37 

Y4 

Pearson Correlation ,099 ,156 ,327* 1 ,734** ,646** 

Sig. (2-tailed) ,561 ,357 ,048  ,000 ,000 

N 37 37 37 37 37 37 

Y5 
Pearson Correlation ,119 ,277 ,310 ,734** 1 ,692** 

Sig. (2-tailed) ,483 ,097 ,062 ,000  ,000 
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N 37 37 37 37 37 37 

Kinerja 

Keuangan 

Pearson Correlation ,682** ,808** ,782** ,646** ,692** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 37 37 37 37 37 37 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Reliability 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 37 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 37 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,869 5 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 37 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 37 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,766 5 

 

Regression 

 

Model Summary
b
 

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

Estimate 

1 ,731a ,534 ,521 ,30885 

a. Predictors: (Constant), Manajemen Laba 
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b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3,829 1 3,829 40,142 ,000b 

Residual 3,339 35 ,095   

Total 7,168 36    

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan 

b. Predictors: (Constant), Manajemen Laba 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,328 ,252  9,239 ,000 

Manajemen Laba ,436 ,069 ,731 6,336 ,000 

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan 

 

 

Coefficients
a
 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Manajemen Laba 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan 

 

Charts 
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NPar Tests 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 37 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation ,30452737 

Most Extreme Differences Absolute ,095 

Positive ,095 
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Negative -,088 

Test Statistic ,095 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

 


