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ABSTRAK 

 
 
 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility 
dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Studi Empiris di Perusahaan yang Terdaftar 
pada Indeks 30 Periode 2017–2020”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah 
pengungkapan Corporation Social Responsibility (CSR) dan tingkat leverage dapat 
mempengaruhi praktik menejemen laba secara parsial.   

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder dengan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar 
dalam indeks 30 periode 2017-2020. Sampel diperoleh dengan cara purposive sampling 
dan didapatkan sampel akhir sebesar 17 perusahaan. Teknik analisis menggunakan 
analisis regresi linear berganda dengan bantuan program Eviews 10.0 dalam pengujian  
hipotesis. 

Berdasarkan hasil penelitian uji t (parsial) ini menunjukkan bahwa 
pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Hasil 
tersebut mengindikasikan bahwa pengungkapan CSR tidak dapat digunakan sebagai 
acuan dalam menentukan apakah suatu perusahaan dapat memanipulasi laporan 
keuangan. Leverage berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. Hasil 
tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi leverage yang dimiliki suatu perusahaan 
maka semakin ketat pengawasan yang dilakukan oleh kreditur, sehingga dapat 
menurunkan tingkat fleksibilitas manajemen dalam melakukan menejemen laba.  
 
 
Kata Kunci: Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Leverage, Manajemen Laba 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perusahaan pada umumnya didirikan untuk memperoleh keuntungan 

semaksimal mungkin atas kegiatan operasional. Hasildari kegiatan operasional 

tersebut biasa disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah 

diterbitkan merupakan salah satu ukuran yang digunakan dalam menilai kualitas 

perusahaan, maka dari itu penyajian laporan keuangan harus disesuaikan dengan 

keadaan sesungguhnya yang terjadi pada perusahaan. Laporan keuangan yang 

berkualitas dapat dilihat darisejauh mana perusahaan memberikan informasi yang 

benar dan jujur. Perusahaan yang jujur dan menjunjung tinggi etika dalamberbisnis 

akan memiliki laporan keuangan yang berkualitas (Payamta, 2006). 

Penyusunan laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila laba yang 

dicapai pada tahun berjalan dapat menjadi indikator yang baik untuk laba yang akan 

dicapai pada masa yang akan datang. Laporan keuangan merupakan sarana 

komunikasi antara aktivitas perusahaan dengan berbagai pihak yang berkepentingan 

atau principal. Principal berhak mengetahui semua aktivitas perusahaan guna untuk 

menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kebutuhan 

entitas untuk memanfaatkan arus kas tersebut. Laporan keuangan awalnya digunakan 

hanya menguji pekerjaan bagian keuangan, akan tetapi dalam perkembangannya 

laporan keuangan tidak hanya digunakan sebagai penguji melainkan sebagai alat 

dalam pengambilan keputusan para principal. Principal akan menarik investasi mereka 

jika laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan yang diinginkan atau 

menambah investasi jika laporan yang disajikan terlihat baik. Pertanggungjawaban 

manajemen atas sumber daya yang dipercayakan principal kepada manajer tercermin 

dalam laporan keuangan yang disajikan. Sedangkan alat ukur untuk menaksir kinerja 

manajer dalam laporan keuangan adalah Laba.  Laba suatu perusahaan mencerminkan 

aktivitas operasional perusahaan. Oleh karena itu, kebanyakan para  pemangku 
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kepentingan cenderung memperhatikan laba perusahaan lebih dulu untuk melihat 

aktivitas operasional perusahaan. Manajemen menyadari hal itu, terutama bagi 

manajer yang dituntut melaporkan aktivitas operasional perusahaan dengan sebaik 

mungkin. Agar penilaian kinerja terlihat baik, manajer dapat melakukan berbagai cara 

yang tergolong menyimpang. Keadaan itu memunculkan konflik antara principal 

(pemangku kepentingan) dengan agent (manajemen). Konflik antara principal 

(pemangku kepentingan) dengan agent (manajemen) terjadi karena kurangnya 

pengawasan yang dilakukan principal pada manajer dalam melakukan aktivitas sehari 

hari. Kurangnya pengawasan tersebut, menyebabkan informasi yang diterima sering 

kali tidak lengkap. 

Berbeda halnya dengan manajemen yang memiliki informasi secara keseluruhan 

terkait aktivitas perusahaan. Hal ini menjadi peluang besar bagi manajemen untuk 

mengintervensi laporan keuangan tanpa khawatir diketahui oleh pihak stakeholders. 

Kegiatan yang dilakukan manajer untuk mengintervensi penyusunan laporan 

keuangan supaya aktivitas operasional perusahaan yang disajikan terlihat baik disebut 

manajemen laba. Intervensi yang dilakukan manajer dalam manajemen laba 

perusahaan melalui kebijakan akuntansi yang dimanipulasi, seperti transaksi akrual. 

Transaksi akrual banyak digunakan manajer karena tidak mempengaruhi aliran kas 

masuk dan aliran kas keluar. Transaksi akrual dibagi menjadi dua kriteria, yaitu 

discretionary accruals dan non discretionary accruals. Kebijakan akrual yang dipilih 

manajer seperti metode maupun estimasi akuntansi merupakan discretionary 

accruals. Sedangkan non discretionary accruals merupakan kebijkan yang dipengaruhi 

karena keadaan ekonomi secara umum.  

Manajemen laba terjadi dikarenakan ada dua masalah keagenan yang timbul 

karena dua kepentingan yang bertolak belakang, yaitu kepentingan manajemen yang 

bertindak sebagai pengelola perusahaan yang menginginkan insentif jika laporan 

keuangan yag disajikan baik dan kepentingan stakeholders selaku pemilik modal yang 

menginginkan kestabilan atau peningkatan pembagian dividen.  Dalam menjalakan 

aktivitas operasional, perusahaan tidak hanya berorientasi pada kepentingan sendiri, 

tetapi diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi seluruh pemangku 
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kepentingan dalam berbagai aspek seperti sosial, lingkungan, dan ekonomi. Dampak 

positif tersebut merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan setiap 

perusahaan kepada stakeholders. Tanggung jawab itu biasa disebut Corporate Social 

Responsibility (CSR).  

Sustainability suatu perusahaan dan Corporate Social Responsibility (CSR) 

memiliki hubungan yang erat, karena tidak hanya aspek ekonomi yang menjadi 

pertimbangan melainkan aspek lain seperti aspek sosial dan lingkungan. Dengan 

begitu Corporate Social Responsibility (CSR) diharapkan dapat mengurangi kerusakan 

lingkungan yang terjadi di dunia, seperti penggundulan hutan, polusi udara dan air, 

hingga perubahan iklim yang disebabkan aktivitas operasional perusahaan. 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan perusahaan 

disadari pemerintah sangat penting dan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat.  

Banyak undang-undang maupun peraturan pemerintah yang dibuat agar perusahaan 

mau mengungkapkan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan baik.  

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 1 angka 3 

menyatakan bahwa “tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen 

perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna 

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi 

perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya”.9 Dalam 

PP No. 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan pasal 6 yang 

menyatakan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dimuat 

dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS.10 

Pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan diharapkan bukan hanya untuk 

mematuhi peraturan yang ada, melainkan untuk keberlangsungan  hidup dari 

perusahaan atau menjadi investasi jangka panjang bagi perusahaan. Pengungkapkan 

semua aktivitas CSR perusahaan dapat membentuk legitimasi perusahaan yang lebih 

baik dimata masyarakat maupun investor. Legitimasi yang baik dapat menjadi 

kesempatan bagi manajer untuk melakukan manajemen laba. CSR bisa saja menjadi 

tameng untuk menutupi tindakan intervensi yang dilakukan manajer dalam laporan 

keuangan perusahaan. CSR yang dilaporkan dengan baik memberikan reputasi 
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perusahaan tetap terjaga dan kepentingan manajer untuk mensejahterahkan diri 

sendiri tetap berlangsung. Penelitian terdahulu terkait CSR dengan manajemen laba 

yang dilakukan oleh  Benyamin Uyagu dkk pada tahun 2017, menyatakan bahwa CSR  

dan  manajemen laba memiliki hubungan positif.  

Senada dengan itu, penelitian yang dilakukan Dewi K. W dan Desifa K. S. pada 

tahun 2018 juga menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif pada manajemen laba. 

Berbeda dengan  penelitian yang dilakukan oleh Gayatri pada tahun 2016 dengan hasil 

yang menyimpulkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal 

tersebut di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nia Ardhiani pada tahun 2018 

yang menyatakan CSR berpengaruh negatifterhadap manajemen  laba. Penelitian yang 

dilakukan oleh Putri Warislan dkk pada tahun 2018 memiliki hasil yang berbeda, 

penelitiannya menyatakan bahwa secara parsial  pengungkapan CSR tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Akan tetapi,  secara simultan pengungkapan 

CSR dengan konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap manajemen laba.  

Faktor lain yang dapat mempengaruhi manajemen laba yaitu leverage. Leverage 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar utang digunakan 

untuk membiayai kegiatan operasional. Rasio leverage menggunakan perbandingan 

antara utang dan aktiva perusahaan. Jika semakin besar utang dibanding aktiva suatu 

perusahaan, maka resiko yang dihadapi oleh perusahaan untuk membayar kewajiban 

juga semakin besar.  Kualitas yang baik dari sebuah perusahaan dapat terlihat melalui 

laporan keuangan yang telah diterbitkan. Perusahaan yang menerbitkan laporan 

keuangannya secara berkala akan mudah untuk dinilai kualitasnya.  

Laporan keuangan yang diterbitkan secara berkala terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yang merupakan suatu sarana transaksi penjualan atau pembelian efek 

yang ada di Indonesia. Perusahaan yang telah terdaftar dalam BEI wajib melaporkan 

laporan keuangan perusahaan sebagai pertanggungjawaban terhadap investor dan 

seluruh pengguna lainnya. Laporan keuangan juga menjadi salah satu bahan yang 

dipertimbangkan oleh calon investor yang akan memberikan investasi pada 

perusahaan tersebut.  Laporan keuangan yang telah diterbitkan merupakan salah satu 

ukuran yang digunakan dalam menilai kualitas perusahaan, maka dari itu penyajian 
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laporan keuangan harus disesuaikan dengan keadaan sesungguhnya yang terjadi pada 

perusahaan. Laporan keuangan yang berkualitas dapat dilihat dari sejauh mana 

perusahaan memberikan informasi yang benar dan jujur. Perusahaan yang jujur dan 

menjunjung tinggi etika dalam berbisnisakan memiliki laporan keuangan yang 

berkualitas (Payamta, 2006). Penyusunan laporan keuangan dapat dikatakan 

berkualitas apabila laba yang dicapai pada tahun berjalan dapat menjadi indikator 

yang baik untuk laba yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Kualitas 

pelaporan keuangan berkaitan erat dengan kinerja yang telah dilakukan perusahaan 

dan diwujudkan melalui laba perusahaan yang diperoleh pada tahun berjalan (Widi, 

Hidayat dan Elisabet, 2012).  

Laba dikatakan sebagai hal yang sebanding dengan kinerja yang dilakukan 

perusahaan dikarenakan segala yang dikerjakan perusahaan bertujuan untuk 

mencapai laba yang tinggi. Laporan keuangan digunakan sebagai sarana pengambilan 

keputusan bagi pemilik perusahaan, investor, dan stakeholder lainnya. Kualitas dari 

laporan keuangan sangat diperlukan supaya keputusan yang dihasilkan oleh 

perusahaan juga berkualitas. Laporan keuangan harus andal dan dapat dibandingkan 

agar dapat digunakan sebagai sumber informasi yang berkualitas. Pernyataan tersebut 

sesuai dengan karakteristik laporan keuangan yang disampaikan dalam PSAK 1 (2009), 

ada empat karakteristik kualitatif yang harus dimiliki laporan keuangan yaitu dapat 

dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Keempat karakteristik yang 

disebutkan tersebut harus saling terikat dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang 

lainnya.  

Laporan keuangan yang berkualitas dipengaruhi oleh berbagai aspek yang ada 

dalam internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Standar mengenai laporan 

keuangan yang berkualitas sampai saat ini belum memiliki ketetapan yang paten dari 

pihak-pihak yang berwenang. Pada prinsipnya laporan keuangan yang berkualitas 

dapat dipandang dari 2 sudut pandang. Sudut pandang yang pertama menyatakan 

bahwa laporan keuangan yang berkualitas dapat terlihat dari besarnya laba yang 

diperoleh perusahaan. Pandangan yang kedua menyatakan bahwa Laporan Keuangan 

yang berkualitas berkaitan dengan kinerja dalam pasar modal yang berupa imbalan. 
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Besarnya laba perusahaan dan imbalan yang diperoleh menunjukkan tingginya 

Kualitas Laporan Keuangan (Zaenal Fanani, 2009). Perusahaan yang telah go public 

akan berlomba-lomba mempercantik laporan keuangan perusahaan agar dapat 

terlihat menarik dimata calon investor, pemilik perusahaan, dan stakeholder lain 

dalam perusahaan. Tuntutan dari segala pihak memungkinkan munculnya tekanan 

yang diperoleh perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan. Munculnya tekanan 

tersebut dapat memicu tindakan manipulasi yang dilakukan perusahaan terhadap 

laporan keuangan. Laporan keuangan lebih banyak digunakan sebagai alat 

pertanggungjawaban kepada pemilik modal sehingga menyebabkan perusahaan lebih 

berorientasi kepada pemilik saham. Menurut Stice (2004) pihak internal perusahaan 

dapat mendorong pembuat laporan keuangan untuk mencantumkan informasi yang 

dapat menarik calon investor untuk memberikan pendanaan eksternal, sehingga 

mendatangkan keuntungan yang baik di masa mendatang. Oleh karena itu, pemakai 

eksternal harus berhati-hati dan memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan 

bersifat netral.  

 

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap 

Pengaruh Pengukapan Corporate Social Responsibility dan Leverage Terhadap 

Manajemen Laba di Perusahaan yang terdaftar pada Indeks 30 Periode 2017-2020  

1. Menganalisis pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap manajemen 

laba.   

2. Menganalisis pengaruh Laverage terhadap manajemen laba.  

3. Mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility dan Leverage secara 

bersama sama terhadap manajemen laba.  

Manfaat Penelitian    

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:   
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a Kegunaan teoritis   

Bagi akademis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan, 

referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya, khususnya tentang 

Corporate Social Responsibility (CSR) dan leverage terhadap menejemen laba.   

b Kegunaan praktis   

Bagi manajemen dan direktur  perusahaan selaku agent, penelitian ini diharapkan 

bermanfaat untuk membantu mengelola kebijakan menejemen perusahaan terkait 

Corporate Social Responsibility (CSR), leverage. Sedangkan bagi pihak stakeholders 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan 

dalam pengambilan keputusan.    

 

1.3 Perumusan Masalah 

1. Apakah  Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap  manajemen 

laba?   

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap praktik manajemen laba?  

3. Bagaimana pengaruh Corporate Social Responsibility dan Laverage terhadap 

manajemen laba?  
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BAB II  

KAJIAN LITERATUR 

 

2.1 Landasan Teori  

1. Teori Agensi   

      Teori agensi (agency theory) menggambarkan hubungan antara management 

(agent) dan pemilik (principal). Hubungan ini berupa pemberian wewenang agent 

untuk membuat keputusan yang baik dalam perusahaan, sedangkan agent melakukan 

jasa berdasarkan wewenang yang diberikan oleh principal. Hubungan tersebut dapat 

mengakibatkan suatu konflik yang disebut agency conflict.  Konflik Kepentingan 

(agency conflict) antara principal dan agent terjadi karena kepentingan masing-masing 

individu. Kesejahteraan dan keuntungan yang meningkat mendorong principal untuk 

melakukan kontrak dengan agent. Sedangkan agent memiliki tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan baik ekonomi  maupun secara psikologi, seperti memperoleh pinjaman, 

investasi, maupun kontrak kompensasi. Konflik. ini semakin meningkat jika principal 

tidak bisa memonitor aktivitas agent sehari-hari untuk memastikan pihak agent 

bekerja sesuai dengan apa yang pihak principal inginkan. Hubungan utama agensi 

dalam perusahaan adalah hubungan pemegang saham dengan manajer dan kreditor 

dengan pemegang saham.  

2. Teori Stakeholders   

       Stakeholders merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas, atau 

masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan 

serta kepentingan terhadap perusahaan. Sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab 

pada stakeholders perusahaan tersebut. Perusahaan diharuskan membina hubungan 

baik dengan para stakeholders, karena perusahaan harus memberikan manfaat tidak 

hanya bagi perusahaan itu sendiri tetapi bagi stakeholders perusahaan tersebut.  Teori 

stakeholders. merupakan teori yang menyatakan bahwa semua stakeholders 

mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan.Informasi yang diberikan kepada stakeholders 

harus dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.  
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3. Teori Legitimasi   

       Teori legitimasi merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang 

berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan 

kelompok masyarakat.  Perusahaan merupakan bagian dari suatu komunitas dari 

lingkungan itu sendiri. Aktivitas yang dilakukan perusahaan dapat mempengaruhi 

lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, semua kegiatan operasional 

perusahaan harus sesuai dengan harapan masyarakat. Legitimasi yang diberikan 

masyarakat kepada perusahaan menjadi begitu penting, karena legitimasi dapat 

menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan di masa depan.  

Legitimasi dapat diperoleh perusahaan jika terdapat kesamaan antara kegiatan 

operasional perusahaan dengan eksistensi sistem nilai, norma atau aturan yang ada 

dalam masyarakat dan lingkungan. Apabila terjadi gesekan aktivitas perusahaan 

dengan harapan masyarakat (legitimacy gap), maka dapat mengancam legitimasi 

perusahaan yang pada akhirnya akan berdampak pada perkembangan perusahaan di 

masa yang akan datang.    

4. Manajemen Laba   

       Menurut Scott manajemen laba merupakan kebijakan akuntansi yang dilakukan 

manajer dalam mempengaruhi laba dengan berbagai macam tujuan yang ingin dicapai 

dalam pelaporan keuangan perusahaan. Sedangkan, menurut Scholten manajemen 

laba adalah praktik dalam pelaporan laba yang dilakukan manajemen dengan maksud 

untuk mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan perusahaan.       

a. Pola Manajemen Laba   

Berikut ini merupakan beberapa pola yang dilakukan dalam  manajemen.  

1) Taking a bath  

2) Income minimization,  

3) Income maximization,  

5. Corporate Social Responsibility   

    Corporate Social Responsibility (CSR) adalah cara perusahaan untuk 

berkomunikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas dampak sosial dan 

lingkungan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan perusahaan. Definisi tersebut sama 
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seperti yang diungkap oleh the World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) yang menyatakan bahwa CSR adalah komitmen bisnis secara berkelanjutan 

bagi para pelaku usaha dan memberikan kontribusi untuk pembangunan ekonomi, 

serta untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara memberikan manfaat, baik bagi 

kelangsungan usaha perusahaan, masyarakat umum, komunitas maupun untuk 

pembangunan.   

  

2.2 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.1 Desain Penelitian 
 

2.3 Hipotesis Penelitian  

H1: Terdapat pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap  manajemen  

        laba di perusahaan yang terdaftar pada indeks 30 periode 2017-2020.  

H2: Terdapat pengaruh Leverage terhadap  manajemen laba di perusahaan yang  

        terdaftar pada indeks 30 periode 2017-2020.  

H3: Terdapat pengaruh Corporate Social Responsibility dan Laverage terhadap secara  

        bersama-sama (simultan) manajemen laba di perusahaan yang terdaftar pada   

        indeks 30 periode 2017-2020.  

  

Variabel Independen                  Variabel Dependen   

      

Corporate Social  

Responsibility (CSR) (X1)   

Leverage(X2)   

Manajemen Laba    

Y ( )   

𝐻 1   

𝐻 2   

𝐻 3   
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

  

3.1 Populasi Dan Sampel 

Populasi  

Populasi menurut Sugiyono (2008) yaitu, wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam 

penelitian ini yaitu manajemen laba di perusahaan yang terdaftar pada indeks 30 yang 

beroperasi di Indonesia yang telah go public sebanyak perusahaan yang diperoleh dari 

www.idx.co.id. Sampel menurut Sugiyono (2008) merupakan bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah seluruh perusahaan YANG TERDAFTAR PADA INDEKS 30 PERIODE 20172020 

yang berjumlah 30  perusahaan.   

Sampel 

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Menurut 

Margono (2004), pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan 

atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai hubungan erat dengan ciri-ciri 

populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Kriteria yang digunakan yaitu, sebagai 

berikut:  

1. Perusahaan yang terdaftar dalam Indeks 30 selama periode 2017-2020   

2. Perusahaan yang rutin mempublikasikan laporan keuangannya selama periode 

penelitian yaitu tahun 2017 – 2020.  

3. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam rupiah 2017 - 2020  

4. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian yaitu tahun 

2017 – 2020.  

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 perusahaan yang telah memenuhi kriteria 

dalam penelitian ini yaitu yang terdaftar pada indeks 30 secara berturut-turut, 

perusahaan yang mendapatkan laba selama 3 periode tersebut dan perusahaan yang 

memberikan data secara lengkap pada 3 periode yang telah ditentukan tersebut.  
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3.2 Operasional Variabel Penelitian  

Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian 

Variable Definisi Operasional Indikator Ukuran 

Manajemen Laba   
(Y)  
  

Earnings management 
adalah suatu kemampuan 
untuk memanipulasi  
pilihan-pilihan yang 
tersedia dan mengambil 
pilihan yang tepat untuk 
dapat  mencapai tingkat 
laba yang diharapkan.  

Manajemen laba dalam 
penelitian ini dideteksi 
menggunakan model Modified 
Jones (1991) dengan proksi 
akrual 
diskresioner(discretionary 
accrual).   
TAit  = NIit – CFOit    
TAit  = NDAit + DAit    
NDAit  = a1 (1/Ait-1) + a2 
(∆Rev/Ait-1 - ∆Rect/Ait-1) + a3 
(PPEt/Ait-1)  
DAit  = TAit / Ait-1 - NDAit 
    

Rasio  

Pengungkapan  
Corporate Social  
Responsibility  
CSR  
 (X1)  

Suatu bentuk tindakan 
yang berangkat dari 
pertimbangan etis 
perusahaan yang 
diarahkan untuk 
meningkatkan  
ekonomi yang diikuti 
dengan peningkatan 
kualitas hidup bagi 
karyawan berikut 
keluarganya, serta  
sekaligus peningkatan  
kualitas hidup 
masyarakat sekitar dan 
masyarakat secara lebih 
luas 

 
Rasio  

Leverage  (X2) 

Solvabilitas atau leverage 
ratio adalah Rasio yang 
digunakan untuk 
mengukur sejauh mana 
aktiva perusahaan 
dibiayai dengan hutang. 
Artinya, berapa besar 
beban hutang yang  
Ditanggung perusahaan 
dibandingkan dengan 
aktivanya  

LEV=   
 

Rasio 



 

13 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data   

           Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data-

data berupa laporan keuangan yang terdaftar pada indeks 30  pada tahun 2017– 2020  

yang diperoleh dari pihak kedua.  Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah laporan.  Keuangan perusahaan yang terdaftar pada indeks 30 yang diterbitkan 

oleh Bursa Efek Indonesia, laporan hasil penelitian ilmiah dan jurnal penelitian ilmiah.  

Metode ini dilakukan dengan mencatat atau mengumpulkan datadata yang 

diakses melalui http://www.idx.co.id/ berupa data laporan keuangan perusahaan-

perusahaan dan situs website masing masing perusahaan.  

 

3.4 Rancangan Analisis    

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi  data panel.  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan  program software Eviews 

versi 10.0. Data panel merupakan suatu kombinasi dari data times series dan cross 

section. Keunggulan dari penggunaan data panel salah satunya adalah dapat 

memberikan data  yang lebih informatif dan lebih baik dalam mendeteksi dan 

mengatur  efek yang tidak dapat diamati dalam data time series dan cross  section.  

1. Statistik Deskriptif    

Analisis Deskriptif secara umum bidang studi statistik deskriptif adalah: 

pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik; kedua, meringkas dan 

menjelaskan distribusi data dalam bentuk tendensi sentral, variasi dan bentuk 

(Kuncoro, 2009:30).  Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran 

variabel dalam penelitianyang menunjukkan hasil pengujian untuk nilai Minimum 

(Min),  Maxsimum  (Max),  Mean, dan Standar Deviation (SD).  

2. Uji Regresi Data Panel  

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih 

variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun persamaan untuk 

menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

    

Keterangan:  Y    = Variabel dependen Manajemen laba  

𝒀   =   𝒂   +   𝜷 𝟏 𝑿 𝟏 +   𝜷 𝟐 𝑿 𝟐 +  e   

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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 X1  = Variabel independen Corporate Social Responsibility   

X2  = Variabel independen leverage   

𝛼  =  Nilai Konstanta   

𝛽1  =  Koefisien Regresi Corporate Social Responsibility    

𝛽2  =  Koefisien Regresi leverage  

𝑒  =  Error   

Berikut  teknik yang dapat digunakan dalam regresi panel yaitu:   

a. Common effect model    

Model common effect (CEM) merupakan model yang paling sederhana, untuk 

mendapatkan hasil dari model ini cukup menggabungkan seluruh data time series 

dengan data cross section. Setelah menggabungkan data dilanjutkan dengan 

melakukan estimasi model menggunakan Ordinary Least Square (OLS). Adapun 

kelemahan dalam model ini adalah ketidaksesuaian objek dengan kenyataan karena 

setiap objek memiliki kondosis yang berbeda.    

b. Fixed effect model   

Model fixed effect (FEM) mengungkapkan bahwa pendekatan ini  memiliki 

kesulitan dalam mengelola data panel intersep dan slop yang sulit konsisten. Maka 

adanya prosedur memasukan data variable boneka (dummy variable) agar dapat 

menimbulkan perbedaan nilai pada parameter lintas unit (cross section) dan (time 

series) antar waktu. Model fixed effect dapat disebut juga dengan LSDV (least square 

dummy variable).  

c. Random effect model   

Random effect model (REM) merupakan model yang dapat digunakan untuk 

mengatasi kelemahan yang ada pada model fixed effect . Adanya dummy variable 

menjadikan model ini mengalami ketidakpastian karena penggunaan variable dummy 

yang dapat mengurangi efesiensi dari parameter yang di estimasikan.    

d. Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit)    

Uji kelayakan model yang menunjukkan apakah model regresi fit untuk diolah 

lebih lanjut. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 (α=5%). 

Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:    
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1. Jika nilai signifikansi F < 0,05 maka model dapat dikatakan layak  

2. Jika nilai signifikansi F > 0,05 maka model dapat dikatakan tidak layak   

e. Uji Asumsi Klasik  

Model regresi memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk 

menghasilkan estimasi yang baik atau dikenaldengan BLUE (Best Linear Unbiased 

Estimator).  Tujuan pengujianasumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian 

bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak 

biasa dan konsisten. Asumsi-asumsi dasar tersebut mencakup uji multikolinearitas dan 

uji heteroskedastisitas  

1. Uji Multikolinieritas    

Untuk menguji model regresi ditemukan ada korelasi antar variabel independen. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi diantara variabel bebas.  Menurut 

Sugiyono (2011:206), pedoman suatu model regresi yang bebas mulikolinearitas 

adalah:    

a) Mempunyai nilai VIF kurang dari 10   

b) Mempunyai angka tolerance mendekati 1.  

2. Uji Heteroskedastisitas    

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi tidak kesamaan 

variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dasar pengambilan 

keputusan:   

a) Jika ada pola, seperti titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi 

heterokedastisitas.  

b) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 

pada sumbu Y,  maka tidak terjadi heterokedastisitas.  

f. Pengujian Hipotesis    

Pengujian hipotesis dilakukan tiga jenis pengujian yaitu Uji t (Parsial), Uji f (Simultan) 

dan Uji Koefisien Determinasi (R²).   
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1. Pengujian Hipotesis (Uji t)    

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh dari net profit margin, return on aset, 

dan return on equity secara individual terhadap harga saham. Adapun kriteria 

pengujian secara parsial dengan tingkat signifikansi α = 0,05 yaitu: (1) Jika nilai 

signifikansi uji t > 0,05 maka Ho diterima dan Hi ditolak; (2) Jika nilai signifikansi uji t ≤ 

0,05 maka Ho ditolak dan Hi diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

fixed effect lebih baik jika dibandingkan dengan common effect.   

2. Uji Signifikan Simultan (Uji F)    

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Kriteria dalam uji F 

menunjukkan : Jika nilai Prob. (F-Statistic) < 0,05, maka seluruh variabel 

independentsecara simultan berpengaruh signifika terhadap variabel dependen. Jika 

nilai Prob. (F-Statistic) > 0,05, maka seluruh variabel independen secara simultan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  

3. Uji Koefisien Determinasi Berganda (R2)    

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah 

diantara nol dan satu. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang  tempat 

relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masingmasing pengamatan, 

sedangkan untuk data runtut waktu biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi 

tinggi.  
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BAB IV  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Analisis 

1. Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskripstif 

     ML CSR LEV 

 Mean     -0.033072 0.781725 2.237307 

 Median     -0.030100 0.789500 0.772450 

 Maximum     0.097000 1.000000 16.07860 

 Minimum     -0.216000 0.473700 0.175400 

Observations 68 68 68 

Sumber: Data Olahan Eviews 10, 2021 

Berdasarkan data yang diperoleh penulis menggunakan analisis statistik deskriptif 

yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memeberi gambaran terhadap objek yang 

diteliti dan melalui data sampel penelitian, serta dari hasil pengolah E-viwes versi 10 

pada table 4.1 tersebut diperoleh:  

a. Manajemen Laba  (Y) : nilai mean (rata-rata) sebesar -0.033072. Nilai maximum 

sebesar 0.097000 dan nilai minimum sebesar -0.216000.   

b. Corporate Social Responsibility (CSR)  (X1): nilai mean (rata-rata) sebesar 0.781725. 

Nilai maksimum sebesar 1.000000 dan nilai minimum sebesar  0.473700.   

c. Leverage (X2): nilai mean (rata-rata) sebesar 2.237307. Nilai maksimum sebesar  

16.07860 dan nilai minimum sebesar 0.175400.  

 

2. Uji Regresi Data Panel 

a. Common Effect Model (CEM)   

Model common effect adalah model yang merupakan uji paling sederhana dimana 

model ini menggabungkan seluruh data time series dengan cross section, yang 

selanjutnya dilakukan estimasi terhadap model dengan menggunakan OLS (Ordinary 

Least Square). Dengan estimasi yang dipilih none.  

Tabel 4.2 Hasil Uji Regresi Data Panel Common Effect Model 

Dependent Variable: ML 

Method: Panel Least Squares 
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Date: 06/08/21   Time: 23:14 

Sample: 2017 2020  

Periods included: 4  

Cross-sections included: 17  

Total panel (balanced) observations: 68  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.169762 0.048972 -3.466498 0.0009 

CSR 0.173482 0.062912 2.757541 0.0076 

LEV 0.000480 0.002140 0.224544 0.8230 

R-squared 0.111488 Mean dependent var -0.033072 

Adjusted R-squared 0.084149 S.D. dependent var 0.056560 

S.E. of regression 0.054128 Akaike info criterion -2.951816 

Sum squared resid 0.190440 Schwarz criterion -2.853896 

Log likelihood 103.3617 Hannan-Quinn criter. -2.913017 

F-statistic 4.078014 Durbin-Watson stat 1.174912 

Prob(F-statistic) 0.021456  

Sumber: Data Olahan E views  10, 2021  

Berdasarkan table 4.2 Model regresi linear berganda untuk  common effect model .   

Y =-0.169762+ 0.173482*X1 + 0.000480*X2   

Keterangan:   

Y   : Manajemen Laba   

X1   : CSR  

X2   : LEV  

b. Fixed Effect Model (FEM)   

 Metode ini mengasumsikan bahwa koefisien  regresi  (slope) tetap antara 

waktu.  Hasil dari perhitungan dengan menggunakan program  

Eviews 10, maka menghasilkan output dari regresi menggunkaan model  

Fix Effect Model (FEM) adalah sebagai berikut.  

Tabel 4.3 Hasil Uji Regresi Data Panel Fixed Effect Model  

Dependent Variable: ML 

Method: Panel Least Squares 

Date: 06/08/21   Time: 23:17 

Sample: 2017 2020  

Periods included: 4  

Cross-sections included: 17  

Total panel (balanced) observations: 68  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.129111 -2.297998 0.056184 0.0259 
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CSR 0.162469 0.067868 2.393903 0.0205 

LEV -0.013841 0.008203 -1.687368 0.0979 

Effects Specification 

Cross-section fixed (dummy variables) 

R-squared 0.493448  Mean dependent var  -0.033072  

Adjusted R-squared 0.040255  S.D. dependent var 0.056560  

S.E. of regression 0.079403  Akaike info criterion -3.356020  

Sum squared resid 133.1047  Schwarz criterion -2.735863  

Log likelihood 4.625925  Hannan-Quinn criter. -3.110295  

F-statistic 0.000010  Durbin-Watson stat 2.726851  

Prob(F-statistic) 0.493448   

Sumber: Data Olahan E  views  10, 2021     

Berdasarkan  table  4.3 model dataregtesi linear berganda untuk fixed effect model:   

Y = -0.129111+ 0.162469*X1 -0.013841*X2  +  [CX=F]   

Keterangan:  

Y   : Manajemen Laba   

X1   : CSR  

X2   : LEV   

c. Random Effect Model (REM)  

Tabel 4.4 Hasil Uji Regresi Data Panel Random Effect Model  

Dependent Variable: ML 

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 06/08/21   Time: 23:16 

Sample: 2017 2020 

Periods included: 4 

Cross-sections included: 17 

Total panel (balanced) observations: 68 

Swamy and Arora estimator of component variances 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.162759 0.048607 -3.348479 0.0014 

CSR 0.169282 0.061000 2.775123 0.0072  

LEV -0.001182 0.003193 -0.370259 0.7124  

Effects Specification S.D. Rho 

Cross-section random 0.038536 0.4782 

Idiosyncratic random 0.040255 0.5218 

Weighted Statistics 

R-squared  0.104812  Mean dependent var  

Adjusted R-squared 0.077268  S.D. dependent var  -0.015311  

S.E. of regression 0.040508  Akaike info criterion 0.042170  

Sum squared resid 3.805236  Schwarz criterion 0.106659  
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Log likelihood 0.027366  Hannan-Quinn criter. 2.078314  

F-statistic  0.104812  Durbin-Watson stat  -0.015311  

Prob(F-statistic) 0.493448   

Unweighted Statistics 

R-squared  0.102616  Mean dependent var  -0.0330 

Sum squared resid 0.192341  Durbin-Watson stat  -0.0330 

Sumber: Data Olahan E views  10, 2021     

Model Random Effect adalah metode yang akan  mengestimasi data panel 

dimana variable gangguan mungkin Akan saling berhubungan antar waktu dan antara 

individu. Berdasarkan table 4.4 model regresi linear berganda untuk model random 

effect model.   

Y  = -0.162759 + 0.169282* X 1-0.001182* X 2 + [CX=R]  

Keterangan:  

Y   : Manajemen Laba   

X1   : CSR  

X2   : LEV  

 

3. Uji Kelayakan Model 

a. Uji Chow (Common Effectvs Fix Effect)  

Tabel 4.5 Hasil Uji Chow  

Redundant Fixed Effects Tests 

Equation: Untitled 

Test cross-section fixed effects 

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 4.282531 (16,49) 0.0000 

Cross-section Chi-square 59.485884 16 0.0000 

Sumber: Data Olahan E views   10, 2021        

Berdasarkan hasil Uji Chow pada tabel 4.5 menunjukkan nilai probability dari cross-

section Chi-square sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05, maka H  ditolak dan model 

regresi yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah model Fixed Effect.  

b. Uji Lagrange Multiplier (LM)  

Tabel 4.6 Hasil Uji Lagrange Multiplier 

Lagrange multiplier (LM) test for panel data 

Date: 06/08/21   Time: 23:06 

Sample: 2017 2020 
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Total panel observations: 68 

Probability in () 

Null (no rand. effect) 
Alternative 

Cross-section One-
sided 

Period One-
sided 

Both 

Breusch-Pagan 17.07269 0.151080 17.22377 

(0.0000) (0.6975) (0.0000) 

Sumber: Data Olahan Eviews 10, 2021  

Berdasarkan hasil Uji Lagrange Multiplier pada tabel 4.6 dapat dilihat dari nilai 

Prob. Breusch-Pagan yang diperoleh adalah 0,0000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 

sehingga H  ditolak dan model regresi yang tepat untuk digunakan adalah model 

Random Effect.   

c. Uji Hausman (Fix Effect vs Random Effect)   

Pengujian ini dilakukan untuk menguji metode yang paling baik digunakan, apakah 

fixed effect atau random effect. Dimana uji ini menggunakan indikator statistik Chi 

hitung yang  untuk selanjutnya dibandingkan dengan chi square table untuk dapat 

mengetahui apakah hipotesis null diterima atau  ditolak. Hipotesis null dari uji ini 

adalah tidak adanya hubungan antara eror yang ada dalam model dengan variable 

independen.  

Tabel 4.7 Hasil Uji Hausman  

Correlated Random Effects - Hausman Test 

Equation: Untitled 

Test cross-section random effects 

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

Cross-section random 2.819525 2 0.2442 2.819525 

Sumber: Data Olahan Eviews 10, 2021  

Berdasarkan hasil Uji Hausman pada tabel 4.7 dapat dilihat dari nilai Prob. Cross-

section random dalam penelitian ini adalah 0,2442. Nilai ini lebih besar dari 0,05 

sehingga H  diterima dan model regresi yang tepat untuk digunakan adalah model 

Random Effect.  

d. Kesimpulan Uji Keseuaian Model Regresi   

Berdasarkan uji chow model panel yang dipilih adalah fixed effect model, maka 

langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah uji hausman, hasil uji hausman model 

yang dipilih adalah fixed effect model. Karena yang terpilih adalah fixed effect model 

maka akan dilanjutkan dengan uji Lagrangian Multiplier test untuk menentukan apakah 
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akan memilih fixed effect atau random effect model. Setelah uji Langrange Multiplier 

model panel yang dipilih adalah random effect model. Hal ini berarti model fixed model 

yang akan menjadi model regresi dalam penelitian ini.   

Tabel 4.8 Kesimpulan Penelitian Teknik Model Data Panel 

Uji Model Model Terpilih 

Chow  - Common Effect Model   
- Fixed Effect Model  

Fixed Effect Model  

Hausman  - Fixed Effect Model  
- Random Effect Model  

Fixed Effect Model  

Lagrange Multiplier (LM)   - Common Effect Model   
- Random Effect Model  

Random Effect Model  

Sumber: Diolah Peneliti (2021)  

 

4. Uji Asumsi Klasik 

a Uji Multikolinaritas    

Uji multikolineritas dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya kolerasi yang tinggi 

antara variable-variable bebas dalam suatu model regresi linier berganda.  

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas  

 ML CSR LEV 

ML 1 0.332865 0.086865 

CSR 0.332865 1 0.183429 

LEV 0.086865 0.183429 1 

Sumber: Data Olahan Eviews 10, 2021  

Berdasarkan hasil correlation matrix pada tabel 4.9 terlihat bahwa setiap variabel 

independen tidak memiliki nilai koefisien korelasi yang menunjukkan nilai lebih besar 

dari 0,80. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah 

multikolinearitas dalam model regresi penelitian ini.  

b Uji Heteroskedastisitas  

Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas  

Dependent Variable: RESABS 

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 06/08/21   Time: 23:42 

Sample: 2017 2020 

Periods included: 4 

Cross-sections included: 17 

Total panel (balanced) observations: 68 

Swamy and Arora estimator of component variances 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.078852 0.033188 2.375946 0.0205 

CSR -0.043782 0.042259 -1.036049 0.3040 

LEV -0.001774 0.001781 -0.996004 0.3229 

Sumber: Data Olahan E views 10, 2021        

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.10 menunjukkan nilai 

probability antara variabel independen dengan absolute residual lebih besar dari 0,05. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak 

mengalami masalah heteroskedastisitas.    

 

5. Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan hasil uji kelayakan model menunjukkan bahwa random effect model 

adalah model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini.   

Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Data Panel Random Effect Model 

Dependent Variable: ML 

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 06/08/21   Time: 23:16 

Sample: 2017 2020 

Periods included: 4 

Cross-sections included: 17 

Total panel (balanced) observations: 68 

Swamy and Arora estimator of component variances 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.162759 0.048607 -3.348479 0.0014 

CSR 0.169282 0.061000 2.775123 0.0072  

LEV -0.001182 0.003193 -0.370259 0.7124  

Effects Specification S.D. Rho 

Cross-section random 0.038536 0.4782 

Idiosyncratic random 0.040255 0.5218 

Weighted Statistics 

R-squared  0.104812  Mean dependent var  -0.015311  

Adjusted R-squared 0.077268  S.D. dependent var 0.042170  

S.E. of regression 0.040508  Akaike info criterion 0.106659  

Sum squared resid 3.805236  Schwarz criterion 2.078314  

Log likelihood 0.027366  Hannan-Quinn criter.  -0.015311  

F-statistic  0.104812  Durbin-Watson stat 0.042170  

Prob (F-statistic) 0.077268   

Unweighted Statistics 

R-squared  0.102616  Mean dependent var  -0.033072  
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Sum squared resid 0.192341  Durbin-Watson stat 1.152491  

a Uji Signifikansi Parsial (Uji t)  

1. Variabel CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Laba  

      (Nilai Coefficient sebesar 0.169282, nilai Prob. sebesar 0.0072 < 0.05),  

2. Variabel LEV berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap manajemen  

       Laba (Nilai Coefficient sebesar -0.001182, nilai Prob. sebesar 0.7124 > 0.05).  

b Uji Signifikansi Simultan (Uji f)  

Variabel CSR dan LEV berpengaruh simultan terh 

adap manajemen Laba (Nilai Prob(F-statistic) 0.027366 atau lebih kecil dari 0.05)  

c Koefisien Determinasi (R²)  

Nilai Adjusted R-squared sebesar 0.077268. Artinya variabel independen dalam 

penelitian ini mampu menjelaskan 7,72% variabel dependennya, sedangkan sisanya 

92,28% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.  

 

4.2 Pembahasan 

A. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap 

Manajemen Laba  

  Tabel 4.11 menunjukkan bahwa pengungkapan Corporate Social responsibility 

(CSR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik Manajemen Laba. Hal 

tersebut dibuktikan dengan hasil e-views 10 pada tabel 4.11 dengan Nilai Coefficient 

sebesar 0.169282 nilai Prob. sebesar 0.0072 < 0.05), yang menandakan pengungkapan 

Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik 

manajemen laba. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. Hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Warislan, Putri, dkk pada 

tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Konservatisme Akuntansi  dan Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017)” 

menyatakan bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

menurut Warislan, Putri, dkk hal tersebut dikarenakan perusahaan yang mempunyai 

kontribusi terhadap CSR tidak akan menyembunyikan realisasi pendapatan selama 

tidak diinginkan, oleh karenanya kemungkinan melakukan tindakan manajemen laba 
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kecil kemungkinan terjadi.Selain penelitian yang dilakukan Warislan, Putri, dkk, 

penelitian lain yang dilakukan oleh Putriana M. dkk pada tahun 2018 dengan judul 

“Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Manajemen Laba dengan Leverage 

dan Growth Sebagai Variabel Control pada Industri Farmasi Yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia” juga menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap manajemen laba.  

 Hasil penelitian ini sesuai dengan teori legitimasi. Teori ini  menyatakan bahwa 

pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, 

pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat melalui Corporate Social 

Responsibility dapat meningkatkan kepercayaan dari berbagai pihak. Kepercayaan ini 

dapat mempengaruhi tindakan perusahaan. Jika tindakan perusahaan tidak sesuai 

dengan berbagai kelompok kepentingan dapat menurunkan tingkat kepercayaan. 

Perusahaan yang ikut berkontribusi terhadap CSR tidak akan fokus pada keuntungan 

semata, melainkan ikut berperan dalam menyejahterakan masyarakat. Perusahaan 

tersebut tidak akan melakukan tindakan manajemen laba selama mereka berkomitmen 

untuk menjaga kepercayaan tersebut.  Perusahaan yang terdaftar dalam indeks IDX 30 

telah mengungkapkan Corporate Social Responsibility (CSR) dan sudah sesuai dengan 

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (No. 30/SEOJK.04/2016) pada laporan tahunan 

perusahan. Meskipun begitu, terdapat beberapa perusahaan yang belum menerapkan 

beberapa indeks pengungkapan, seperti mekanisme pengaduan dan masalah 

lingkungan, kesetaraan gender, tingkat perpindahan karyawan dan informasi terkait 

anti korupsi.    

       Hasil penelitian ini mengindikasikan pengungkapan CSR tidak dapat digunakan 

sebagai acuan dalam menentukan apakah suatu perusahaan memanajemen laporan 

keuangan atau sebaliknya. Perusahaan dengan pengungkapan CSR yang baik memiliki 

resiko manajemen laba rendah. Memberikan informasi keuangan secara keseluruhan 

dan membangun relasi kepada para pemegang saham akan lebih baik daripada hanya 

berfokus pada manipulasi laba perusahaan. Hal tersebut membuat manajer semakin 

sadar akan pengungkapan CSR terhadap legitimasi perusahaan kedepan dan 

termotivasi untuk besikap jujur dan dapat dipercaya.   
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B. Pengaruh Leverage Terhadap Manajemen Laba  

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa leverage berpanguruh Variabel berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap praktik manajemen laba. dan tidak signifikan terhadap 

Manajemen Laba Hal tersebut. dibuktikan dengan hasil e-views 10 pada tabel 4.13 

dengan (Nilai Coefficient sebesar -0.001182, nilai Prob. sebesar 0.7124 > 0.05). yang 

menyatakan leverage  berpengaruh negatif terhadap praktikmanajemen laba. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa  H2 diterima.     

       Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Diana Savitri dan Denies 

Priantinah pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Leverage” Terhadap Manajemen 

Laba Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan 

Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2016”. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa leverage berpengaruh 

negatif terhadap manajemen laba.  

      Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Arlita, Riski, Dkk. pada tahun 2019 dengan 

judul “Pengaruh Good Corporate dan  Leverage Terhadap Praktik Manajemen Laba”  

memperlihatkan hasil yang sama dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh 

Arlita, Riski, Dkk. menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap manajemen laba.   

       Hasil penelitian ini mendukung teori stakeholders. Stakeholders khususnya kreditur 

membutuhkan informasi leverage terkait aktivitas perusahaan yang dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan. Apabila tingkat leverage suatu perusahaan 

semakin tinggi, maka tanggung jawab terhadap kreditur juga semakin besar. Hal 

tersebut membuat manajemen mengalami kesulitan dalam membuat prediksi terkait 

jalannya perusahaan ke depan. Sehingga pihak manajemen akan lebih fokus kepada 

utang perusahaan daripada meningkatkan laba.   

       Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi leverage yang dimiliki 

suatu perusahaan maka semakin ketat pengawasan yang dilakukan oleh kreditur, 

sehingga dapat menurunkan tingkat fleksibilitas manajemen dalam melakukan 

menejemen laba. Ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh kreditur terhadap 

perusahaan yang memiliki rasio leverage tinggi  disebabkan karena perusahaan 
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terancam tidak mampu membayar kewajibannya kepada kreditur. Pemenuhan 

kewajiban perusahaan harus tetap dilaksanakan, sehingga tindakan manajemen laba 

tidak bisa digunakan perusahaan sebagai cara dalam menghindari beban perusahaan 

dalam membayar utang. Sehingga  dapat disimpulkan, bahwa semakin tinggi leverage 

suatu perusahaan, maka tingkat manajemen  laba yang dilakukan oleh manajemen 

semakin rendah dan begitu sebaliknya. Apabila nilai leverage rendah, maka dapat 

meningkatkan tindakan manajemen laba semakin tinggi.  

C. Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Laverage secara bersama sama 

terhadap manajemen laba  

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa Variabel Corporate Social Responsibility dan 

Leverage berpengaruh simultan terhadap Manajemen Laba (Nilai Prob(F-statistic) 

0.027366 atau lebih kecil dari 0.05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H3 

Diterima. Corporate Social Responsibility dan Laverage secara bersama - sama 

diproksikan memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba, karena perusahaan 

yang lebih besar akan lebih baik dalam pelaporan keuangan perusahaan dibandingkan 

dengan perusahaan yang lebih sedikit total aset atau lebih kecil ukurannya. Hal ini 

dikarenakan jika perusahaan yang memiliki tingkat leverage tinggi melaporkan adanya 

laba, maka perusahaan akan lebih mendahulukan pembayaran utang kepada kreditur 

daripada pembagian dividen kepada investor sehingga respon investor akan menjadi 

negatif. Rasio ini mencerminkan seberapa besar penggunaan utang oleh suatu 

perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya atau kegiatan investasinya 

untuk menunjukkan kondisi perusahaan. salah satu indikator keberhasilan perusahaan 

untuk dapat menghasilkan laba serta tingkat profitabilitas menjadi basis yang penting 

bagi perusahaan maupun investor. Ketika perusahaan mengumumkan adanya laba 

maka investor cenderung merespon informasi tersebut dengan cepat karena laba 

dianggap menguntungkan dalam pembagian deviden. Perusahaan yang memiliki 

profitabilitas tinggi dapat dikatakan bahwa laporan keuangannya mengandung berita 

baik sebagai suatu hasil dari adanya kinerja perusahaan yang baik. Laba perusahaan 

dikatakan berkualitas hanya jika keuntungan perusahaan meningkat (Hasanzade et al., 

2015). 
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BAB V  

KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI 

 

5.1 Kesimpulan   

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab IV maka yang menjadi kesimpulan dalam 

penelitian ini sebagai berikut:  

1. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) tidak berpengaruh secara 

parsial terhadap tindakan manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar dalam 

indeks 30 pada Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020. Dapat dilihat berdasarkan 

hasil penguji hipotesis  dengan menggunakan E-views 10 , menunjukkan nilai t 

hitung (Nilai Coefficient sebesar 0.169282, nilai Prob. sebesar 0.0072 < 0.05). Hasil 

tersebut didukung oleh teori legitimasi dan teori agensi.   

2. Tingkat leverage berpengaruh negatif secara parsial terhadap tindakan manajemen 

laba pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks 30 pada Bursa Efek Indonesia 

periode 2017-20120. Dapat dilihat berdasarkan hasil Penguji hipotesis dengan 

menggunakan E-views, diketahui koefisien regresi menunjukkan nilai t sebesar(Nilai 

Coefficient sebesar -0.001182, nilai Prob. sebesar 0.7124 > 0.05). Hasil ini didukung 

dengan teori stakeholders dan teori agensi.    

3. Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Laverage berpangaruh  secara 

simultan terhadap manajemen laba perusahaan yang terdaftar dalam indeks 30 

pada Bursa Efek Indonesia periode 2017-20120. Dapat dilihat berdasarkan hasil 

Penguji hipotesis dengan menggunakan E-views. Menunjukkan nilai f sebesar (Nilai 

Prob(Fstatistic) 0.027366 atau lebih kecil dari 0.05). hasil ini didukung teori 

stakeholders.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat saran yang ingin peneliti 

sampaikan sebagai berikut:   

1. Bagi perusahaan  yang terdaftar di indeks 30 dapat meningkatkan  indeks 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Leverage untuk 
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meningkatkan kinerja perusahaan agar mampu bersaing dengan perusahaan lain 

untuk masuk dalam indeks 30.    

2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah periode   pengamatan, 

menambah jumlah sampel, dan variabel lain yang belum diteliti sehingga penelitian 

terkait manajemen laba menjadi lebih  

bervariatif  

 

5.3 Implikasi 

Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka implikasi penelitian adalah sebagai 

berikut:  

1. Implikasi Teoritis   

Hasil peneitian ini secara teori dapat memperkuat teori yang sudah ada 

bahwa seorang peneliti akan menggunakan kelengkapan data berupa sampel 

maupun tabel yang bertujuan untuk menguatkan hasil temuan dan penelitiannya. 

Sampel ini diperlukan peneliti untuk mendukung dan melengkapi hasil penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya agar dapat dipresentasikan kepada pihak 

penguji. sampel yang disajikan tersebut juga harus berkaitan dengan implikasi 

teoritikal berdasarkan hasil penelitian yang disajikan. Penambahan tabel dan 

sampel ini bertujuan selain memudahkan peneliti untuk menjelaskan dan 

menjabarkan hasil penelitiannya, juga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan 

untuk meyakinkan para penguji. Karena tujuan utama penelitian dilakukan 

tentunya adalah memberikan suatu kontribusi bagi ilmu pengetahuan baik itu 

secara teori maupun praktek langsung untuk menyempurnakan hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya.   

2. Implikasi Praktis  

Berdasarkan analisis data ditemukan Corporate Social Responsibility dan 

Laverage berpangaruh  secara simultan terhadap manajemen laba perusahaan. 

Hal ini menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis yang  menggunakan kelengkapan 

data berupa tabel maupun sampel yang bertujuan untuk menguatkan hasil 

temuan untuk menyakinkan  penguji.   
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