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Penelitian ini bertujuan untuk mengujipengaruh profitabiltas,
pertumbuhan penjualan, dan perencanaan pajak tehadap menajemen laba.
Objek dalam penelitianini adalah perusahaan manufaktur subsektor
makanan dan minuman yang tedaftar di Bursa Efek Indonesia tahun20172020. Jenis penelitian adalah penelitan kuantitatif. Sampel yang
pengumpulan datanya dilakukan dengan metode Purposivesampling.
Setelah pengurngan dengan beberepa kreiria trpilih sebanyak 11 perusahan
sempel sehinggadiperoleh 44 sebagai pengematan. Sumberdata dalam
penalitian adalah datasekunder yaang di unduh melelui www.idx.co.id
untuk memparoleh data berupe laporen keaungan dgri masingmasing
perusahan yangkemudian datadiolah mengunakan SPSS versi 26.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahawa variebel partama
profitablitias tldak brpengaruh signifikan terhedap manejemen laba dengen
nilaisig. 0,512 > 0.05, variebel kdua pertumbuhan penjualan berpangaruh
signifikan terhadp manaejemen laba dengannilai sig.0,001 < 0,05 dahn
variebel ketiiga perencanan pajaktidak berpengeruh signfikan terhedap
manejemen laba dengannilai sig. 0,363 > 0,05. Sedangkn secera simultan
variebel profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan perencanan pajak
berpengeruh siginfikan terhada]p manejemen laba dengan nilaisig 0,006 <
0,05.
I. PENDAHULUAN

Laporan keuanganadalah medie informasih yang merengkum semuaktivitas perusahan, seperti informasi posisi
keuangan terkini, perubahan posisi keuangan dimana dapat dilihat sejauhmana perusahaan bisa berkembang dan apa
saja yang harus diperbaiki dalam kinerja perusahaan. Untuk mengetehui kondisi laporan keuangen bisa dilihat pada
analisis laporan keuangan perusahan tersebut. Analisis laporan keuangn merupakan informsi yang ada pada laporan
keuangan perusahaan agar lebih transparan dan akurat kemudian keputusan yang diambil akan menjadi lebih baik.
Laba merupakan gambaran kinerja dalam suatu perusahaan salah satu yang menjadi alat ukur kinerja perusahaan
adalah karena tingginya labayang diperoleh dengn tinginya laba maka perusahan aken mendapatkan keuntungan dan
mengelola sumber daya secara maksimal. Laporan keuangan adalah pertimbangan utama bagi penguna untuk
membuat keputusan terutama bagi pihak-pihak eksternal oleh karena itu, dalam menyajikan suatu laporankeuangan
harus sesuei pada standar akuntansi yng belaku. Keadaan dalm menganalisis laporn keuangan perusahaan
dipengeruhi oleh penjelasan yang adapada laporan keuangan baik dari pihak internal maupun eksternal dengan
demikian keputusan tersebut apakah ingin mempertahankan atau menjual investasi dalam perusahaan trsebut.
Manajemen laba adalah salah satu faktor manajer perusahaan untuk melakukan manipulasi data laporan keuangan.
Menurut (Febria, 2020) bahwa profitabiltas bepengaruh siginfikan terhadap manejemen laba. Sedangkan menurut
(Anindya & Yuyetta, 2020) profitabiltas tidakmemiliki pengeruh yang signifikanterhadap manejemen laba.
Pertumubhan penjaulan kemungkinan terjadinya manajamen laba dikarenakan perushaan memiliki tingkat
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pertumbuhan yang tinggi. Tingginya pada penjualan dalam suatu perusahaan tentunya akan menambakan tingkat
jumlah laba perusahaan yang nantinya akan mempengaruhi nilai perusahaan. (Astari, A. A. M. R., & Suryanawa,
2017) mengatakan bawa pertumbuhan pnjualan bepengaruh postif siginfikan tehadap manejemen laba sedanghkan
menurut (Karina & Sutandi, 2019) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualantidak bepengaruh tehadap manejemen
laba. Perencanaan pajak menurut (Achyani & Lestari, 2019) perencanaan pajaktidak berpengaruh dalam melakukan
manajemen laba. Sedangkan menurut (Wira Santana & Wirakusuma, 2020) memiliki pengaruh positif terhadap
manajemen laba. Meunrut (Suandy, 2014) perencanan pajak adalahlangkah awaldalam manjemen pajak.
Pengumpulan dan pemeriksaan diakukan untuk peraturan pepajakan supaya dapat dipilih jenistindakan penghemetan
pajakyang hendak dilakukan.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Menurut (Gunawan et al., 2015) mengatakan bahwa:
“Proftiabilitas adalah kemampaun perusahan untuk menghasikan laba. Laba sering kali menjadiukuran kinerja
perusahan, dlmana ktika perusahan memliki labayang tinggi bearti dapat dsimpulkan bahwa kinerjja perusahan
tesebut baik danjuga sebaliknya.”
Menurut (Karina & Sutandi, 2019) mengatakan bahwa:
“Penjualan merupakan pemblian suatu barang (barang atau jasa)dari suatupihak kepada pihaklainya dengen
mendapakan ganti uangdari pihak tesebut. Petumbuhan penjualan yangtinggi, dapat mecerminkan keberhesilan
investsi peirode masalalu dan dapat di jadkan sebagai prediiksi pertumbuhn penjualn masa yangakan dating
sehinga meyebakan pendaptan perusahan jugah meningkat.”
Menurut (Rahmi et al., 2019) mengatakan bahwa:
“Perencanaan pajak merupakn bagian dari manejemen pajakdan merupakan langka awaldalam manjemen pajak
yang merupakan mengorganisasi usaha WP, kelompok WP sedemikan rupa sehinga utang pajaknya baikpph
maupun pajak -pajak lainnya beada dalamposisi yang minimal, sepanjang ini dimungkinkan oleh ketentuan
peraturan peundang-undangn yang berlaku.”
Menurut (Fathihani & Haris Nasution, 2021) mengatakan bahwa:
“Manejemen laba merupakn salahsatu faktor yangdapat mengurangi kradibilitas laporan keuengan dan
menamba bias dalam laporan kauangan, sertah depat mengangu para pemekai laporankeuangan dalam
mempercayi angkah-angka dalam laporan keungan tesebut.”
III. METODE
Jenis peneltian yangdigunakan adalah penelitian kuantitaif, Objek yng digunakan adlah perusahan manufakur
subsektor makanandan miinuman yangterdaftar diBursa Efek Indoneia (BEI) 2017-2020. Jenis dan sumber data di
gunakan dalam peneltian adalah datasekunder, laporan keuangan yang diunduh dari situs resmi BEI
www.idx.co.id. Populasii pada peneiltian adalah menggunakan populasi perusahaan manufaktur subsektor
makanandan minuman yang terdaftardi Bursa EfekIndonsia (BEI) selema 4 tahun yang dimulai 2017-2020 yaitu
sebanyak 34 perusahaan. Sampel menggunakanteknik purposiive sempling. Pengamblian sempel diambil dari
petimbangan dan kritria tertentuyang berdasarkan permasalahan dalam penelitian sampel yang dipakai yaitu:
1. Perusahan menufaktur subsektor makanan danminuman yang trdaftar diBursa Efek Indonesia (BEI) tahun
2017-2020.
2. Perusahan tidak mengalami kerugian selama empat tahun berturut-turut yaitu tahun 2017-2020.
3. Perusahan tidak delisitng atau tidak keluar dari BursaEfek Indonesia tahun 2017- 2020.
4. Perusahan menggunakan satuan nilai rupiah pada laporan keuangan periode tahun 2017-2020.
5. Perusahan tidak terkena Outliers.

No
1
2
3
4
5

Proses Pemilihan Sampel
Kriteria
Perusahan manufaktur subsektor makanan danminuman yang tedaftar diBursa
Efek Indonesia (BEI) tahun2017-2020
Dikurangi: perushaan yang mengalami kerugian secara beturut-turut selama
2017-2020
Dikurangi: perusahan yang delisitng dari BursaEfek Indonesia tahun 2017 -2020
Perusahan mengunakan matauang dollar dalam laporan keuangan
Perusahan terdapat Outliers

Data
34
(6)
(13)
0
(4)
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Waktu tahun penelitian
Jumlah sampel yang memenuhi kriteria

4
11

Pengumpulan data
Teknik pengumpulan dta dalam peneiltian, adalah:
1. Literatur Pustaka
Teknik pengumplan data dilakukan mengunakan literatur Pustaka yaitu membaca berbagai buku-buku, jurnal
ilmiah atau sumberlainnya, yang berkeitan dengan peneiltan.
2. Obsevasi
Observasi merupkan cara pengumpulannya dengan mengamati secara langsung dantidak langsung. Dalam
peneiltian dilakuan dengan tidak lansung seperti www.idx.co.id terdapat di internet.
3. Dokumentasi
Dokumentasi diperole dari data perusahaan telah dipublikasian dan telah terdaftardi BursaEfek Indonesia
(BEI). dan mengundu laporankauangan melelui www.idx.co.id tahun 2017-2020.
Operasionalisasi Variabel Penelitian
Berikut variabel-variabel yang digunakan yaitu:
1. Profitabilitas (ROA)
𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑒𝑡 (𝑅𝑂𝐴) =

2.

Pertumbuhan Penjualan

3.

Perencanaan Pajak

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 − 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛
𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎
𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 =
𝑥 100%
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎

𝑇𝑅𝑅𝑖𝑡 =

4.

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 (𝐸𝐵𝐼𝑇)𝑖𝑡

Manajemen Laba
a. Menghitung total accrual (TAC) yaitu sebagai berikut:
𝑇𝐴𝐶 = 𝑁𝐼𝑖𝑡 − 𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡
b. Hitung nilai total accruel yangdiestimasi persaman regresi OLS (Oldinary LeastSquare):
𝑇𝐴𝐶𝑖𝑡
1
𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 − 𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 − 1
𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡
= 𝛽1 (
) + 𝛽2 (
) + 𝛽3 (
)
𝐴𝑖𝑡 − 1
𝐴𝑖𝑡 − 1
𝐴𝑖𝑡 − 1
𝐴𝑖𝑡 − 1

c.

Non-Discretionary Accruals (NDA) dengan rumus:

d.

Nilai Discreitonary Accruels dengan rumus:
𝑇𝐴𝐶𝑖𝑡
𝐷𝐴𝑖𝑡 =
− 𝑁𝐷𝐴𝑖𝑡
𝐴𝑖𝑡 − 1

1
∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 ∆𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡
𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡
𝑁𝐷𝐴𝑖𝑡 = 𝛽1 (
) + 𝛽2 (
−
) + 𝛽3 (
)
𝐴𝑖𝑡 − 1
𝐴𝑖𝑡 − 1 𝐴𝑖𝑡 − 1
𝐴𝑖𝑡 − 1

Teknik Analisis Data
1. Uji Statistik Deskriptif
Menurut (Pandoyo & Sofyan, 2018) mengatakan bahwastandar deviesi kecil menunjuan nilai sempel atau
populasiyang mengalompok disekitar nliai rata- rata hitung. Ini disebbkan nilaina hamipr same dengn nilai ratarata.
2. Uji Asumsi Klasik
Bertujuan menguji dan mengetahui kelayakan apakaah model regresi yang akan digunakan selama penelitian
ini layak diuji atau tidak antara lain yaitu:
a. Uji Normalitas
Dalam peneiltian, uji statistik normlitas yang dgunakan yaitu ujikolmogorov smiirnov (KS) Pedoman yang
digunakan pada kolmogorov smirnov adalah jikanilai siginfikan dariuji KS > 0.05 makadata residuel
bedistirbusi normal dan jikanilai signfikan dariuji KS <0.05 makadata residuel berdistribusi tidaknormal,
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sedangkan grafik normal probability plot dilihat penyebaran data terhadap sumbu diagonal, data menyeber
didaerah garisdiagonal serta mengikuti arahgaris diagonal ataupun grafik hisotgramnya maka brasumsi
normailtas.
b. Uji Mulitkolinearitas
Dalammodel regrasi dapat di lihat bagaimana mengetahui ada atau tidaknya multikolonieritas yaitu Nilai
R2 yang dihasilkan oleh estimesi model regrasi empris sangattinggi, secara indivdual variabel-variebel
independent banyaktidak signfikan mempengeruhi variabel depanden.
c. Uji Heterokedastisitas
Beberapa yng dapat diketahui ada atautidak adanya heteroskedasitsitas melalui cara lihat grafikplot seperti
prediks variebel terkait (depanden) yaituZPRED pada residuelnya SRESID. Deteksi ada tidaknya
heteroskedasitsitas dapat diketahui dengan pola tertntu pada grafikscatterplot antara SRESIDdan ZPRED
yang di mana sumbuY adalah Y yang telah diprdiksi.
d. Uji Autokorelasi
Menurut (Basuki & Prawoto, 2016) mengatakan bahwa Uji autokoerlasi dgunakan untuk mengatahui ada
atau tidakya penyimpngan asumsiklasik autokorleasi yaitu korelaesi terdiri antara residuel padasatu
pengematan dengan pengematan lainpada model regrasi. Metode pengujien yang seriing digunakn adalah uji
Durbin- Watson.
3. Analisis Regresi Linear Berganda
Menurut (Getut, 2017) mengatakan bahwa Anelisis regrasi liner marupakan salahsatu alatdalam statistika
digunakan untuk mengetehui ada atautidaknya hubungan variebel bebas tehadap variebel tidak bebas (respons).
4. Uji Hipotesis
a. Uji Pengaruh Parsial (Uji t)
Menuurut (Ghozali, 2018) mengatakan bahwa pengaruh parsial (uji t) pada dasarny menunjukan seberepa
jauh pengaru satu variebel penjelasan atau independent secaraindividual dalam menerengkan variesi
variebel.
b. Uji Pengeruh Simultan (Uji F)
Meunrut (Ghozali, 2018) mengatakan bahwa Uji Statistik F tidakseperti ujit yang mengji signifikasi
koefisein parsialregresi secara individu denganuji hipotesis terpisahbahwa pada setiap koefiensi regrasi sama
dengannol. Uji F menguj joint hipoesia bawa b1, b2, b3 secara besama- sama nol.
c. Uji Koefisien Determniasi (R2)
Menurut (Ghozali, 2018) mengatkan bahwa padaintinya mengukur seberpa jauh kemampuen modeldalam
menerengkan variesi variebel dapenden. Dalam nilai koefsien determinesi adalah antera nol dansatu.
IV. HASIL
Analisis Hasil Penelitian
1. Uji Statistik Deskripitif
Tebel IV.1

Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

ROA

44

.0005

.2229

.086689

.0591793

SG

44

-.3395

.5040

.069011

.1404034

TRR

44

.1854

.9680

.738152

.1131038

ML

44

-.0119

.0142

.002638

.0056454

Valid N (listwise)

44

Sumber:

Hasil olah data SPSS (2021)
Hasil dari stetistik daskriptif terhadap profitabilitas mencerminkan nilai rat-rata 0,086689 danstandar deviesi
sebesar 0,0591793. Nliai minmum 0.0005 dan nilai maximum 0.2229.
Hasil sttistik daskriptif tehadap pertumbuhan penjualan nilai rata-rata 0.069011 dan standar devaisi 0.1404034.
Nilai miniimum -0.3395 dan nilai maximum 0.5040.
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Hasil dari statistik deskrptif terhadap perencanaan pajak nilai rata- rata 0.738152 danstandar devaisi 0.1131038.
Nliai minimum 0.1854 dan nilai maxium 0.9680.
Hasil statistik deskriptif terhadap manejemen laba nilai rata -rata 0,002638, mempunyai standardeivasi
0,0056454. Nilai mininum manejemen laba -0,0119. Sedangkan nilai maximum 0,0142.

2. Uji Asumsi Klasik
Uji Asumsi Normalitas
Tebel IV.2 Hasil UjiNormalitas Kolmogorov-Smirnov
One- Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

44

Normal Parametersa,b

Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences

.0000000
.00484886

Absolute

.098

Positive

.098

Negative

-.086

Test Statistic
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.

.098
.200c,d

b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil olah data SPSS (2021)

Gambar IV.1 Grafik Normal P-P lot of Rgression Standardizad Residual
Sumber: Hasil olahdata SPSS (2021)
Hasil uji normalitas KolmogrovSmirnov bahwa nilaiAsymp.Sig (2-tailed) 0.200 Artinya lebiih besar dari0.05,
menunjukan berdistribusi normal, sehingga modelregresi layak untuk dijadikansampel.
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Bedasarkan gambar IV.1, diketahui model regresi sudah melengkapi asumsi normalitas. Karena dari
grafiknormal p-p plotterlihat datamanyebar disekiter garis diagoanl serta mengikuti arahgaris digonal atau grafik
hisotgramnya.
Uji Multikolinearitas
Tabel IV.3 Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficientsa
Collinearity Statistics
Model
1

Tolerance

VIF

ROA

.933

1.072

SG

.944

1.059

TRR

.903

1.108

a. Dependent Variable: ML

Sumber: Hasil olahdata SPSS (2021)
Bedasakan tebel, disimpulkan bahwa variebel profitabilitas mempuyai nilaitolerance 0.933 dannilai dari VIF
1.072. Variebel pertumbuhan penjualan mempuyai nilai tolerence 0.944 dannilai pada VIF1.059. dan variebel
perencanaan pajak mempuyai nilai tolerence 0.903 dannilai VIF 1.108, sehinga dikatakan bahwa 3 variabel tidak
terdapat multikolonieritas karena nilaitolerance memiliki nilai diatas0,10 dannilai varience Inflation Fector
dibawah10.
Uji Heterokedastisitas

Gambar IV.2 Hasil Uji Hetersokedastisitas
Sumber: Hasil olahdata SPSS (2021)
Hasil gambar scatterplot pada SRESID daan ZPRED membentuk menyebar dan tidakada pola tertentu dan
titik- titk meyebar baik diatasdan dbawah angka 0 padasumbu Y. maka disimpukan bahwatidak tejadi
heteroskedasitsitas padamodel regrasi.
Uji Autokorelasi

Melia
Prosiding: Ekonomi dan Bisnis, 2022, 1 (2)

Tabel IV.4 Hasil Uji Autokorlasi dengan Durbin-Watson

Model Summaryb
Model

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

1
.512a
.262
.207
a. Predictors: (Constant), TRR, SG, ROA
b. Dependent Variable: ML

DurbinWatson

.0050274

2.041

Sumber: Hasil olah data SPSS (2021)
Nilai Durbin - Watson yaitu 2.041 dengan jumlahsampel n = 44 danjumlah pada variebel independen k = 3,
sehingga dapat trlihat yaitu nilai dU= 1.6647 dan nilai dL1.3749. Maka 4-dU =2.3353. Autokolerasi tidak terjadi
apabila dU<d< 4-dU = 1.6647<2.041<2.3353 Maka disimpulkan tidakterjadi autokolerasi positf dalam peneiltian
ini.
3. Analisis Regresi Liner Berganda
Tabel IV.5 Hasil Uji Regresi Liner Berganda
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model
1

B

Standardized
Coefficients

Std. Error

(Constant)

-.003

.005

ROA

-.009

.013

SG

.020

TRR

.007

Beta

t

Sig.

-.538

.593

-.093

-.662

.512

.006

.510

3.645

.001

.007

.131

.919

.363

a. Dependent Variable: ML

Sumber: Hasil olahdata SPSS (2021)
Tebel diatas hasil persaman regrasi yang terjadi yaitu:
Y= (-0.003) + (-0,009)(X1) + 0,020 (X2) + 0,007 (X3) + е
Dengan hasil nilai konstanta -0.003. Nilai variabel profitabilits (ROA) dari koefisien regresi-0.009. Nilai
variabel pertumbuhan penjualan (SG) koefisien regresi 0,020. Nilai variabel perencanaan pajak (TRR)
mempunyai koefisien regresi 0.007.
4. Uji Hipote sis
Uji Pengaruh Parsial (Uji t)
Tebel IV.6 Hasil Uji Statistik t
Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coeficients
Coeficients
B

Model
1

Std. Error

(Constant)

-.003

.005

ROA

-.009

.013

SG

.020

TRR

.007

a. Dependent Variable: ML

Beta

t

Sig.

-.538

.593

-.093

-.662

.512

.006

.510

3.645

.001

.007

.131

.919

.363

Sumber:
Hasil olah
data SPSS
(2021)
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Hasil ujisignifikan parsial (ujistatistic t) menunjukan bawa profitabilitasdan perencanan pajaktidak
berpengeruh terhedap manejemen laba yang artiinya H1dan H3 ditolak, sedengkan pertumbuhan penjualan
bepengaruh tehadap manejemen labartinya H2diterima.
Uji Pengaruh Simutan (Uji F)
Tabel IV.7 Hasil Uji Simultan F

ANOVAa
Sum of
Squares

Model
1

Mean
Square

df

Regression

.000

3

.000

Residual

.001

40

.000

Total

.001

43

F

Sig.

4.741

.006b

a. Dependent Variable: ML
b. Predictors: (Constant), TRR, SG, ROA

Sumber: Hasil olahdata SPSS (2021)
Profitabilitas, pertumbuhan penjualan, perencanaan pajak pada tabel berpengaruh bersamaan (simultan)
terhadap variabel dapenden manejemen labakarena mempunyai nilai F(tabel) 2,83<F(hitung) 4,741 yang mempunyai
tingkat siginfkan lebihkecil dair nilai α0,05 (0,006<0,05) sehinga hipotesiis diajkan dalam penelitien H4
ditarima.
Uji Koefisiein Deteminasi (R2)
Tabel IV.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summaryb
Model

R

1

.512a

Adjusted R

Std. Error of

Square

the Estimate

R Square
.262

.207

.0050274

Durbin-Watson
2.041

a. Predictors: (Constant), TRR, SG, ROA
b. Dependent Variable: ML

Sumber: Hasil olahdata SPSS (2021)
Nilai Adjustd R Squere dalam model regresi adlah sebesar 0.207. Halini bearti variebel-variabel indepaden
dalam penelitianyaitu proftiabilitas, pertumbuhan penjualan, dan perencanaan pajak dapat menjelaskan
manajemen laba sebesar 20.7%. Sedngkan sisnya sebanyak 79,3% dapat djeleskan tehadap variebel lain karena
tiidak termasuk dlam analisis regresi.

V. KESIMPULAN
1.
2.

3.

4.

Berdasarkanhasil dari anlisis datapenelitian, dapat dsimpulkan bahwa:
Profitablitas tidakberpengaruh signifikan terhadap menejemen laba. di buktikan bahwa profitabilitas memiliki
t(tabel) 2,01954 > t(hitung) -0,662 dan tingat signifikanlebih besar darinilai α 0,05(0,512 > 0,05). MakaH1 ditolak.
Pertumbuhan penjualan berpengaruh signifkan terhdap manajemen laba. Halini di buktikan bahwa perumbuhan
penjaulan memiliki t(tabel) 2,01954 < t(hitung) 3,645, pada tingkat singifikan labih kecil darii nliai α 0,05 (0,001 <
0,05). Maka H2 diterima.
Perncanaan pajak tidak berpengeruh singifikan terhdap manejemen laba. Halini di buktkan bahwa perencanaan
pajak memiliki t(tabel) 2,01954 > t(hitung) 0,919 dan tingkat singifikan lebh besar darinilai α 0,05 (0,363 > 0,05).
MakaH3 ditolak.
Hasilanalisis membuktikan bahwaprofitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan perencanan pajak bepengaruh secara
simultanterhadap manejemen laba. Hal ini di buktikan bahwa variabel independen profitabilitas, pertumbuhan
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penjualan, dan perencanan pajak terhadap manejemen laba memilikinilai F(tabal) 2,83 < F(hitung) 4,741 dan tingkat
signifikan lebihkecil darinilai α 0,05 (0,006 < 0,05).
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