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SARI 

 

Rahmawati, Hikmah Is’ada. 2013. “Pengaruh Mekanisme Good Corporate 

Governance (GCG) Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011”. Skripsi. Jurusan 

Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I. Drs. Asrori, M.S. II. Linda Agustina, S.E., M.Si. 

 

Kata Kunci :  Manajemen Laba, Dewan Komisaris Independen, Komite 

Audit Independen, Kepemilikan Manajerial 

 

Manajemen laba merupakan upaya manajemen dalam mengintervensi 

laporan keuangan. Manajemen laba muncul sebagai dampak masalah keagenan 

yang terjadi karena adanya ketidakselarasan kepentingan antara pemilik dan 

manajemen perusahaan. Untuk mengatasi masalah ketidakselarasan kepentingan 

tersebut dapat dilakukan melalui penerapan good corporate governance. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh mekanisme good corporate 

governance yang diukur dengan dewan komisaris independen, komite audit 

independen, dan kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEI tahun 2009-2011. Pengambilan sampel menggunakan metode 

purposive sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 21 bank, dengan unit 

analisis sebanyak 63 unit. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial meliputi uji asumsi 

klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis, dengan menggunakan program 

SPSS. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris 

independen, komite audit independen, dan kepemilikan manajerial secara 

simultan berpengaruh terhadap manajemen laba. Dewan komisaris independen 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba secara parsial. Komite audit 

independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba secara parsial. 

Simpulan dari hasil penelitian ini adalah mekanisme good corporate 

governance yang digunakan yaitu dewan komisaris independen, komite audit 

independen, dan kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa dewan komisaris 

independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan komite 

audit independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini yaitu dewan 

komisaris independen telah mampu mengurangi manajemen laba, sehingga 

diharapkan tetap mempertahankan, komite audit diharapkan untuk meningkatkan 

pengawasan, dan kepemilikan manajerial juga diharapkan untuk ditingkatkan 

sehingga dapat membatasi tindak manajemen laba. 
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ABSTRACT 

Rahmawati, Hikmah Is’ada. 2013. “The Effect of Good Corporate Governance 

(GCG) Mechanisms on The Earnings Management in Bank Companies Listing 

on The BEI Year of 2009-2011”. Final Project. Accounting Department. Faculty 

of Economics. State University of Semarang.  

Advisor I. Drs. Asrori, M.S. II. Linda Agustina, S.E., M.Si. 

 

Keyword : Earnings Management, Board of Independent Commissioner, 

Independent Audit Committee, Managerial Ownership 

 

Earnings management is an attempt to intervene in the management of the 

financial statements. Earnings management arise as a result of the agency 

problem that occurs due to the misalignment of interest between owners and 

management companies. To overcome the problem of misalignment of interest 

can be done through the implementation of good corporate governance. The 

purpose of this study was to determine the effect of corporate governance 

mechanisms as measured by an board of independent commissioner, 

independent audit committee and managerial ownership on earnings 

management. 

The population in this study are all banking companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange in 2009-2011. Sampling was purposive sampling 

method, in order to obtain a sample of 21 banks, with the unit of analysis were 

63 units. Data analysis method used in this research is the analysis of descriptive 

statistics and inferential analysis covering the classic assumption test, multiple 

regression analysis and hypothesis testing, using the SPSS program. 

The results of this study indicate that board of independent commissioner, 

independent audit committee and managerial ownership simultaneously 

influence the earnings management. Board of independent commissioner 

negatively influence the earnings management partially. Independent audit 

committee and managerial ownership did not influence the earnings 

management partially. 

The conclusions of this research is good corporate governance mechanism 

used is an board of independent commissioner, independent audit committee and 

managerial ownership simultaneously influence the earnings management. Tests 

showed that the board of independent commissioner negatively influence the 

earnings management, while an independent audit committee and managerial 

ownership did not influence the earnings management. Suggestions related to the 

results of this study are board of independent commissioner have been able to 

reduce earnings management, so hopefully maintain, independent audit 

committee is expected to increase supervision and managerial ownership is also 

expected to be improved so as to limit the action of earnings management. 

     

 



x 
 

DAFTAR ISI 

Halaman 

HALAMAN JUDUL  ..................................................................................  i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING  ..............................................................  ii 

PENGESAHAN  .........................................................................................  iii 

PERNYATAAN  .........................................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..............................................................  v 

KATA PENGANTAR  ...............................................................................  vi 

SARI ............................................................................................................ viii 

ABSTRAK ..................................................................................................  ix 

DAFTAR ISI  ..............................................................................................  x 

DAFTAR TABEL  ......................................................................................  xv 

DAFTAR GAMBAR  ................................................................................. xvi 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................... xvii 

BAB I PENDAHULUAN  ..........................................................................  1 

1.1 Latar Belakang ..........................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah .....................................................................  10 

1.3 Tujuan Penelitian .......................................................................  11 

1.4 Manfaat Penelitian .....................................................................  11 

BAB II LANDASAN TEORI  ....................................................................  13 

2.1 Teori Agensi (Agency Theory) ..................................................  13 

2.2 Manajemen Laba .......................................................................  16 

2.2.1 Definisi dan Konsep Manajemen Laba ...........................  16 



xi 
 

2.2.2 Motivasi Manajemen Laba ..............................................  18 

2.2.3 Pola dan Teknik Manajemen Laba ..................................  20 

2.2.4 Model Empiris Manajemen Laba ....................................  24 

2.2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba....  27 

2.3 Good Corporate Governance (GCG) ........................................  33 

2.3.1 Definisi dan Konsep Good Corporate Governance ........  33 

2.3.2 Tujuan Good Corporate Governance .............................  35 

2.3.3 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance .................  36 

2.3.4 Manfaat Good Corporate Governance ...........................  38 

2.3.5 Mekanisme Good Corporate Governance ......................  39 

 1. Dewan Komisaris Independen  ...................................  41 

 2. Komite Audit Independen ...........................................  43 

 3. Kepemilikan Manajerial .............................................  44 

2.4 Penelitian Terdahulu .................................................................  46 

2.5 Kerangka Berpikir .....................................................................  55 

2.6 Hipotesis Penelitian ...................................................................  60 

BAB III METODE PENELITIAN .............................................................  61 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian .......................................................  61 

3.2 Populasi dan Sampel .................................................................  61 

3.2.1 Populasi ...........................................................................  61 

                   3.2.2 Sampel .............................................................................  61 

3.3 Variabel Penelitian ....................................................................  64 

3.3.1 Manajemen Laba (Y) ......................................................  64 



xii 
 

3.3.2 Dewan Komisaris Independen (X1).................................  66 

3.3.3 Komite Audit Independen (X2) .......................................  66 

3.3.4 Kepemilikan Manajerial (X3) ..........................................  68 

3.4 Metode Pengumpulan Data .......................................................  69 

3.5 Metode Analisis Data ................................................................  70 

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif ............................................  70 

3.5.2 Analisis Inferensial ..........................................................  70 

a. Uji Asumsi Klasik .......................................................  70 

1. Uji Normalitas ........................................................  70 

2. Uji Multikolonieritas ..............................................  71 

3. Uji Heteroskedastisitas ...........................................  71 

4. Uji Autokorelasi .....................................................  72 

b. Analisis Regresi Berganda ..........................................  72 

c. Uji Hipotesis ...............................................................  73 

1. Koefisien Determinasi............................................  73 

2. Uji Statistik F .........................................................  74 

3. Uji Statistik t  .........................................................  74 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  ................................................  75 

4.1 Hasil Penelitian .........................................................................  75 

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian ..............................................  75 

4.1.2 Analisis Hasil Penelitian .................................................  76 

A. Analisis Statistik Deskriptif .......................................  76 

B. Analisis Inferensial ....................................................  84 



xiii 
 

1) Uji Asumsi Klasik..................................................  84 

a. Uji Normalitas ...................................................  84 

 b. Uji Multikolonieritas .........................................  85 

c. Uji Heteroskedastisitas ......................................  86 

d. Uji Autokorelasi ................................................  88 

2) Analisis Regresi Berganda .....................................  89 

3) Uji Hipotesis ..........................................................  90 

a. Koefisien Determinasi  ......................................  90 

b. Uji Statistik F ....................................................  91  

c. Uji Statistik t ......................................................  92 

4.2 Pembahasan ...............................................................................  94 

4.2.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit 

Independen, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap 

Manajemen Laba ............................................................  94 

4.2.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap  

Manajemen Laba  ...........................................................  95 

4.2.3 Pengaruh Komite Audit Independen Terhadap Manajemen  

Laba  ...............................................................................  97 

4.2.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen  

Laba ................................................................................  99 

BAB V Penutup .......................................................................................... 101 

5.1 Simpulan  ................................................................................... 101 

5.2 Saran  ......................................................................................... 101 



xiv 
 

DAFTAR PUSTAKA  ................................................................................ 103 

LAMPIRAN ................................................................................................ 107 

  



xv 
 

DAFTAR TABEL 

Halaman 

Tabel 2.1     Ringkasan Penelitian Terdahulu .............................................  52 

Tabel 3.1     Kriteria Penentuan Sampel Penelitian.....................................  62 

Tabel 3.2     Daftar Sampel Penelitian ........................................................  63 

Tabel 3.3     Variabel, Definisi Operasional, dan Pengukuran Variabel .....  68 

Tabel 4.1     Statistik Deskriptif ..................................................................  76 

Tabel 4.2     Hasil Perhitungan Manajemen Laba .......................................  77 

Tabel 4.3     Kategori Interval Tingkat Manajemen Laba ...........................  78 

Tabel 4.4     Data Dewan Komisaris Independen ........................................  79 

Tabel 4.5     Data Komite Audit Independen ..............................................  81 

Tabel 4.6     Data Kepemilikan Manajerial .................................................  83 

Tabel 4.7     Hasil Uji Normalitas ...............................................................  85 

Tabel 4.8     Hasil Uji Multikolonieritas .....................................................  86 

Tabel 4.9     Ringkasan Hasil Uji Multikolonieritas ...................................  86 

Tabel 4.10   Hasil Uji Autokorelasi ............................................................  88 

Tabel 4.11   Hasil Persamaan Regresi Berganda ........................................  89 

Tabel 4.12   Hasil Uji Koefisien Determinasi .............................................  91 

Tabel 4.13   Hasil Uji Statistik F .................................................................  92 

Tabel 4.14   Hasil Uji Statistik t  .................................................................  93 

 

  



xvi 
 

DAFTAR GAMBAR 

Halaman 

Gambar 2.1  Kerangka Pemikiran Teoritis  ................................................  60 

Gambar 4.1  Grafik Scatterplot  ..................................................................  87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Halaman 

Lampiran 1  Daftar Sampel Penelitian  ....................................................... 107 

Lampiran 2  Daftar Perhitungan Manajemen Laba ..................................... 108 

Lampiran 3  Daftar Perhitungan Dewan Komisaris Independen  ............... 109 

Lampiran 4  Daftar Perhitungan Komite Audit Independen  ...................... 110 

Lampiran 5  Daftar Perhitungan Kepemilikan Manajerial  ......................... 111 

Lampiran 6  Kategori Interval Tingkat Manajemen Laba .......................... 112 

Lampiran 7  Output Hasil Regresi .............................................................. 113 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PSAK No.1 (IAI, 2009) menyatakan bahwa tujuan dari laporan keuangan 

adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas 

perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan 

keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta 

menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan 

sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Penyampaian informasi 

melalui laporan keuangan tersebut perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

pihak-pihak eksternal maupun internal yang kurang memiliki wewenang untuk 

memperoleh informasi yang mereka butuhkan dari sumber langsung perusahaan 

(Boediono, 2005). Sehingga, laporan keuangan dapat diartikan sebagai media  

komunikasi antarpihak yang berkepentingan terhadap perusahaan dan 

diharapkan dapat memberikan informasi yang benar sebagai pertimbangan 

pengambilan keputusan. 

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar laporan keuangan dapat 

diakui dan diterima serta merupakan informasi yang berkualitas. Laporan 

keuangan dinilai sebagai informasi yang berkualitas apabila menyajikan 

informasi yang relevan, netral, lengkap (komprehensif), serta mempunyai daya 

banding dan uji (Sulistyanto, 2008). Salah satu informasi yang terdapat dalam 

laporan keuangan adalah informasi mengenai laba perusahaan (Boediono, 2005). 
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Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 1 menyatakan bahwa 

informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau 

pertanggungjawaban manajemen. Selain itu, informasi laba juga membantu para 

pengguna laporan keuangan dalam menaksir earnings power perusahaan di masa 

yang akan datang karena informasi laba memiliki nilai prediktif. Oleh karena itu, 

manajemen cenderung melakukan tindakan untuk memberikan laporan keuangan 

yang atraktif (Guna dan Herawaty, 2010).  

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan kelonggaran dalam 

memilih metode atau kebijakan akuntansi yang digunakan oleh tiap perusahaan 

dalam penyusunan laporan keuangan yang dikarenakan peraturan perundangan 

atau standar akuntansi yang berbeda penerapannya atau diperkirakan akan 

menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan 

keuangan. Kelonggaran dalam metode atau kebijakan ini yang dapat 

dimanfaatkan untuk menghasilkan nilai laba yang berbeda-beda di tiap 

perusahaan. Perusahaan yang memilih metode penyusutan garis lurus akan 

berbeda hasil laba yang dilaporkan dengan perusahaan yang menggunakan 

metode angka tahun atau saldo menurun (Boediono, 2005). Pilihan metode 

akuntansi yang secara sengaja dipilih manajemen untuk tujuan tertentu disebut 

manajemen laba atau earnings management (Halim dkk., 2005 dalam Setiawati, 

2010). 

Sulistyanto (2008) mengartikan manajemen laba sebagai upaya manajer 

perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi 

dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang 
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ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Intervensi yang dilakukan 

manajer dapat dilakukan dengan tiga pola. Pola yang dipilih dan dipakai manajer 

tergantung pada tujuan yang ingin dicapainya. Apabila manajer menginginkan 

kinerja perusahaan terlihat lebih bagus daripada kinerja sesungguhnya maka 

manajer akan menaikkan informasi labanya lebih tinggi dibanding laba 

sesungguhnya. Sementara apabila manajer menginginkan kinerja perusahaan 

rendah maka manajer itu akan mengatur labanya lebih rendah dibandingkan 

kinerja sesungguhnya. Agar kinerjanya terlihat lebih merata selama beberapa 

periode, manajer akan mengatur informasi sedemikian rupa sehingga labanya 

tidak bergerak secara fluktuatif selama periode-periode itu. 

Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi 

kredibilitas laporan keuangan. Manajemen laba juga menambahkan bias dalam 

laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang 

mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa 

rekayasa (Herni dan Susanto, 2008). Laba yang tidak menunjukkan informasi 

yang sebenarnya tentang kinerja manajemen dapat menyesatkan pihak pengguna 

laporan. Inilah yang membuat informasi-informasi dalam laporan keuangan 

tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan validitasnya. Laporan 

keuangan tidak mampu menjadi cermin tanggung jawab manajer dalam 

mengelola sebuah perusahaan (Sulistyanto, 2008). Padahal seperti diketahui 

laporan keuangan juga merupakan sarana pertanggungjawaban manajer atas 

penggunaan sumberdaya yang dipercayakan kepada mereka. 
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Jensen dan Meckling (1976) dalam Ujiyantho (2006) menyebutkan 

bahwa manajemen laba muncul sebagai dampak masalah keagenan yang terjadi 

karena adanya ketidakselarasan kepentingan antara pemilik (principal) dan 

manajemen perusahaan (agent) atau yang disebut dengan agency conflict. 

Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan 

keuntungan para pemilik, namun di sisi lain manajer juga mempunyai 

kepentingan memaksimumkan kesejahteraan mereka. Sehingga ada 

kemungkinan besar agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik 

prinsipal. 

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui 

informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang 

dibandingkan pemilik. Oleh karena itu, manajer sebagai pengelola berkewajiban 

memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang 

diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti 

laporan keuangan. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima 

tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai 

informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (information asymetric). 

Asimetri antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) memberikan 

kesempatan kepada manajer untuk bertindak oportunis, yaitu memperoleh 

keuntungan pribadi. Dalam hal pelaporan keuangan, manajer dapat melakukan 

manajemen laba (earnings management) untuk menyesatkan pemilik mengenai 

kinerja ekonomi perusahaan (Ujiyantho, 2006). 
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Perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan 

tersebut dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang 

bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan tersebut (Ujiyantho dan 

Pramuka, 2007). Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi 

peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja 

manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder 

dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep corporate governance 

diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi 

semua pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik 

maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan 

transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya 

menguntungkan banyak pihak (Nasution dan Setiawan, 2007). 

Secara global, tuntutan pelaksanaan good corporate governanace (GCG) 

semakin menguat setelah runtuhnya beberapa raksasa bisnis dunia seperti Enron 

dan Worldcom di AS, serta tragedi jatuhnya HIH dan One-tel di Australia. 

Dalam kasus Enron misalnya, satu dampak yang sangat jelas yaitu kerugian 

yang ditanggung para investor dari ambruknya nilai saham yang sangat dramatis 

dari harga per saham US$ 30 menjadi hanya US$ 10 dalam waktu dua minggu 

(Alijoyo, 2003 dalam Ujiyantho, 2006). Boediono (2005) menyatakan bahwa 

dalam kurun waktu tahun 1998 sampai tahun 2001, tercatat telah terjadi banyak 

skandal keuangan di perusahaan-perusahaan publik dengan melibatkan persoalan 

laporan keuangan yang pernah diterbitkannya. Beberapa kasus yang terjadi di 

Indonesia seperti kasus PT Lippo Tbk dan PT Kimia Farma Tbk juga melibatkan 



 

 

 

 

 
 

6 

pelaporan keuangan yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi. Sementara 

menurut media masa, lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan non publik 

melakukan pelanggaran yang melibatkan persoalan laporan keuangan. 

Sedangkan Alijoyo, et al. (2004) dalam Yunanto (2010) menyebutkan pada PT 

Century Tbk juga terjadi skandal keuangan yang melibatkan manipulasi laporan 

keuangan. 

Mekanisme monitoring yang digunakan untuk menyelaraskan berbagai 

kepentingan dapat dilakukan melalui peran monitoring dewan komisaris 

independen. Mayangsari (2003) dalam Guna dan Herawaty (2010) menyatakan 

bahwa keberadaan komisaris independen dalam perusahaan berfungsi sebagai 

penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan guna memberikan 

perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang 

terkait dengan perusahaan. 

Nasution dan Setiawan (2007) berhasil membuktikan bahwa dewan 

komisaris independen mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba dengan 

arah yang negatif. Hal ini menandakan bahwa mekanisme corporate governance 

yang diajukan melalui keberadaan pihak independen dalam dewan komisaris 

mampu mengurangi tindak manajemen laba yang terjadi. Boediono (2005) serta 

Ujiyantho dan Pramuka (2007) memperoleh bukti lain, yaitu dewan komisaris 

independen berpengaruh terhadap manajemen laba, namun dengan arah yang 

positif. Hal tersebut menandakan bahwa semakin besar keanggotaan dewan 

komisaris yang berasal dari luar perusahaan akan semakin meningkatkan 

tindakan manajemen laba. Berbeda pula dengan penelitian yang dilakukan oleh 
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Sefiana (2009), Sutini (2010), Guna dan Herawaty (2010), serta Farida, Yuli, 

dan Eliada (2010) yang memperoleh hasil bahwa dewan komisaris independen 

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal tersebut berarti bahwa 

keberadaan dewan komisaris independen dalam perusahaan gagal menjadi salah 

satu mekanisme good corporate governance dalam mendeteksi manajemen laba. 

Selain dewan komisaris independen, peranan komite audit independen 

juga diperlukan untuk lebih meningkatkan lagi kualitas informasi yang terdapat 

dalam laporan keuangan perusahaan sesuai dengan tugas-tugasnya sehingga 

dapat mengurangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh para manajer. 

Penelitian Pamudji dan Trihartati (2010) memperoleh hasil bahwa komite audit 

independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa keberadaan komite audit independen dalam perusahaan 

dapat mengurangi tindak manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Saleh 

dan Ismail (2009) memperoleh hasil yang berbeda, yaitu komite audit 

independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan, Siregar 

dan Utama (2006) serta Guna dan Herawaty (2010) memperoleh hasil yang 

berbeda, yaitu komite audit independen tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba. Hal tersebut dikarenakan keberadaan komite audit dalam perusahaan tidak 

dapat menjalankan tugasnya dalam memonitor pelaporan keuangan sehingga 

keberadaan komite audit gagal dalam mendeteksi manajemen laba. 

Sulistyanto (2008) berpendapat bahwa prinsip good corporate 

governance menekankan pentingnya pembentukan komite audit dan komisaris 

independen di setiap perusahaan untuk mengeliminasi asimetri informasi antara 
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manajer dengan pihak-pihak lain. Alasannya, pengawasan dan pengendalian 

dapat berjalan efektif apabila dilakukan oleh pihak yang independen dengan 

kepentingan manajerial. Untuk itu komite audit dan komisaris independen harus 

merupakan orang-orang yang bebas dari tekanan dan intervensi manajerial. 

Mekanisme monitoring yang digunakan untuk menyelaraskan berbagai 

kepentingan selanjutnya adalah dengan memperbesar kepemilikan saham 

perusahaan oleh manajemen (managerial ownership) (Jensen dan Meckling, 

1976 dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Melalui kepemilikan manajerial 

diharapkan kepentingan pemilik atau pemegang saham akan dapat disejajarkan 

dengan kepentingan manajer. 

Midiastuty dan Machfoedz (2003), Ujiyantho dan Pramuka (2007), serta 

Iqbal (2007) berdasarkan penelitiannya memperoleh hasil bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal tersebut berarti 

bahwa di Indonesia kepemilikan manajerial mampu menjadi mekanisme good 

corporate governance yang dapat mengurangi masalah ketidakselarasan 

kepentingan antara manajer dengan pemilik atau pemegang saham 

(shareholder). Semakin banyak saham yang dimiliki oleh manajemen maka akan 

semakin rendah praktik manajemen laba. Boediono (2005) memperoleh hasil 

bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba dengan 

arah yang positif, yang dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat 

kepemilikan saham oleh pihak manajemen, maka semakin tinggi besaran 

manajemen laba pada laporan. Berbeda dengan penelitian yang telah disebutkan, 

Astuti (2004) serta Guna dan Herawaty (2010) memperoleh hasil bahwa 
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kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal 

tersebut karena sampel yang digunakan dalam penelitian memiliki jumlah 

kepemilikan manajerial yang sangat rendah. Dengan demikian, hasilnya kurang 

dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial akan 

mempengaruhi aktivitas manajemen laba. 

Mengacu pada hasil-hasil penelitian empiris yang dilakukan, meskipun 

masih terdapat ketidakkonsistenan hasil untuk variabel mekanisme good 

corporate governance yang ditandai dengan dewan komisaris independen, 

komite audit independen, dan kepemilikan manajerial tetapi bukti empiris 

tersebut dapat menunjukkan betapa pentingnya penerapan good corporate 

governance dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan dan dasar 

pengambilan kebijakan sehingga memberikan keuntungan kepada berbagai 

pihak–pihak yang berkepentingan (stakeholder dan shareholder) secara 

menyeluruh. Objek penelitian yang akan digunakan adalah perusahaan 

perbankan. Industri perbankan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan 

industri lainnya. Industri perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat 

dibandingkan dengan industri lain, misalnya suatu bank harus memenuhi Capital 

Adequacy Ratio (CAR) minimum dan menyediakan laporan keuangan sebagai 

salah satu penentuan sehat atau tidaknya suatu bank oleh Bank Indonesia. Oleh 

karena itu, manajer mempunyai insentif untuk melakukan manajemen laba 

supaya perusahaan mereka dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh Bank 

Indonesia (Setiawati dan Na’im, 2001 dalam Nasution dan Setiawan, 2007). 

Industri perbankan merupakan industri kepercayaan. Jika investor berkurang 
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kepercayaannya karena laporan keuangan yang bias akibat tindakan manajemen 

laba, maka mereka akan melakukan penarikan dana secara bersama-sama yang 

dapat mengakibatkan rush. 

Selain itu juga karena adanya Peraturan Bank Indonesia No. 

8/4/PBI/2006 yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja 

bank, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang 

berlaku umum pada industri perbankan, maka diperlukan pelaksanaan good 

corporate governance pada industri perbankan. Berdasarkan latar belakang yang 

telah dipaparkan, maka judul penelitian mengenai “Pengaruh Mekanisme Good 

Corporate Governance (GCG) Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan 

Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011” menjadi 

penting untuk diteliti. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah dewan komisaris independen, komite audit independen, dan 

kepemilikan manajerial berpengaruh secara simultan terhadap manajemen 

laba? 

2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba? 

3. Apakah komite audit independen berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba? 
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4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan adalah: 

1. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh dewan komisaris 

independen, komite audit independen, dan kepemilikan manajerial secara 

simultan terhadap manajemen laba. 

2. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh negatif dewan komisaris 

independen terhadap manajemen laba. 

3. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh negatif komite audit 

independen terhadap manajemen laba. 

4. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh negatif kepemilikan 

manajerial terhadap manajemen laba. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

mengenai mekanisme good corporate governance yang ditandai dengan dewan 

komisaris independen, komite audit independen, dan kepemilikan manajerial 

terhadap manajemen laba. Selanjutnya, hasil penelitian diharapkan dapat 
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memberikan kontribusi bagi perkembangan teori di Indonesia terkait mekanisme 

good corporate governance terhadap manajemen laba pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEI. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan agar prinsipal lebih 

memperhatikan kinerja agen untuk mengurangi konflik keagenan yang terjadi, 

sehingga dapat mengurangi manajemen laba pada perusahaan dan informasi laba 

yang dihasilkan lebih berkualitas. Informasi tersebut yang akan digunakan dalam 

pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil akan tepat. Selain itu 

juga diharapkan perusahaan lebih meningkatkan pelaksanaan good corporate 

governance pada bank khususnya dengan indikator dewan komisaris 

independen, komite audit independen, dan kepemilikan manajerial. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Teori agensi muncul karena adanya pemisahan kepemilikan perusahaan 

antara pemilik dan manajemen. Teori agensi merupakan suatu model kontraktual 

antara dua orang (pihak) atau lebih, di mana salah satu pihak disebut manajemen 

atau agen (agent) dan pihak yang lain disebut pemilik atau prinsipal (principal). 

Principal memberikan suatu amanah kepada agent untuk melaksanakan tugas 

tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan 

tanggung jawab agent maupun principal diatur dalam kontrak kerja atas 

persetujuan bersama (Mursalim, 2005 dalam Ujiyantho, 2006). 

Agen dan prinsipal diasumsikan dimotivasi oleh kepentingannya sendiri 

dan sering kepentingan antara keduanya berbenturan (Suartana, 2010). Jensen 

dan Meckling (1976) dalam Waryanto (2010) mengatakan terdapat konflik 

kepentingan (agency conflict) dalam hubungan keagenan. Konflik kepentingan 

ini terjadi dikarenakan perbedaan tujuan dari masing-masing pihak berdasarkan 

posisi dan kepentingannya terhadap perusahaan (Ibrahim, 2007 dalam Waryanto, 

2010). Sebagai agen, manajer bertanggung jawab secara moral untuk 

mengoptimalkan keuntungan para pemilik, namun di sisi lain manajer juga 

menginginkan untuk selalu memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. 

Dengan demikian, terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan 
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di mana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan 

tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Ali, 2002 dalam Waryanto, 2008). 

Eisenhardt (1989) dalam Waryanto (2010) menggunakan tiga asumsi 

sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi, yaitu: (1) manusia 

pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki 

daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), 

dan (3) manusia selalu menghindari risiko (risk averse). Berdasarkan asumsi 

sifat dasar manusia tersebut, manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan 

bertindak berdasarkan sifat opportunistic, yaitu mengutamakan kepentingan 

pribadinya. 

Teori agensi juga menjelaskan mengenai masalah asimetri informasi 

(information asymmetric). Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak 

mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan 

datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu, sebagai 

pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi 

perusahaan kepada pemilik. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang 

diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal 

sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (Hendriksen dan 

Van Breda, 2000 dalam Waryanto, 2010). 

Akibat adanya asimetri informasi ini, dapat menimbulkan dua 

permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan prinsipal untuk memonitor dan 

melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen. Jensen dan Meckling 

(1976) dalam Arifin (2005), menyatakan permasalahan tersebut adalah : (a) 
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Moral Hazard, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan 

hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja. (b) Adverse 

selection, yaitu suatu keadaan di mana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah 

suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi 

yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas. 

Penelitian Richardson (1998) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) 

menunjukkan adanya hubungan positif antara asimetri informasi dengan 

manajemen laba. Dalam hal ini berarti apabila manajer memiliki informasi yang 

lebih banyak dibandingkan dengan pemilik, maka kecenderungan manajer untuk 

berbuat curang dengan praktik manajemen laba demi kepentingan pribadi akan 

semakin tinggi.  

Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena 

kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan prinsipal, sehingga memicu 

biaya keagenan (agent cost). Jensen dan Meckling (1976) dalam Waryanto 

(2010) menjelaskan biaya keagenan dalam tiga jenis yaitu: 

1) Biaya Monitoring (monitoring cost), merupakan biaya yang dikeluarkan 

untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan 

oleh agen. 

2) Biaya Bonding (bonding cost), merupakan biaya untuk menjamin bahwa 

agen tidak akan bertindak yang merugikan prinsipal, atau dengan kata lain 

untuk meyakinkan agen, bahwa prinsipal akan memberikan kompensasi jika 

agen akan benar-benar melakukan tindakan tersebut. 



 
 
 

 

 
 

16 

3) Biaya Kerugian Residual (residual loss), merupakan nilai uang yang 

ekuivalen dengan pengurangan kemakmuran yang dialami oleh prinsipal 

akibat dari perbedaan kepentingan. 

 

2.2 Manajemen Laba 

2.2.1 Definisi dan Konsep Manajemen Laba 

Manajemen laba menurut Sulistyanto (2008) adalah upaya manajer 

perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi 

dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang 

ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Guna dan Herawaty (2010) 

berpendapat bahwa manajemen laba merupakan setiap tindakan manajemen 

yang dapat mempengaruhi angka laba yang dilaporkan. Sedangkan Fisher dan 

Rosenzweig (1995) dalam Sulistyanto (2008) menyatakan bahwa manajemen 

laba adalah tindakan-tindakan manajer untuk menaikkan (menurunkan) laba 

periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan 

kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang. 

Manajemen laba terjadi ketika manajemen menggunakan keputusan 

tertentu dalam laporan keuangan dan transaksi untuk mengubah laporan 

keuangan sebagai dasar untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang 

mengandalkan angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Manajemen laba dapat 

terjadi karena manajer diberi keleluasaan untuk memilih metode akuntansi yang 

akan digunakan dalam mencatat dan mengungkapkan informasi keuangan privat 

yang dimiliki (Tarjo dan Sulistyowati, 2005 dalam Herni dan Susanto, 2008). 
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Manajemen laba merupakan fenomena yang sukar dihindari karena 

fenomena ini merupakan dampak dari penggunaan dasar akrual dalam 

penyusunan laporan keuangan. Manajemen laba timbul sebagai dampak dari 

penggunaan akuntansi sebagai salah satu alat komunikasi antara pihak-pihak 

yang berkepentingan dan kelemahan inheren yang ada pada akuntansi yang 

menyebabkan adanya judgement (Setiawati, 2002 dalam Guna dan Herawaty, 

2010). 

Upaya manajer untuk memaksimalkan nilai perusahaan akan mengarah 

pada upaya memaksimalkan kesejahteraan pribadi. Atas dasar itulah mengapa 

manajemen laba dinilai sebagai cermin perilaku oportunis seorang manajer 

dengan mempercantik laporan keuangannya (fashioning accounting reports), 

yaitu melaporkan laba atau kinerja sesuai dengan kepentingan yang dicapainya. 

Perspektif ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa pemisahan 

kepemilikan dan pengelolaan perusahaan akan mendorong setiap pihak berusaha 

memaksimalkan kesejahteraan masing-masing (Sulistyanto, 2008). Kesimpulan 

yang dapat diambil dari beberapa definisi yang telah dipaparkan adalah bahwa 

manajemen laba merupakan tindakan seorang manajer atau agen untuk 

menaikkan atau menurunkan laba periode berjalan dari sebuah perusahaan 

dengan memanfaatkan lebih banyaknya informasi yang diperoleh dibandingkan 

dengan pemilik atau prisipal demi keuntungan kelompok atau pribadi tanpa 

memberikan keuntungan ekonomi kepada perusahaan. 
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2.2.2 Motivasi Manajemen Laba 

Ada berbagai tujuan yang ingin dicapai mengapa manajemen laba 

dilakukan oleh manajemen, namun secara umum Skousen dan Stice (2004) 

dalam Muyassaroh (2006) mengelompokkan ada empat alasan. Alasan tersebut 

benar-benar mencerminkan kekuatan yang seringkali bisa dikatakan sebagai 

pendorong para manajer untuk memanipulasi laba yang dilaporkan. Berikut 

adalah motivasi manajemen melakukan manajemen laba: 

1. Memenuhi Target Internal 

Target laba internal merupakan alat penting dalam memotivasi para 

manajer untuk meningkatkan usaha penjualan, pengendalian biaya, dan 

penggunaan sumberdaya yang lebih efisien. Tetapi, seperti alat pengukuran 

kinerja yang lain, adalah suatu fakta kehidupan bahwa pihak yang dievaluasi 

kinerjanya akan cenderung melupakan faktor ekonomi yang mendasari 

pengukuran ini dan mengalihkan perhatiannya kepada angka yang akan diukur. 

Penelitian akademis juga membenarkan bahwa perhitungan bonus 

internal berdasarkan laba turut mendorong munculnya manajemen laba. 

Misalnya, seorang manajer yang menjadi subjek rencana bonus atas dasar laba 

cenderung untuk menaikkan laba jika mereka sudah berada dalamn posisi 

mendekati batasan bonus dan akan menurunkan laba jika laba yang akan 

dilaporkan berada di atas batas bonus maksimal. Kecenderungan ini pada 

dasarnya berarti bahwa para manajer memiliki tendensi untuk menunda 

pengakuan laba di periode yang baik untuk berjaga-jaga apabila hasil operasi 

periode berikutnya tidak begitu memuaskan. 
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2. Memenuhi Harapan Eksternal 

Berbagai stakeholders eksternal memiliki kepentingan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. Para pegawai dan pelanggan menginginkan perusahaan 

tetap berjalan dengan baik sehingga dapat bertahan dalam jangka panjang dan 

melaksanakan kewajiban pensiun dan garansinya. Para pemasok menginginkan 

jaminan atas pembayaran dan perusahaan akan tetap menjadi pembeli yang 

dapat diandalkan selama bertahun-tahun ke depan. 

Bagi pihak yang berkepentingan, adanya tanda dari kelemahan keuangan, 

seperti pelaporan rugi, benar-benar merupakan suatu berita buruk terutama bagi 

analis keuangan. Pihak analis akan merekomendasikan untuk menjual atau 

membeli saham perusahaan berdasarkan hasil estimasi atas laba perusahaan. 

Riset yang mendalam telah menunjukkan bahwa pelaporan laba yang lebih kecil 

dibandingkan laba yang diestimasi oleh analis akan menyebabkan turunnya 

harga saham. Oleh karena itu, perusahaan memiliki insentif untuk melakukan 

manajemen laba guna menjamin agar angka yang dilaporkan paling sedikit sama 

dengan laba yang diperkirakan oleh para analis. Kemampuan perusahaan yang 

luar biasa untuk secara konsisten memenuhi target laba seperti yang 

diperkirakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan tidak mungkin terjadi jika 

perusahaan tidak melakukan paling tidak satu jenis manajemen laba. 

3. Meratakan Laba (Income Smoothing) 

Beberapa alasan yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa 

manajer melakukan perataan laba. Heyworth (1953) menyatakan bahwa motivasi 
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yang mendorong dilakukannya perataan laba adalah untuk memperbaiki 

hubungan perusahaan dengan kreditur, investor, dan karyawan serta meratakan 

siklus bisnis melalui proses psikologis. 

Beidelman (1973) menyatakan bahwa ada dua alasan yang digunakan 

manajemen untuk melakukan income smoothing. Alasan pertama didasarkan 

pada asumsi bahwa pola laba periodik yang stabil dapat mendukung tingkat 

deviden yang lebih tinggi dibandingkan pola yang berfluktuasi. Dengan 

anggapan tersebut perataan laba diharapkan memberikan pengaruh yang 

menguntungkan bagi nilai saham perusahaan karena risiko perusahaan dapat 

dikurangi. Alasan kedua berkaitan dengan upaya meratakan kemampuan untuk 

mengantisipasi pola fluktuasi laba periodik dan kemungkinan mengurangi 

korelasi return yang diharapkan dari perusahaan (firm’s expected return) dengan 

return portofolio pasar (return on market portofolio) 

4. Window Dressing Laporan Keuangan untuk Penjualan Saham Perdana 

(IPO) atau Memperoleh Pinjaman 

Bagi perusahaan yang sedang memasuki masa di mana pelaporan laba 

harus dalam kondisi yang baik, asumsi-asumsi akuntansi dapat diperluas, bahkan 

seringkali sampai pada titik yang paling jauh dari aturan yang ada. Termasuk 

dalam masa itu adalah saat perubahan membuat permohonan pinjaman atau saat 

sebelum memulai penjualan saham perdana untuk umum. 

2.2.3 Pola dan Teknik Manajemen Laba 

Bentuk manajemen laba menurut White, Sondhi, dan Fried (1998) dalam 

Muyassaroh (2006) adalah sebagai berikut: 
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1. Menaikkan atau Menurunkan Laba yang Dilaporkan 

Menaikkan laba atau menurunkan laba yang dilaporkan, merupakan suatu 

bentuk manajemen laba yang paling dasar dan dapat dicakup dalam bentuk laba 

lainnya. Apalagi dikaitkan dengan teori akuntansi mengenai bonus plan 

hypothesis dan debt covenant hypothesis misalnya, di mana manajemen 

mempunyai kecenderungan untuk memperlihatkan kinerja yang sesuai dengan 

tuntutan kondisi yang ada. 

2. Perataan Laba (Income Smoothing) 

Perataan laba merupakan normalisasi laba yang dilakukan secara sengaja 

untuk mencapai trend atau level laba tertentu (Belkoui, 1993). Ada berbagai 

dimensi atau media yang biasanya digunakan manajemen dalam melakukan 

perataan laba. Dascher dan Malcolm (1970) membedakan bentuk perataan laba 

menjadi dua yaitu real smoothing dan artificial smoothing. Real smoothing 

berkaitan dengan transaksi aktual yang dilakukan atau tidak dilakukan 

berdasarkan pada pengaruh perataan terhadap laba., sementara artificial 

smoothing berkaitan dengan prosedur akuntansi yang diterapkan untuk 

mengubah cost atau pendapatan dari suatu periode ke periode yang lain. 

Definisi income smooothing lainnya dikemukakan oleh Beidelman 

(1973) yaitu bahwa perataan laba yang dilaporkan didefinisikan sebagai usaha 

yang sengaja untuk meratakan atau memfluktuasikan tingkat laba sehingga pada 

saat sekarang dipandang normal bagi suatu perusahaan. Dalam hal ini, perataan 

laba menunjukkan suatu usaha manajemen perusahaan untuk mengurangi variasi 
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abnormal laba dalam batas-batas yang diijinkan dalam praktik akuntansi dan 

prinsip manajemen yang wajar. 

3. Pencucian Laporan Keuangan (Financial Bath Behaviour) 

Perusahaan melakukan pencucian laporan keuangan sehingga laporan 

keuangan akan bersih dari biaya-biaya yang berpotensi muncul dikemudian hari 

tanpa dapat dihindari, sehingga dapat memberikan kinerja keuangan yang buruk. 

Melakukan pencucian laporan keuangan marupakan antisipasi dari pihak 

manajemen untuk dapat memberikan dasar pijakan yang lebih baik dalam 

mengelola kinerja keuangan perusahaannya. 

Pencucian laporan keuangan pada umumnya dilakukan dalam dua 

kondisi yang ekstrim, yaitu pada saat perusahaan sedang mengalami kerugian 

atau keuntungan besar. Kondisi pertama, saat perusahaan mengalami kerugian 

yang besar atau tidak ada harapan untuk dapat menunjukkan kinerja keuangan 

yang baik, maka biaya yang berpotensi muncul di kemudian hari akan 

dimasukkan sekaligus sehingga kerugian akan menjadi besar, tetapi perusahaan 

akan menjalani tahun-tahun berikutnya tanpa beban potensi biaya tersebut. 

Misalnya, penurunan nilai aktiva jangka panjang yang akan dibebankan dalam 

depresiasi atau amortisasi dapat dibebankan sekaligus sebagai kerugian 

penurunan aktiva (assets impainment) yang akan dapat menurunkan biaya 

depresiasi di kemudian hari. 

Sulistyanto (2008) juga mengungkapkan tentang pola yang bisa dipilih 

dan dipakai manajer untuk mengubah informasi laba. Pola yang dipilih dan 

dipakai manajer tergantung pada tujuan yang ingin dicapainya, pola tersebut 
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adalah: (1) apabila manajer menginginkan kinerja perusahaan terlihat lebih 

bagus daripada kinerja sesungguhnya maka manajer akan menaikkan informasi 

labanya lebih tinggi dibanding laba sesungguhnya. (2) Sementara apabila 

manajer menginginkan kinerja perusahaan rendah maka manajer itu akan 

mengatur labanya lebih rendah dibandingkan kinerja sesungguhnya. (3) Agar 

kinerjanya terlihat lebih merata selama beberapa periode, manajer akan 

mengatur informasi sedemikian rupa sehingga labanya tidak bergerak secara 

fluktuatif selama periode-periode itu. 

Adapun teknik manajemen laba menurut Setiawati dan Na’im (2000) 

dalam Ningsaptiti (2010) dapat dilakukan dengan tiga teknik, yaitu: 

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi. 

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui judgement (perkiraan) 

terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, 

estimasi biaya garansi, amortisasi aktiva tak berwujud, dan lain-lain. 

2. Mengubah metode akuntansi. 

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu 

transaksi. Contohnya adalah dengan merubah depresiasi angka tahun ke 

metode depresiasi garis lurus. 

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan. 

Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: 

mempercepat/menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, 

menunda/mempercepat pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat 

penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai. 
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2.2.4 Model Empiris Manajemen Laba 

Secara umum ada tiga kelompok model empiris manajemen laba yang 

diklasifikasikan atas dasar basis pengukuran yang digunakan (Sulistyanto, 

2008), yaitu: 

1. Model berbasis akrual agregat (aggregate accrual) 

Model berbasis akrual merupakan model yang menggunakan 

discretionary accrual sebagai proksi manajemen laba. Discretionary accrual 

merupakan komponen akrual yang dapat diatur dan direkayasa sesuai dengan 

kebijakan manajerial, sementara nondiscretionary accrual merupakan komponen 

akrual yang tidak dapat diatur dan direkayasa sesuai dengan kebijakan manajer 

perusahaan. 

Model ini pertama kali dikembangkan oleh Healy (1985), DeAngelo 

(1986) dan Jones (1991). Selanjutnya Dechow, Sloan, dan Sweeney (1995) 

mengembangkan model Jones menjadi model Jones yang dimodifikasi (modified 

Jones model). Model-model ini menggunakan total akrual dan model regresi 

untuk menghitung akrual yang diharapkan (expected accrual) dan akrual yang 

tidak diharapkan (unexpected accrual). 

Model Healy mempunyai kelemahan yang mendasar, karena 

menggunakan total akrual sebagai proksi manajemen laba, yang di dalamnya 

juga terdapat nondiscretionary accrual, di mana seolah menganggap manajer 

dapat mengatur dan merekayasa semua komponen akrual tanpa terkecuali. 

Sehingga model tersebut bertentangan dengan filosofi dasar akuntansi yang 
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mengatakan bahwa manajer tetap mempunyai keterbatasan dalam mengatur 

besar kecilnya komponen akrual.  

Model DeAngelo dikembangkan dengan menggunakan perubahan dalam 

total akrual sebagai proksi manajemen laba. Model Jones menggunakan sisa 

regresi total akrual dari perubahan penjualan dan property, plant, equipment 

sebagai proksi manajemen laba. 

Model Jones dimodifikasi menggunakan sisa regresi total akrual dari 

perubahan penjualan dan property, plant, and equipment, di mana pendapatan 

disesuaikan dengan perubahan piutang yang terjadi pada periode bersangkutan. 

Sementara Kang dan Suvaramakrishnan menggunakan sisa regresi dari aktiva 

lancar non kas yang dikurangi dengan kewajiban yang dibagi dengan aktiva itu 

pada periode sebelumnya, yang disesuaikan dengan kenaikan pendapatan, biaya 

dan plan and euipment sebagai proksi manajemen laba. 

2. Model berbasis akrual khusus (specific accrual) 

Model berbasis specific accruals merupakan pendekatan yang 

menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item 

laporan keuangan tertentu dari industri tertentu pula. Model ini dikembangkan 

oleh McNichols dan Wilson, Petroni, Beaver dan Engel, Beneish, serta Beaver 

dan McNichols. 

McNichols dan Wilson mengembangkan model yang menggunakan sisa 

provisi untuk piutang tak tertagih, yang diestimasi sebagai regresi provisi untuk 

piutang tak tertagih pada saldo awal, serta penghapusan piutang periode berjalan 

dan periode yang akan datang sebagai proksi manajemen laba. Selanjutnya, 
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Petroni menggunakan klaim terhadap estimasi cadangan kesalahan, yang diukur 

selama lima tahun perkembangan cadangan kerugian penjaminan kerusakan 

property sebagai proksi manajemen laba. 

Model Beaver dan Engel menggunakan biaya yang tersisa dari kerugian 

pinjaman, yang diestimasi sebagai sisa regresi biaya dari kerugian pinjaman 

pada charge-of bersih, pinjaman yang beredar, aktiva yang tidak bermanfaat 

sebagai proksi manajemen laba. Sementara Beneish mengembangkan model 

yang menggunakan hari-hari dalam indeks piutang, indeks laba kotor (gross 

margin), indeks kualitas aktiva, indeks depresiasi, indeks biaya administrasi 

umum dan penjualan, indeks total akrual terhadap total aktiva sebagai proksi 

manajemen laba. Terakhir model Beaver dan McNichols yang menggunakan 

korelasi serial dari satu tahun perkembangan cadangan kerugian penjaminan 

kerusakan property sebagai proksi manajemen laba. 

3. Model distribution of earnings 

Model distribution of earnings dikembangkan oleh Burgtahler dan 

Dichev, Degeorge, Patel, Zeckhauser, serta Myersdan Skinner. Pendekatan ini 

dikembangkan dengan melakukan pengujian secara statistik terhadap komponen-

komponen laba untuk mendeteksi faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan 

laba. Model ini berfokus pada pergerakan laba di sekitar bencmark yang dipakai. 

Model Burgtahler dan Dichev merupakan model yang menguji apakah 

frekuensi realisasi laba tahunan yang merupakan bagian atas (bawah) laba yang 

besarnya nol dan laba akhir tahun adalah lebih besar (kecil) daripada yang 

diharapkan untuk mendeteksi manajemen laba. Degeorge, Patel dan Zeckhauser 
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mengembangkan model yang menguji apakah frekuensi realisasi laba kuartalan 

yang merupakan bagian atas (bawah) laba yang besarnya nol, laba akhir 

kuartalan dan forecast investor adalah lebih besar (kecil) daripada yang 

diharapkan untuk mendeteksi manajemen laba. Model Myers dan Skinner 

menguji apakah angka-angka laba yang meningkat berurutan adalah lebih besar 

dibandingkan angka-angka jika tanpa manjemen laba untuk mendeteksi 

manajemen laba. 

Model-model empiris pengukuran manajemen laba yang telah dipaparkan 

mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing. Namun, sejauh ini 

hanya model berbasis akrual agregat yang diterima secara umum sebagai model 

yang memberikan hasil paling kuat dalam mendetekasi manajemen laba. 

Alasannya, pertama, model empiris ini sejalan dengan akuntansi berbasis akrual. 

Komponen akrual merupakan komponen yang muncul dari transaksi-transaksi 

yang tidak disertai penerimaan dan pengeluaran kas. Kedua, model akrual 

agregat menggunakan semua komponen laporan keuangan untuk mendeteksi 

rekayasa keuangan tersebut (Sulistyanto, 2008). 

2.2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba 

Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba yang diajukan Watts 

dan Zimmerman (1986) dalam Sulistyanto (2008), yaitu : 

1) Bonus plan hypothesis, menyatakan bahwa rencana bonus atau kompensasi 

manajerial akan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode 

akuntansi yang akan membuat laba yang dilaporkannya menjadi lebih 

tinggi. 
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2) Debt (equity) hypothesis, menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai 

rasio antara utang dan ekuitas lebih besar, cenderung memilih dan 

menggunakan metode-metode akuntansi dengan laporan laba yang lebih 

tinggi serta cenderung melanggar perjanjian utang apabila ada manfaat dan 

keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya. 

3) Political cost hypothesis, menyatakan bahwa perusahaan cenderung 

memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat 

memperkecil atau memperbesar laba yang dilaporkannya. 

Selain faktor-faktor tersebut manajemen laba juga dapat dipengaruhi 

oleh: 

1. Leverage 

Leverage merupakan rasio antara total kewajiban dengan total asset. 

Semakin besar rasio leverage, berarti semakin tinggi nilai utang perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan Astuti (2004) serta Guna dan Herawaty (2010) 

menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap manajemen 

laba. Dengan demikian, perusahaan yang mempunyai rasio leverage yang 

tinggi, berarti proporsi hutangnya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi 

aktivanya akan cenderung melakukan manipulasi dalam bentuk manajemen 

laba. 

2. Profitabilitas 

Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) dalam Guna dan Herawaty (2010) 

profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja manajemen dalam 

mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan 
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perusahaan. Laba yang dihasilkan perusahaan selama tahun berjalan dapat 

menjadi indikator terjadinya praktik manajemen laba dalam suatu 

perusahaan. Biasanya manajemen laba dilakukan oleh manajer untuk 

memanipulasi komponen laba rugi yang dilaporkan perusahaan. 

3. Asimetri Informasi 

Rahmawati, Yacob, dan Nurul (2006) mengartikan asimetri informasi 

sebagai suatu keadaan di mana manajer memiliki akses informasi atas 

prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. 

Keberadaan asimetri informasi dianggap sebagai penyebab manajemen laba. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh 

positif signifikan terhadap manajemen laba. 

4. Kompensasi Bonus 

Palestin (2007) berpendapat bahwa jika perusahaan memiliki kompensasi 

(bonus scheme), maka manajer akan cenderung melakukan tindakan yang 

mengatur laba bersih untuk dapat memaksimalkan bonus yang mereka 

terima. 

5. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan 

kapitalisasi pasar. Ketiga pengukuran tersebut seringkali digunakan untuk 

mengidentifikasi ukuran suatu perusahaan karena semakin besar aktiva yang 

dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar modal yang ditanam. 

Semakin besar jumlah penjualan, maka semakin besar pula perputaran uang 

di perusahaan tersebut, dan semakin besar kapitalisasi pasar maka 
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perusahaan tersebut semakin dikenal oleh masyarakat (Sudarmadji dan 

Sularto, 2007 dalam Guna dan Herawaty, 2010). 

6. Mekanisme Good Corporate Governance 

Iskander dan Chamlou (2000) dalam Ningsaptiti (2010) menyebutkan 

bahwa mekanisme dalam pengawasan corporate governance dibagi dalam 

dua kelompok yaitu internal dan external mechanisms. Internal mechanisms 

adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur 

dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), 

komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan 

dengan board of director. Sedangkan external mechanisms adalah cara 

mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, 

seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian pasar. 

7. Kualitas Audit 

Tujuan dari audit laporan keuangan adalah untuk memberikan kepastian 

mengenai integritas dari laporan keuangan yang disajikan oleh pihak 

manajemen. Kepastian mengenai relevansi dan keandalan dari laporan 

keuangan perusahaan sangat diperlukan untuk membantu pihak eksternal 

dalam mengambil suatu keputusan bisnis (Mayangsari, 2003 dalam Guna 

dan Herawaty, 2010). Guna dan Herawaty (2010) memproksikan kualitas 

audit dengan ukuran KAP, karena diasumsikan akan berpengaruh terhadap 

hasil audit yang dilakukan oleh auditornya. 

8. Independensi Auditor 
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Independensi auditor akan berdampak terhadap pendeteksian manajemen 

laba. Auditor yang independen merupakan salah satu faktor yang dapat 

mengurangi terjadinya manajemen laba. Independensi auditor dinilai dari 

lamanya penugasan auditor tersebut di perusahaan yang sama. Semakin 

lama auditor melaksanakan audit pada suatu perusahaan, maka auditor 

dianggap tidak independen. Meutia (2004), Mayangsari (2004) serta Susiana 

dan Herawaty (2007) menyatakan bahwa independensi auditor menjadi 

salah satu faktor dalam mendeteksi manajemen laba (Guna dan Herawaty, 

2010). 

9. Kecakapan Manajerial 

Isnugrahadi dan Kusuma (2009) dalam penelitiannya mendefinisikan 

kecakapan manajerial sebagai tingkat keefisienan relatif sebuah perusahaan 

dalam mengelola input-input (faktor-faktor sumber daya dan operasional) 

untuk meningkatkan output (penjualan). Tingkat keefisienan relatif ini 

kemudian dinisbahkan sebagai hasil dari kecakapan manajer. Semakin 

efisien sebuah perusahaan dibanding dengan perusahaan lainnya dalam sub 

sektor industri pemanufakturan yang sama, maka semakin cakap manajer 

yang berada di perusahaan tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa kecakapan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap 

intensitas manajemen laba. Hal tersebut berarti bahwa semakin cakap 

seorang manajer semakin tinggi intensitas manajemen laba yang 

dilakukannya. 

10. Earning Power 
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Purnomo dan Pratiwi (2009) menyatakan pada umumnya salah satu aspek 

yang digunakan oleh pelaku pasar dalam menilai prospek suatu perusahaan 

adalah earning power dari perusahaan. Investor beranggapan bahwa earning 

power yang tinggi akan menjamin pengembalian investasi serta akan 

memberikan keuntungan yang layak. Selain investor, keuntungan atau 

perolehan secara akuntansi (accounting income) ini digunakan juga oleh 

penyedia dana (kreditur), manajer, pemilik atau pemegang saham serta oleh 

pemerintah dalam hal pembuatan keputusan ekonomi. Penelitiannya 

berhasil membuktikan bahwa earning power suatu perusahaan dapat 

mendorong pihak manajemen untuk melakukan modifikasi laba (manajemen 

laba) baik dengan cara income increassing accrual atau income decreassing 

accrual, meskipun pengaruhnya lemah. 

11. Arus Kas Operasi 

Nastiti dan Gumanti (2011) menemukan arus kas operasi berhubungan 

negatif dan signifikan dengan manajemen laba. Temuan ini mempertegas 

keyakinan bahwa arus kas dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan 

riil perusahaan dalam menghasilkan dana (arus dana). Artinya, jika arus kas 

dari aktivitas operasi perusahaan tinggi, motivasi untuk melakukan 

manajemen laba akan menurun karena perusahaan secara riil mampu 

menghasilkan dana yang cukup sehingga tidak perlu melakukan manajemen 

laba. Hal yang sebaliknya terjadi pada saat arus kas dari aktivitas operasi 

rendah, di mana manajemen akan termotivasi untuk menunjukkan perbaikan 

kinerja dengan melakukan manajemen laba. 
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12. Pajak 

Wijaya dan Martani (2011) pada penelitiannya menemukan bahwa 

manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang memperoleh laba 

(profit firm) dipengaruhi oleh insentif pajak yaitu perencanaan pajak dan 

kewajiban pajak tangguhan bersih, dan insentif non pajak yaitu earnings 

pressure. Sedangkan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang 

menderita kerugian (loss firm) dipengaruhi oleh kewajiban pajak tangguhan 

bersih (faktor insentif pajak) dan earnings pressure (faktor insentif non 

pajak). 

13. Persentase Saham yang Ditawarkan pada Publik Saat IPO 

Suhartini (2006) menyatakan bahwa persentase saham yang ditawarkan 

pada publik saat IPO menunjukkan besarnya private information yang harus 

disaringkan manajer kepada publik. Private information tersebut merupakan 

informasi internal yang semula hanya diketahui oleh manajer. Semakin 

besar persentase saham yang ditawarkan pada publik maka semakin besar 

pula informasi internal yang harus diungkapkan kepada publik sehingga 

kemungkinan dapat mengurangi intensitas terjadinya earnings management. 

 

2.3 Good Corporate Governance (GCG) 

2.3.1 Definisi dan Konsep Good Corporate Governance 

Pertama kali, istilah corporate goverance diperkenalkan oleh Komite 

Cadbury (Cadbury Committee) tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal 

sebagai Cadbury Report. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (turning 
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point) yang menentukan praktik Corporate Gorvernance di seluruh dunia. 

Cadbury Committee mendefinisikan corporate governance sebagai seperangkat 

aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, 

kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya 

baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab 

mereka (Emirzon, 2006). 

Sejalan dengan Komite Cadbury, Forum for Corporate Governance in 

Indonesia atau FCGI (2001) mendefinisikan corporate governance sebagai 

susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, 

kreditur, pemerintah, karyawan, dan stakeholder internal dan eksternal yang lain 

sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Sedangkan Sulistyanto (2008) 

menyatakan, secara definitif good corporate governance diartikan sebagai 

sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan itu 

menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder-nya. Untuk itu 

ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu hak pemegang saham yang 

harus dipenuhi perusahaan dan kewajiban yang harus dilakukan perusahaan. 

Pemegang saham mempunyai hak untuk memperoleh semua informasi secara 

akurat dan tepat waktu. Sedangkan perusahaan mempunyai kewajiban untuk 

mengungkapkan semua informasi mengenai kinerja perusahaan secara akurat, 

tepat waktu, dan transparan. 

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 menyatakan dalam rangka 

meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholders dan 

meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 
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serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan 

pelaksanaan good corporate governance. Disebutkan pula, bahwa semakin 

kompleksnya risiko yang dihadapi bank, maka semakin meningkat pula 

kebutuhan praktik good corporate governance oleh perbankan. Pelaksanaan 

good corporate governance merupakan salah satu upaya untuk memperkuat 

kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan 

Indonesia (API). 

Good corporate governance menurut Peraturan Bank Indonesia No. 

8/4/PBI/2006 adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip 

keterbukaan (transparancy), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban 

(responsibility), independensi (independency) dan kewajaran (fairness). Jika 

konsep corporate governance dapat diterapkan dengan baik maka diharapkan 

pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat seiring dengan transparansi 

pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak 

pihak. Selain itu, juga membantu menciptakan lingkungan yang kondusif demi 

terciptanya pertumbuhan yang efisien dan sustainable di sektor korporat 

(Nasution dan Setiawan, 2007). Mengacu pada beberapa definisi good corporate 

governance di atas dapat disimpulkan bahwa good corporate governance adalah 

suatu aturan pengelolaan perusahaan yang mengatur hubungan antara berbagai 

pihak yang berkepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan hak-hak dan 

kewajiban mereka demi tercapainya tujuan perusahaan dan meningkatkan 

kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku secara umum dengan menerapkan 

prinsip keterbukaan (transparancy), akuntabilitas (accountability), 
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pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency) dan 

kewajaran (fairness). 

2.3.2 Tujuan Good Corporate Governance 

Tujuan good corporate governance pada intinya adalah menciptakan 

nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan 

(stakeholders). Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan 

komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang meliputi investor, 

kreditur, pemerintah, masyarakat dan pihak–pihak lain yang berkepentingan 

(stakeholders). OECD dalam Hanifah (2010) mengemukakan tujuan dari GCG 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengurangi kesenjangan (gap) antara pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan dalam suatu perusahaan (pemegang saham mayoritas dan 

pemegang saham lainnya). 

2. Meningkatkan kepercayaan bagi para investor dalam melakukan investasi. 

3. Mengurangi biaya modal (cost of capital) 

4. Meyakinkan kepada semua pihak atas komitmen legal dalam pengelolaan 

perusahaan. 

5. Penciptaan nilai bagi perusahaan termasuk hubungan antara para 

stakeholder (kreditur, investor, karyawan perusahaan, bondholders, dan 

pemerintah) untuk menciptakan nilai tambah bagi pihak pemegang 

kepentingan. 

2.3.3 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance 
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Praktik Good Corporate Governance berbeda di setiap negara dan 

perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur 

kepemilikan, sosial dan budaya. Perbedaan praktik ini menimbulkan beberapa 

versi yang menyangkut prinsip-prinsip Corporate Governance, namun pada 

dasarnya mempunyai banyak kesamaan (Arifin, 2005). 

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 menyebutkan bahwa 

penerapan good corporate governance mengandung prinsip keterbukaan 

(transparancy), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban 

(responsibility), independensi (independency) dan kewajaran (fairness). Komite 

Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006 telah mengeluarkan 

Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Pedoman GCG 

merupakan panduan bagi perusahaan dalam membangun, melaksanakan dan 

mengkomunikasikan praktik GCG kepada pemangku kepentingan. Dalam 

pedoman tersebut KNKG memaparkan asas-asas GCG sebagai berikut : 

1. Transparansi (Transparancy) 

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah 

diakses dan dipahami oleh stakeholder. Perusahaan harus mengambil 

inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh 

peraturan perundang-undangan tetapi juga hal yang penting untuk 

pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan stakeholder 

lainnya. 

2. Akuntabilitas (Accountability) 
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Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 

transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, 

terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap 

memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain. 

Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai 

kinerja yang berkesinambungan. 

3. Pertanggungjawaban (Responsibility) 

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan 

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan 

mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 

4. Independensi (Independency) 

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola 

secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling 

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya 

berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 

Good corporate governance dapat terwujud jika prinsip-prinsip tersebut 

dapat dipenuhi oleh perusahaan. Hal tersebut juga tidak lepas dari kerjasama 

yang baik dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. 

Perusahaan yang menerapkan prinsip good corporate governance secara 
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konsisten akan meningkat kualitas laporan keuangan dan menurun tingkat 

manajemen labanya. Sementara perusahaan yang tidak menerapkan prinsip-

prinsip tersebut cenderung lebih buruk kualitas laporan keuangannya. 

2.3.4 Manfaat Good Corporate Governance 

Manfaat dari penerapan corporate governance menurut Forum for 

Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) adalah: 

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan 

keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan 

serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. 

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga 

dapat meningkatkan corporate value. 

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di 

Indonesia. 

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena 

sekaligus akan meningkatkan shareholder value dan dividen. 

2.3.5 Mekanisme Good Corporate Governance 

Salah satu cara yang paling efisien dalam rangka untuk mengurangi 

terjadinya konflik kepentingan dan memastikan pencapaian tujuan perusahaan, 

diperlukan keberadaan peraturan dan mekanisme pengendalian yang secara 

efektif mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta kemampuan untuk 

mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. 

Mekanisme (pengendalian) internal dalam perusahaan antara lain: struktur 
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kepemilikan dan pengendalian yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam hal 

ini komposisi dewan (World Bank, 1999 dalam Boediono, 2005) 

Iskander dan Chamlou (2000) dalam Ningsaptiti (2010) menyebutkan 

bahwa mekanisme dalam pengawasan corporate governance dibagi dalam dua 

kelompok yaitu internal dan external mechanisms. Internal mechanisms adalah 

cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses 

internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi, 

komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan board of director. Sedangkan 

external mechanisms adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan 

menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian oleh perusahaan dan 

pengendalian pasar. Menurut teori pasar untuk pengendalian perusahaan (market 

for corporate control), pada saat diketahui bahwa manajemen melakukan 

tindakan yang menguntungkan diri sendiri, kinerja perusahaan akan menurun 

yang dicerminkan oleh menurunnya nilai saham perusahaan (Hanifah, 2010). 

Pada penelitian ini variabel yang akan digunakan untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap manajemen laba adalah dewan komisaris independen, 

komite audit independen, dan kepemilikan manajerial. Keberadaan dewan 

komisaris independen dalam perusahaan berfungsi sebagai penyeimbang dalam 

proses pengambilan keputusan guna memberikan perlindungan terhadap 

pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait dengan 

perusahaan. Peranan komite audit independen juga diperlukan untuk lebih 

meningkatkan lagi kualitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan 

perusahaan sesuai dengan tugas-tugasnya sehingga dapat mengurangi perilaku 
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oportunistik yang dilakukan oleh para manajer. Sesuai pernyataan Jensen dan 

Meckling (1976) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) tentang kepemilikan 

manajerial bahwa dengan memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh 

manajemen (managerial ownership), maka kepentingan pemilik atau pemegang 

saham akan dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer atau dapat dikatakan 

bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung 

mempengaruhi tindakan manajemen laba. Berikut adalah penjelasan mengenai 

dewan komisaris independen, komite audit independen, dan kepemilikan 

manajerial: 

 

1) Dewan Komisaris Independen 

Salah satu cara yang paling efisien dalam rangka untuk mengurangi 

terjadinya konflik kepentingan dan memastikan pencapaian tujuan perusahaan, 

diperlukan keberadaan peraturan dan mekanisme pengendalian yang secara 

efektif mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta kemampuan untuk 

mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. 

Mekanisme (pengendalian) internal dalam perusahaan antara lain struktur 

kepemilikan dan pengendalian yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam hal 

ini komposisi dewan (World Bank, 1999 dalam Boediono, 2005).  

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang 

tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau 

hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau 

pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi 
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kemampuannya untuk bertindak independen. Jumlah anggota dewan komisaris 

independen paling sedikit adalah 50% (PBI No. 8/4/PBI/2006). KNKG (2006) 

juga menyebutkan bahwa jumlah komisaris independen harus dapat menjamin 

agar mekanisme pengawasan berjalan secara efekif dan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan salah satu dari komisaris independen harus 

mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan. Keberadaan komisaris 

independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan 

kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran (fairness) dan kesetaraan 

di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham 

minoritas dan stakeholders lainnya. 

Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DNDP menyatakan bahwa 

seseorang dapat menjadi komisaris independen apabila tidak memiliki: 

1) Hubungan keuangan, yakni apabila memperoleh penghasilan, bantuan 

keuangan atau pinjaman dari anggota dewan komisaris lainnya dan/atau 

direksi (pengurus) bank, dari perusahaan yang PSP nya pengurus bank, dan 

dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) bank. 

2) Hubungan kepengurusan, yakni apabila menjadi pengurus pada perusahaan 

di mana dewan komisaris bank lainnya menjadi pengurus, menjadi pengurus 

pada perusahaan yang PSP nya pengurus bank, dan menjadi pengurus atau 

Pejabat Eksekutif pada perusahaan PSP bank. 

3) Hubungan kepemilikan saham yakni apabila menjadi pemegang saham pada 

perusahaan yang PSP nya adalah pengurus dan/atau PSP bank, dan/atau 

menjadi pemegang saham pada perusahaan PSP bank. 
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4) Hubungan dengan bank apabila: 

a) memiliki saham bank lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor 

bank; 

b) menerima/memberi penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman dari 

atau kepada bank yang menyebabkan pihak yang memberi bantuan, 

memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pihak yang menerima 

bantuan, seperti pihak terafiliasi dan/atau pihak yang melakukan 

transaksi keuangan dengan bank (debitur inti dan deposan inti). 

Karakteristik dewan komisaris secara umum dan khususnya komposisi 

dewan dapat menjadi suatu mekanisme yang menentukan tindakan manajemen 

laba. Melalui peranan dewan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap 

operasional perusahaan oleh pihak manajemen, komposisi dewan komisaris 

dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan 

laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan 

laporan keuangan. Dapat dikatakan bahwa komposisi dewan komisaris yang 

terdiri dari anggota yang berasal dari luar perusahaan mempunyai 

kecenderungan mempengaruhi manajemen laba (Boediono, 2005). 

2) Komite Audit Independen 

Komite audit merupakan salah satu komponen GCG yang berperan 

penting dalam sistem pelaporan keuangan yaitu dengan mengawasi partisipasi 

manajemen dan auditor independen dalam proses pelaporan keuangan. 

Keberadaan komite audit merupakan perangkat yang penting dalam penerapan 

tata kelola perusahaan yang baik. Namun, keberadaan komite audit saja belum 
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cukup untuk menghindarkan perusahaan dari kasus-kasus keuangan terutama 

kasus manajemen laba. Komite audit ternyata juga membutuhkan independensi 

dan efektivitasnya dalam mengawasi proses pelaporan keuangan (Pamudji dan 

Trihartati, 2010). 

Komite audit menurut PBI No. 8/4/PBI/2006 adalah pihak yang 

mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris. 

Sedangkan komite audit independen menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 

9/12/DPNP adalah anggota komite audit yang tidak memiliki hubungan 

keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga 

dengan dewan komisaris, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau 

hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk 

bertindak independen. Jumlah anggota komite audit disesuaikan dengan 

kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam 

pengambilan keputusan. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 

menyebutkan bahwa anggota komite audit paling sedikit terdiri dari seorang 

komisaris independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di 

bidang keuangan atau akuntansi dan seorang pihak independen yang memiliki 

keahlian di bidang hukum atau perbankan. Jumlah komisaris independen dan 

pihak independen yang menjadi anggota komite audit paling sedikit adalah 51% 

dari jumlah anggota komite audit. 

Tugas komite audit menurut KNKG (2006) adalah membantu dewan 

komisaris untuk memastikan bahwa: (a) laporan keuangan disajikan secara wajar 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (b) struktur pengendalian 
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internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (c) pelaksanaan audit internal 

maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan 

(d) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. 

3) Kepemilikan Manajerial 

Pemahaman terhadap kepemilikan perusahaan sangat penting karena 

berkaitan dengan pengendalian operasional perusahaan. Dari sudut pandang teori 

akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. 

Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang 

berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham 

dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Hal ini sesuai dengan sistem 

pengelolaan perusahaan dalam dua kriteria: (a) perusahaan dipimpin oleh 

manajer dan pemilik (owner-manager); dan (b) perusahaan yang dipimpin oleh 

manajer dan non pemilik (non owner-manager). Dua hal tersebut akan 

mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut 

menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi 

yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Secara umum dapat 

dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen 

cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba (Boediono, 2005). 

Kepemilikan manajerial dapat diartikan sebagai pemegang saham dari 

pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan 

perusahaan (direktur dan komisaris). Permasalahan keagenan diasumsikan akan 

dapat diminimalkan apabila seorang manajer juga sekaligus merangkap sebagai 

seorang pemilik perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat mengurangi 
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dorongan untuk melakukan manipulasi, sehingga laba yang dilaporkan 

merefleksikan keadaan ekonomi yang sebenarnya dari perusahaan yang 

bersangkutan. Secara teoritis ketika kepemilikan manajemen rendah, 

kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat (Hanifah, 

2010). 

Kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi manajemen laba karena 

dengan kepemilikan manajerial dapat mengurangi masalah dalam hubungan 

keagenan. Masalah tersebut adalah masalah kontrol pemegang saham pada 

manajer yang meliputi adanya tindakan agent yang tiak dapat diamati oleh 

principal dan mekanisme pengendalian. Manajer memiliki dua posisi yaitu 

sebagai principal dan agent, hal itu mengakibatkan manajer akan 

mempertimbangkan kembali keinginannya untuk melakukan manajemen laba 

karena dengan melakukan manajemen laba akan melindungi dirinya dan 

memberikan keuntungan yang sesaat. Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham 

manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan 

kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham (Faizal, 2004). 

Jensen dan Meckling (1976) dalam Widiastuti (2008) menyatakan 

kepemilikan manajerial terhadap saham perusahaan dipandang dapat 

menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar 

dengan manajemen. Pemegang saham luar dan manajemen mempunyai 

kepentingan yang sama yaitu mendapat keuntungan dari perusahaan. Hal ini 

menyebabkan manajemen tidak melakukan manajemen laba yang akan 

merugikan dirinya sendiri. 
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2.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai efektivitas corporate governance yang ditandai 

dengan pelaksanaan mekanismenya dalam melindungi investor atau prinsipal di 

Indonesia telah banyak dilakukan, diantaranya: Midiastuty dan Machfoedz 

(2003), Astuti (2004), Boediono (2005), Siregar dan Utama (2006), Nasution 

dan Setiawan (2007), Ujiyantho dan Pramuka (2007), Iqbal (2007), Sefiana 

(2009), Saleh dan Ismail (2009), Sutini (2010), Pamudji dan Trihartati (2010), 

Guna dan Herawaty (2010), serta Farida, Yuli, dan Eliada (2010). Hasil yang 

diungkapkan pun berbeda-beda.  

Midiastuty dan Machfoedz (2003) menguji hubungan antara kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran dewan direksi dengan 

manajemenn laba yang diproksi dengan discretionary accrual. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional 

berhubungan negatif dengan manajemen laba. Sedangkan, ukuran dewan direksi 

berhubungan positf dengan manajemen laba. Sehingga, kesimpulan yang 

diperoleh adalah mekanisme kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

dan ukuran dewan direksi mampu mengurangi konflik kepentingan yang timbul 

dari hubungan keagenan antara manajemen dengan pemegang saham 

(shareholders). 

Astuti (2004) menguji serta mendapatkan bukti secara empiris beberapa 

aspek yang memotivasi manajemen untuk melakukan earnings management di 

seputar right issue. Hasil pengujian dari variabel yang digunakan yaitu 

kepemilikan institusi, kepemilikan manajemen, leverage, dan ukuran perusahaan 
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menunjukkan bahwa hanya satu variabel yaitu leverage yang menunjukkan hasil 

yang positif signifikan. Sedangkan variabel kepemilikan institusi, kepemilikan 

manajemen, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh dalam membatasi 

tindakan manajemen dalam melakukan aktivitas manajemen laba. 

Boediono (2005) memperoleh hasil bahwa mekanisme corporate 

governance yang ditandai dengan kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, dan komposisi dewan komisaris independen secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba. Kepemilikan institusional 

memberikan tingkat pengaruh terhadap manajemen laba yang cukup kuat. Hal 

ini mengindikasikan bahwa penerapan mekanisme kepemilikan institusional 

dapat memberikan kontribusi terhadap tindakan manajemen laba. Kepemilikan 

manajerial memberikan tingkat pengaruh terhadap manajemen laba yang lemah, 

ini menunjukkan bahwa penerapan mekanisme kepemilikan manajerial kurang 

memberikan kontribusi dalam mengendalikan tindakan manajemen laba. 

Sedangkan komposisi dewan komisaris memberikan tingkat pengaruh terhadap 

manajemen laba yang sangat lemah, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

komposisi dewan komisaris menjadi mekanisme yang memberikan kontribusi 

yang kurang efektif. 

Siregar dan Utama (2006) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa 

variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap besaran pengelolaan 

laba atau manajemen laba adalah ukuran perusahaan dan kepemilikan keluarga. 

Semakin besar ukuran perusahaan semakin kecil pengelolaan labanya dan rata-

rata pengelolaan laba pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga tinggi dan 
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bukan perusahaan konglomerasi lebih tinggi daripada rata-rata pengelolaan laba 

pada perusahaan lain. Kepemilikan institusional dan praktik corporate 

governance yang diukur dengan kualitas audit, proporsi dewan komisaris 

independen, dan keberadaan komite audit tidak terbukti mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan. 

Nasution dan Setiawan (2007) meneliti pengaruh corporate governance 

dengan menggunakan komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, 

keberadaan komite audit dan ukuran perusahaan sebagai proksinya. Berdasarkan 

pengujian diperoleh hasil bahwa komposisi dewan komisaris dan keberadaan 

komite audit berpengaruh negatif signifikan, yang artinya variabel tersebut 

mampu mengurangi manajemen laba dalam perusahaan. Untuk ukuran dewan 

komisaris diperoleh hasil berpengaruh positif signifikan, yang dalam penelitian 

ini berarti bahwa perusahaan yang memiliki dewan komisaris dalam jumlah 

banyak maka tindak manajemen laba yang dilakukan perusahaan juga semakin 

banyak. Selain itu juga menunjukkan bahwa pada periode tahun 2000 sampai 

dengan tahun 2004 perusahaan perbankan di Indonesia melakukan tindak 

manajemen laba dengan pola memaksimalkan labanya. 

Ujiyantho dan Pramuka (2007) memperoleh hasil bahwa kepemilikan 

institusional dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan 

terhadap manajemen laba. Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh 

posistif signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan hasil pengujian 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris 
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independen, dan ukuran dewan komisaris secara bersama-sama adalah 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Iqbal (2007) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, ukuran dewan direksi, serta komite audit secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI tahun 2000-2006. Namun demikian, secara individual 

tidak semua variabel yang digunakan berpengaruh terhadap praktik manajemen 

laba. Kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, dan komite audit 

berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba. Sedangkan 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Sefiana (2009) menguji pengaruh penerapan good corporate governance 

yang diukur dengan proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan 

komisaris, dan keberadaan komite audit terhadap tindakan manajemen laba yang 

dihitung dengan discretionary accrual model Jones. Sampel yang digunakan 

adalah 27 perusahaan perbankan yang go public di BEI pada periode 2007-2008. 

Hasil dari penelitian ini adalah variabel independen terbukti tidak berpengaruh 

untuk mengurangi tindakan manajemen laba. 

Saleh dan Ismail (2009), pada penelitiannya bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara kualitas audit yang diproksikan dengan ukuran auditor serta 

mekanisme good corporate governance yang diukur dengan independensi 

komite audit dan jumlah dewan direksi terhadap manajemen laba pada 

perusahaan IPO di Malaysia. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kualitas 

audit dengan proksi ukuran auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap 
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manajemen laba. Sedangkan independensi komite audit dan jumlah dewan 

direksi berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Alasan untuk 

hal ini adalah kemungkinan karena kurangnya pengetahuan atau koordinasi 

antara dewan direksi mengenai pelaksanaan perusahaan sehari-hari. 

Sutini (2010) menguji good corporate governance dengan menggunakan 

proksi proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, tingkat 

leverage, dan size perusahaan terhadap manajemen laba dengan proksi 

discretionary accrual yang dihitung dengan modified Jones model. Penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa hanya tingkat leverage yang mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba. Pengawasan yang dilakukan dewan 

komisaris independen dan campur tangan pihak lain dinilai tidak efektif dalam 

menjalankan tugas dan fungsi masing-masing pihak. 

Pamudji dan Trihartati (2010) menguji pengaruh perilaku-perilaku 

komite audit yang terdiri dari independensi komite audit, keahlian komite audit, 

frekuensi pertemuan komite audit, dan komitmen waktu komite audit terhadap 

manajemen laba dengan menggunakan data 56 perusahaan manufaktur tahun 

2005-2007. Hasil pengujian menunjukkan bahwa independensi komite audit 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan keahlian, frekuensi 

pertemuan, dan komitmen waktu komite audit tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

Guna dan Herawaty (2010) meneliti pengaruh mekanisme good 

corporate governance dengan proksi kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajemen, komite audit dan komisaris independen serta variabel lain yaitu 
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independensi auditor, leverage, kualitas audit, profitabilitas, dan ukuran 

perusahaan terhadap manajemen laba yang diproksikan dengan discretionary 

accrual model Jones. Hasil dari penelitian tersebut adalah kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajemen, komite audit, komisaris independen, 

independensi auditor, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Sedangkan leverage, kualitas audit, dan profitabilitas 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Farida, Yuli, dan Eliada (2010) meneliti pengaruh penerapan corporate 

governance yang diproksikan dengan ukuran dewan komisaris, komposisi dewan 

komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan 

manajerial terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan pada tahun 

2005-2007. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan corporate 

governance terhadap tindakan manajemen laba di perusahaan perbankan 

Indonesia tidak memiliki pengaruh yang signifikan kecuali pada proksi 

kepemilikan manajerial. 

Ringkasan beberapa penelitian terdahulu berdasarkan paparan 

sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini : 

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No 

Nama 

Peneliti 

Judul Variabel Hasil 

1 

 

Midiastuty 

dan 

Machfoedz 

Analisis 

Hubungan 

Mekanisme 

Kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

Kepemilikan manajerial 

dan kepemilikan 

institusional berpengaruh 
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No 

Nama 

Peneliti 

Judul Variabel Hasil 

(2003) Corporate 

Governance dan 

Indikasi 

Manajemen Laba 

institusional, 

ukuran dewan 

direksi 

negatif terhadap 

manajemen laba. 

Ukuran dewan direksi 

berpengaruh positif 

terhadap manajemen 

laba. 

2 Dewi 

Saptantianah 

Puji Astuti 

(2004) 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Motivasi 

Manajemen Laba 

di Seputar Right 

Issue 

Kepemilikan 

institusi, 

kepemilikan 

manajemen, 

leverage, ukuran 

perusahaan 

Leverage berpengaruh 

terhadap manajemen 

laba. 

Kepemilikan institusi, 

kepemilikan manajemen, 

dan ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh 

terhadap manajemen 

laba. 

3 Gideon SB. 

Boediono 

(2005) 

Kualitas Laba: 

Studi Pengaruh 

Mekanisme 

Corporate 

Governance dan 

Dampak 

Kepemilikan 

institusional, 

kepemilikan 

manajerial, 

komposisi 

dewan komisaris 

Kepemilikan institusional 

dan kepemilikan 

manajerial berpengaruh 

terhadap manajemen 

laba. 

Komposisi dewan 
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No 

Nama 

Peneliti 

Judul Variabel Hasil 

Manajemen Laba 

dengan 

Menggunakan 

Analisis Jalur 

komisaris tidak 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

4 Sylvia 

Veronica 

N.P. Siregar 

dan Siddharta 

Utama (2006) 

Pengaruh Struktur 

Kepemilikan, 

Ukuran 

Perusahaan, dan 

Praktik Corporate 

Governance 

terhadap 

Pengelolaan Laba 

(Earnings 

Management) 

Kepemilikan 

institusional, 

kepenilikan 

keluarga, ukuran 

perusahaan, 

kualitas audit, 

prorporsi dewan 

komisaris 

independen, 

keberadaan 

komite audit 

 Kepemilikan keluarga 

dan uuran perusahaan 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

Kepemilikan 

institusional, kualitas 

audit, proporsi dewan 

komisaris independen, 

dan keberadaan komite 

audit tidak berpengaruh 

terhadap manajemen 

laba. 

5 Marihot 

Nasution dan 

Doddy 

Setiawan 

(2007) 

Pengaruh 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

Manajemen Laba 

Komposisi 

dewan 

komisaris, 

ukuran dewan 

komisaris, 

Komposisi dewan 

komisaris dan 

keberadaan komite audit 

berpengaruh negatif 

terhadap manajemen 
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No 

Nama 

Peneliti 

Judul Variabel Hasil 

di Industri 

Perbankan 

Indonesia 

keberadaan 

komite audit 

laba. 

Ukuran dewan komisaris 

berpengaruh positif 

terhadap manajemen laba 

6 Muh. Arief 

Ujiyantho 

dan Bambang 

Agus 

Pramuka 

(2007) 

Mekanisme 

Corporate 

Governance, 

Manajemen Laba 

dan Kinerja 

Keuangan 

Kepemilikan 

institusional, 

kepemilikan 

manajerial, 

proporsi dewan 

komisaris 

independen, 

ukuran dewan 

komisaris 

Kepemilikan institusional 

dan ukuran dewan 

komisaris tidak 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

Kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif 

terhadap manajemen 

laba. 

Proporsi dewan 

komisaris independen 

berpengaruh positif 

terhadap manajemen 

laba. 

7 Syaiful Iqbal 

(2007) 

Corporate 

Governance 

Sebagai Alat 

Kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

Kepemilikan manajerial, 

ukuran dewan direksi, 

dan komite audit 
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No 

Nama 

Peneliti 

Judul Variabel Hasil 

Pereda Praktik 

Manajemen Laba 

(Earnings 

Management) 

institusional, 

ukuran dean 

direksi, komite 

audit 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

Kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh 

terhadap manajemen 

laba. 

8 Eka Sefiana 

(2009) 

Pengaruh 

Penerapan 

Cororate 

Governance 

Terhadap 

Manajemen Laba 

pada Perusahaan 

Perbankan Go 

Public di BEI 

Proporsi 

Komisaris 

Independen, 

ukuran dewan 

komisaris, 

keberadaan 

komite audit 

Proporsi Komisaris 

Independen, ukuran 

dewan komisaris, dan 

keberadaan komite audit 

tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba 

9 Norman 

Mohd Saleh 

dan Aida 

Hazlin Ismail 

(2009) 

The Role of Audit 

Quality and 

Corporate 

Governance in 

Mitigating 

Earnings 

Kualitas audit, 

independensi 

komite audit, 

jumlah dewan 

direksi 

Kualitas audit tidak 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

Independensi komite 

audit dan jumlah dewan 

direksi berpengaruh 
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No 

Nama 

Peneliti 

Judul Variabel Hasil 

Managemant for 

Malaysian IPO 

Companies 

positif terhadap 

manajemen laba. 

10 Didin 

Mukodim 

Sutini (2010) 

The Effect 

Implementation of 

Good Corporate 

Governance on 

Earnings 

Management in 

Mining Company 

on the Indonesia 

Stock Exchange 

Proporsi 

komisaris 

independen, 

ukuran dewan 

komisaris, 

tingkat leverage, 

size perusahaan 

Proporsi komisaris 

independen, ukuran 

dewan komisaris dan size 

perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

Leverage berpengaruh 

terhadap manajemen 

laba. 

11 Sugeng 

Pamudji dan 

Aprillya 

Trihartati 

(2010) 

Pengaruh 

Independensi dan 

Efektivitas 

Komite Audit 

Terhadap 

Manajemen Laba 

Independensi, 

keahlian, 

frekuensi 

pertemuan, 

komitmen waktu 

komite audit 

Independensi komite 

audit berpengaruh negatif 

terhadap manajemen 

laba. Keahlian, frekuensi 

pertemuan, dan 

komitmen waktu komite 

audit tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba 

12 Welvin I 

Guna dan 

Arleen 

Herawaty 

(2010) 

Pengaruh 

Mekanisme Good 

Corporate 

Governance, 

Independensi 

Kepemilikan 

institusional, 

kepemilikan 

manajemen, 

komite audit 

Kepemilikan 

institusional, 

kepemilikan manajemen, 

komite audit independen, 

komisaris independen, 
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No 

Nama 

Peneliti 

Judul Variabel Hasil 

Auditor, Kualitas 

Audit dan Faktor 

Lainnya Terhadap 

Manajemen Laba 

independen, 

komisaris 

independen, 

independensi 

auditor, 

leverage, 

kualitas auditor, 

profitabilitas, 

ukuran 

perusahaan 

independensi auditor, dan 

ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

Leverage, kualitas 

auditor, dan profitabilitas 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

13 Yusriati Nur 

Farida, Yuli 

Prasetyo, dan 

Eliada 

Herwiyanti 

(2010) 

Pengaruh 

Penerapan 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

Timbulnya 

Earnings 

Management 

dalam Menilai 

Kinerja pada 

Perusahaan 

Ukuran dewan 

komisaris, 

komposisi 

dewan komisaris 

independen, 

keberadaan 

komite audit, 

kepemilikan 

institusional, 

kepemilikan 

manajerial 

Ukuran dewan komisaris, 

komposisi dewan 

komisaris independen, 

keberadaan komite audit, 

dan kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

Kepemilikan manajerial 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 
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No 

Nama 

Peneliti 

Judul Variabel Hasil 

Perbankan di 

Indonesia 

Sumber: Penelitian sebelumnya 

 

 

2.5 Kerangka Berpikir 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan kelonggaran dalam 

memilih metode atau kebijakan akuntansi yang digunakan oleh tiap perusahaan 

dalam penyusunan laporan keuangan yang dikarenakan peraturan perundangan 

atau standar akuntansi yang berbeda penerapannya atau diperkirakan akan 

menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan 

keuangan. Kelonggaran dalam metode atau kebijakan ini yang dapat 

dimanfaatkan untuk menghasilkan nilai laba yang berbeda-beda di tiap 

perusahaan. Perusahaan yang memilih metode penyusutan garis lurus akan 

berbeda hasil laba yang dilaporkan dengan perusahaan yang menggunakan 

metode angka tahun atau saldo menurun (Boediono, 2005). Pilihan metode 

akuntansi yang secara sengaja dipilih manajemen untuk tujuan tertentu disebut 

manajemen laba atau earnings management (Halim, dkk., 2005 dalam Setiawati, 

2010). 

Manajemen laba menurut Sulistyanto (2008) secara definitif adalah 

upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-
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informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder 

yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Intervensi yang 

dilakukan manajer dapat dilakukan dengan tiga pola. Pola yang dipilih dan 

dipakai manajer tergantung pada tujuan yang ingin dicapainya. Apabila manajer 

menginginkan kinerja perusahaan terlihat lebih bagus daripada kinerja 

sesungguhnya maka manajer akan menaikkan informasi labanya lebih tinggi 

dibanding laba sesungguhnya. Sementara apabila manajer menginginkan kinerja 

perusahaan rendah maka manajer itu akan mengatur labanya lebih rendah 

dibandingkan kinerja sesungguhnya. Agar kinerjanya terlihat lebih merata 

selama beberapa periode, manajer akan mengatur informasi sedemikian rupa 

sehingga labanya tidak bergerak secara fluktuatif selama periode-periode itu. 

Jensen dan Meckling (1976) dalam Ujiyantho (2006) menyebutkan 

bahwa manajemen laba muncul sebagai dampak masalah keagenan yang terjadi 

karena adanya ketidakselarasan kepentingan antara pemilik (principal) dan 

manajemen perusahaan (agent) atau yang disebut dengan agency conflict. 

Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan 

keuntungan para pemilik, namun di sisi lain manajer juga mempunyai 

kepentingan memaksimumkan kesejahteraan mereka. Sehingga ada 

kemungkinan besar agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik 

prinsipal. 

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui 

informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang 

dibandingkan pemilik. Oleh karena itu, manajer sebagai pengelola berkewajiban 
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memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang 

diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti 

laporan keuangan. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima 

tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai 

informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (information asymetric). 

Asimetri antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) memberikan 

kesempatan kepada manajer untuk bertindak oportunis, yaitu memperoleh 

keuntungan pribadi. Dalam hal pelaporan keuangan, manajer dapat melakukan 

manajemen laba (earnings management) untuk menyesatkan pemilik mengenai 

kinerja ekonomi perusahaan (Ujiyantho, 2006). 

Perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan 

tersebut dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang 

bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan tersebut (Ujiyantho dan 

Pramuka, 2007). Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi 

peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja 

manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder 

dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep corporate governance 

diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi 

semua pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik 

maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan 

transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya 

menguntungkan banyak pihak (Nasution dan Setiawan, 2007). 
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Mekanisme monitoring yang digunakan untuk menyelaraskan berbagai 

kepentingan dapat dilakukan melalui peran monitoring dewan komisaris 

independen. Mayangsari (2003) dalam Guna dan Herawaty (2010) menyatakan 

bahwa keberadaan komisaris independen dalam perusahaan berfungsi sebagai 

penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan guna memberikan 

perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang 

terkait dengan perusahaan. Nasution dan Setiawan (2007) berhasil membuktikan 

bahwa dewan komisaris independen mempunyai pengaruh terhadap manajemen 

laba dengan arah yang negatif. Hal ini menandakan bahwa mekanisme corporate 

governance yang diajukan melalui keberadaan pihak independen dalam dewan 

komisaris mampu mengurangi tindak manajemen laba yang terjadi. 

Selain dewan komisaris independen, peranan komite audit independen 

juga diperlukan untuk lebih meningkatkan lagi kualitas informasi yang terdapat 

dalam laporan keuangan perusahaan sesuai dengan tugas-tugasnya sehingga 

dapat mengurangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh para manajer. 

Pamudji dan Trihartati (2010) membuktikan bahwa komite audit independen 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal tersebut berarti bahwa 

keberadaan komite audit independen dalam perusahaan dapat mengurangi tindak 

manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. 

Mekanisme monitoring yang digunakan untuk menyelaraskan berbagai 

kepentingan selanjutnya dapat dilakukan dengan memperbesar kepemilikan 

saham perusahaan oleh manajemen (managerial ownership) (Jensen dan 

Meckling, 1976 dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Melalui kepemilikan 
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manajerial diharapkan kepentingan pemilik atau pemegang saham akan dapat 

disejajarkan dengan kepentingan manajer. Hanifah (2010) menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial dapat mengurangi dorongan untuk melakukan 

manipulasi, sehingga laba yang dilaporkan merefleksikan keadaan ekonomi yang 

sebenarnya dari perusahaan yang bersangkutan. Secara teoritis ketika 

kepemilikan manajemen rendah, kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik 

manajer akan meningkat. 

Midiastuty dan Machfoedz (2003), Ujiyantho dan Pramuka (2007), serta 

Iqbal (2007) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba. Hal tersebut berarti bahwa di Indonesia kepemilikan 

manajerial mampu menjadi mekanisme good corporate governance yang dapat 

mengurangi masalah ketidakselarasan kepentingan antara manajer dengan 

pemilik atau pemegang saham (shareholder). Semakin banyak saham yang 

dimiliki oleh manajemen maka akan semakin rendah praktik manajemen laba. 

Melalui mekanisme good corporate governance yang ditandai dengan 

dewan komisaris independen, komite audit independen, dan kepemilikan 

manajerial diharapkan pelaksanaan good corporate governance pada perusahaan 

dapat berjalan efektif sehingga memperkecil kemungkinan manajer melakukan 

manajemen laba. Berdasarkan uraian tersebut secara grafis dapat digambarkan 

dalam kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut: 
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      Good Corporate Governance 

     (-) 

 

     (-) 

(-) 

 

Keterangan : 

  : pengaruh secara parsial    

  : pengaruh secara simultan 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

2.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dari permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan teori dan 

hubungan antara tujuan penelitian, kerangka pemikiran terhadap perumusan 

masalah adalah sebagai berikut : 

H1 =  Dewan komisaris independen, komite audit independen, dan 

kepemilikan manajerial berpengaruh secara simultan terhadap 

manajemen laba. 

H2 =  Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba. 

H3 =  Komite audit independen berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba. 

H4 = Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Dewan Komisaris 

Independen 

Manajemen 

Laba 

Komite Audit 

Independen 

 
Kepemilikan Manajerial 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam penelitian kuantitatif. Proses 

penelitian ini berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan 

penafsiran data tersebut. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang periode laporannya berakhir pada 

31 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2011. Data sekunder yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD). 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2011. Adapun populasi 

perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2009 

sampai dengan tahun 2011 adalah 28 bank.  

3.2.2 Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara 

purposive sampling dengan tujuan mendapatkan sampel yang representatif 
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sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan untuk 

memilih sampel adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan perbankan yang secara konsisten terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia tahun 2009-2011. 

2. Perusahaan perbankan tersebut mempublikasikan laporan keuangan tahunan 

(annual report) pada periode 31 Desember 2009 – 31 Desember 2011. 

3. Perusahaan perbankan tersebut tidak mengalami rugi selama periode 

pengamatan. 

4. Data tersedia lengkap, baik untuk mendeteksi manajemen laba maupun 

untuk mengetahui mekanisme good corporate governance. 

Hasil penentuan sampel disajikan pada tabel 3.1 berikut ini: 

Tabel 3.1 Kriteria Penentuan Sampel Penelitian 

Kriteria 

Tahun Pengamatan 

(2009-2011) = 3 tahun 

Jumlah 

Sampel 

Perusahaan perbankan yang secara 

konsisten terdaftar dalam BEI tahun 

2009-2011 

28 84 

Perusahaan perbankan yang tidak 

mempublikasikan laporan keuangan 

tahunan periode 31 Desember 2009 - 31 

Desember 2011  

(1) (3) 

Perusahaan perbankan yang mengalami 

rugi selama periode pengamatan 

(3) (9) 
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Perusahaan perbankan dengan data tidak 

lengkap 

(3) (9) 

Jumlah sampel bank 21 63 

Sumber: Data sekunder diolah, 2012 

Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

tahun 2009-2011 adalah 28 bank. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel yang 

telah dilakukan, maka menghasilkan sampel sebanyak 21 bank. Analisis data 

dilakukan dengan menggunakan penggabungan data atau pooling data, sehingga 

jumlah unit analisis data untuk tahun 2009-2011 adalah 63 unit (3x21). Adapun 

perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel 3.2 berikut ini: 

Tabel 3.2 Daftar Sampel Penelitian 

No Nama Bank Kode 

1 Bank AGRO AGRO 

2 Bank Artha Graha Internasional INPC 

3 Bank Bukopin BBKP 

4 Bank Bumi Arta BNBA 

5 Bank Central Asia BBCA 

6 Bank CIMB Niaga BNGA 

7 Bank Danamon Indonesia BDMN 

8 Bank Kesawan BKSW 

9 Bank Mandiri BMRI 

10 Bank Mayapada Internasional MAYA 

11 Bank Mega MEGA 

12 Bank Negara Indonesia BBNI 

13 Bank Nusantara Parahyangan BBNP 

14 Bank OCBC NISP NISP 

15 Bank Pan Indonesia PNBN 

16 Bank Permata BNLI 

17 Bank Rakyat Indonesia BBRI 

18 Bank Saudara SDRA 
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19 Bank Tabungan Pensiunan Nasional BTPN 

20 Bank Victoria BVIC 

21 Bank Windu Kentjana International MCOR 

Sumber: Data sekunder diolah, 2012 
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3.3 Variabel Penelitian 

Variabel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah variabel 

manajemen laba sebagai variabel dependen, serta dewan komisaris independen, 

komite audit independen, dan kepemilikan manajerial sebagai variabel 

independen, penjelasan dari masing-masing variabel sebagai berikut : 

3.3.1 Manajemen Laba (Y) 

Manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi 

atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan 

untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi 

perusahaan (Sulistyanto, 2008). Pengukuran manajemen laba menggunakan 

proksi discretionary accruals. Discretionary accruals (DA) adalah komponen 

akrual yang memungkinkan manajer untuk melakukan intervensi dalam 

penyusunan laporan keuangan, sehingga laba yang dilaporkan dalam laporan 

keuangan tidak mencerminkan nilai atau kondisi perusahaan yang sesungguhnya 

(Guna dan Herawaty, 2010). 

Discretionary accruals dihitung dengan menggunakan Modified Jones 

Model. Alasan pemilihan model Jones dimodifikasi karena model ini dapat 

mendeteksi manajemen laba secara konsisten (Sanjaya, 2008 dalam Guna dan 

Herawaty, 2010). Langkah-langkah dalam menghitung discretionary accruals 

dengan Modified Jones Model adalah sebagai berikut (Ujiyantho dan Pramuka, 

2007):  

a. Mengukur total akrual. 

TAC = NI – CFO 
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b. Menghitung nilai accruals yang diestimasi dengan persamaan regresi 

TACt/ At-1
 
= α1 (1/ At-1) + α2 (ΔREVt/At-1) + α3 (PPEt/ At-1) +e 

c. Menghitung nondiscretionary accruals (NDA)  

NDAt = α1  (1/ At-1) + α2 ((ΔREVt-ΔRECt)/ At-1) + α3 (PPEt/ At-1) 

d. Menghitung discretionary accruals 

DAt = TACt/ At-1 - NDAt
 
 

Keterangan : 

TAC : total akrual (Total accruals) 

NI : laba bersih operasi (net income) 

CFO : aliran kas dari aktivitas operasi (cash flow from operation) 

At-1
 

: total aset untuk sampel perusahaan i pada akhir tahun t-1  

ΔREVt
 

: perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t 

ΔRECt : perubahan piutang perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t  

PPEt
 

: aktiva tetap (property, plant and equipment) perusahaan tahun t  

NDAt : nondiscretionary accruals pada tahun t 

DAt : discretionary accruals perusahaan i pada periode t 

α : fitted coefficient yang diperoleh dari hasil regresi pada 

perhitungan total accruals 

Sulistyanto (2008) menyatakan secara empiris nilai discretionary 

accrualss bisa nol, positif, atau negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa 

perusahaan selalu melakukan manajemen laba dalam mencatat dan menyusun 

informasi keuangannya. Nilai nol menunjukkan manajemen laba dilakukan 

dengan pola perataan laba (income smoothing), nilai positif menunjukkan bahwa 
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manajemen laba dilakukan dengan pola penaikan laba (income increasing), 

sedangkan nilai negatif menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan pola 

penurunan laba (income decreasing). 

3.3.2 Dewan Komisaris Independen (X1) 

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang 

tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau 

hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau 

pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi 

kemampuannya untuk bertindak independen. Jumlah anggota dewan komisaris 

independen paling sedikit adalah 50% (PBI No. 8/4/PBI/2006). Dewan 

komisaris independen diukur berdasarkan persentase jumlah dewan komisaris 

independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan 

komisaris perusahaan (Farida, Yuli, dan Eliada, 2010). Skala data yang 

digunakan adalah skala rasio. Secara sistematis dewan komisaris independen 

dapat diformulasikan sebagai berikut: 

DKI = Jumlah dewan komisaris independen x 100% 

        Jumlah total dewan komisaris 

3.3.3 Komite Audit Independen (X2) 

Komite audit menurut PBI No. 8/4/PBI/2006 adalah pihak yang 

mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris. 

Keberadaan komite audit merupakan perangkat yang penting dalam penerapan 

tata kelola perusahaan yang baik. Namun, keberadaan komite audit saja belum 

cukup untuk menghindarkan perusahaan dari kasus-kasus keuangan terutama 
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kasus manajemen laba. Komite audit ternyata juga membutuhkan independensi 

dan efektivitasnya dalam mengawasi proses pelaporan keuangan (Pamudji dan 

Trihartati, 2010). 

Komite audit independen dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 

9/12/DPNP diartikan sebagai anggota komite audit yang tidak memiliki 

hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan 

keluarga dengan dewan komisaris, direksi dan/atau pemegang saham pengendali 

atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk 

bertindak independen. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 menyebutkan 

bahwa anggota komite audit paling sedikit terdiri dari seorang komisaris 

independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang 

keuangan atau akuntansi dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian 

di bidang hukum atau perbankan. Jumlah komisaris independen dan pihak 

independen yang menjadi anggota komite audit paling sedikit adalah 51% dari 

jumlah anggota komite audit. 

Komite audit independen pada penelitian ini diukur berdasarkan 

persentase jumlah anggota komite audit yang berasal dari luar komite audit 

terhadap seluruh anggota komite audit (Guna dan Herawaty, 2010). Skala data 

yang digunakan adalah skala rasio. Formula untuk menghitung komite audit 

independen adalah: 

KAI = Jumlah anggota komite audit dari luar x 100% 

    Jumlah seluruh anggota komite audit 
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3.3.4 Kepemilikan Manajerial (X3) 

Kepemilikan manajerial dapat diartikan sebagai pemegang saham dari 

pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan 

perusahaan (direktur dan komisaris) (Hanifah, 2010). Kepemilikan manajerial 

juga dapat diartikan sebagai proporsi dari kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

manajer. Dalam penelitian ini digunakan variabel dummy. Apabila terdapat 

proporsi kepemilikan saham oleh manajerial, maka diberi nilai 1, sedangkan 

apabila tidak terdapat kepemilikan manajerial, maka diberi nilai 0 (Astuti, 2004). 

Skala data yang digunakan adalah skala nominal. 

Tabel 3.3. Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

No Variabel Definisi Operasional Pengukuran Variabel 

1 Manajemen 

Laba/Discretionary 

Accruals (Y) 

Komponen akrual yang 

memungkinkan manajer 

untuk melakukan 

intervensi dalam 

penyusunan laporan 

keuangan, sehingga laba 

yang dilaporkan dalam 

laporan keuangan tidak 

mencerminkan nilai atau 

kondisi perusahaan yang 

sesungguhnya. 

DAt = TACt/ At-1 - NDAt
  

(Ujiyantho dan Pramuka, 

2007). 

2. Dewan Komisaris Anggota dewan komisaris Persentase jumlah dewan 
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Independen (X1) yang tidak memiliki 

hubungan keuangan, 

kepengurusan, 

kepemilikan saham 

dan/atau hubungan 

keluarga dengan anggota 

dewan komisaris lainnya, 

direksi dan/atau pemegang 

saham pengendali atau 

hubungan lain yang dapat 

mempengaruhi 

kemampuannya untuk 

bertindak independen. 

komisaris independen 

terhadap jumlah total 

komisaris yang ada dalam 

susunan dewan komisaris 

perusahaan (Farida, Yuli, 

dan Eliada, 2010). 

No Variabel Definisi Operasional Pengukuran 

3. Komite Audit 

Independen (X2) 

Anggota komite audit 

yang tidak memiliki 

hubungan keuangan, 

kepengurusan, 

kepemilikan saham 

dan/atau hubungan 

keluarga dengan dewan 

komisaris, direksi dan/atau 

pemegang saham 

Persentase jumlah anggota 

komite audit yang berasal 

dari luar komite audit 

terhadap seluruh anggota 

komite audit (Guna dan 

Herawaty, 2010). 
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pengendali atau hubungan 

dengan bank, yang dapat 

mempengaruhi 

kemampuannya untuk 

bertindak independen. 

4. Kepemilikan 

Manajerial (X3) 

Pemegang saham dari 

pihak manajemen yang 

secara aktif ikut dalam 

pengambilan keputusan 

perusahaan (direktur dan 

komisaris). 

Apabila terdapat proporsi 

kepemilikan saham oleh 

manajerial, maka diberi 

nilai 1, sedangkan apabila 

tidak terdapat kepemilikan 

manajerial, maka diberi 

nilai 0 (Astuti, 2004). 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa 

laporan keuangan tahunan (annual report) yang mencakup laporan keuangan, 

yang digunakan untuk mendeteksi manajemen laba dan data corporate 

governance untuk mengetahui pelaksanaan mekanisme good corporate 

governance. Data diperoleh melalui Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD). 
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3.5 Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik statistik. 

Teknik statistik yang digunakan meliputi analisis deskriptif dan kemudian 

dilanjutkan dengan analisis inferensial dengan menggunakan regresi berganda. 

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel-

variabel penelitian. Pengukuran statistik deskriptif yang digunakan mencakup 

nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, dan 

range (Ghozali, 2011). 

3.5.2 Analisis Inferensial 

a. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik harus dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji 

apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

terjadinya estimasi yang bias, mengingat tidak semua data dapat diterapkan 

regresi. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji 

multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

1) Uji Normalitas 

Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi data 

normal atau mendekati normal. Uji normalitas ini merupakan uji yang bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan dependen, 

keduanya mempunyai distribusi data yang normal atau tidak. Ada dua cara untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis 

grafik dan uji statistik. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji 
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statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) (Ghozali, 2011). Suatu 

regresi yang memiliki distribusi data residual normal apabila hasil dari uji K-S 

memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 (> 0,05). 

2) Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika 

variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak 

ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi 

antarsesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011). 

Salah satu cara untuk mendeteksi multikolonieritas pada suatu model 

regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation 

Factor). Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa 

tidak terdapat multikolonieritas pada penelitian tersebut dan sebaliknya jika 

tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi gangguan multikolonieritas pada 

penelitian tersebut. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari nilai residual antarpengamatan bersifat 

tetap, maka terjadi homoskedastisitas dan jika berbeda maka terjadi 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). 
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Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

grafik scatterplot, uji park, uji glejser, dan uji white. Pada penelitian ini, metode 

yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada 

penelitian ini diuji dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi 

variabel dependen (ZPRED) dengan nilai residualnya (SRESID). Dasar 

pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali, 2011) : 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi timbul 

karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke 

observasi lainnya. Salah satu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya 

autokorelasi adalah dengan menggunakan Run Test. Model regresi yang baik 

adalah model regresi yang tidak mengandung autokorelasi, di mana dapat 

ditunjukkan dengan tingkat signifikansi lebih dari 5%. 
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b. Analisis Regresi Berganda 

Model regresi linier berganda (multiple regression) dilakukan terhadap 

model yang diajukan dengan menggunakan software SPSS untuk memprediksi 

hubungan antara mekanisme good corporate governance yaitu dewan komisaris 

independen, komite audit independen, dan kepemilikan manajerial dengan 

manajemen laba yang diukur dengan rumus sebagai berikut: 

Y =  β0 + β1X1 + β2X2 + β3Dum3 + ε 

Keterangan : 

Y = Manajemen laba 

X1 =  Dewan komisaris independen 

X2 =  Komite audit independen 

Dum3 = Kepemilikan manajerial 

β0...β3 = Koefisien regresi 

ε = Komponen error 

c. Uji Hipotesis 

Fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari 

goodness of fit-nya. Secara statistik, dapat diukur dengan nilai koefisien 

determinasi (R
2
), nilai statistik F, dan nilai statistik t. 

1) Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi yang mendekati 0 

menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam 
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menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 

menunjukkan bahwa informasi yang berada pada variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel-variabel dependen. 

Kelemahan mendasar penggunaan R
2
 adalah bias terhadap jumlah 

variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu, banyak 

peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R
2
 pada saat 

mengevaluasi mana model regresi terbaik. Nilai adjusted R
2
 dapat naik atau 

turun apabila suatu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Dalam 

kenyataan nilai adjusted R
2
 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki 

harus bernilai positif (Ghozali, 2011). Gujarati (2006), menyatakan jika dalam 

uji empiris didapat nilai adjusted R
2
 negatif, maka nilai adjusted R

2
 dianggap 

bernilai 0. 

2) Uji Statistik F (Uji Signifikansi Simultan) 

Uji ini digunakan untuk menguji besarnya pengaruh keseluruhan variabel 

independen (X) secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen 

(Y). Apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan 

bahwa semua variabel independen (X) secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel dependen (Y). 

3) Uji Statistik t (Uji Signifikansi Parameter Individual) 

Uji t ini digunakan untuk mengetahui kontribusi masing-masing variabel 

independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Jika tingkat signifikansi lebih 
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kecil dari 0,05 maka dapat diartikan variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2011. Jumlah populasi 

penelitian sebanyak 28 perusahaan perbankan. Pemilihan perusahaan perbankan 

dikarenakan karakteristik industri perbankan berbeda dengan industri lainnya. 

Industri perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan 

industri lain, misalnya suatu bank harus memenuhi Capital Adequacy Ratio 

(CAR) minimum dan menyediakan laporan keuangan sebagai salah satu 

penentuan sehat atau tidaknya suatu bank oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, 

manajer mempunyai insentif untuk melakukan manajemen laba supaya 

perusahaan mereka dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh Bank 

Indonesia (Setiawati dan Na’im, 2001 dalam Nasution dan Setiawan, 2007). 

Industri perbankan merupakan industri kepercayaan. Jika investor 

berkurang kepercayaannya karena laporan keuangan yang bias akibat tindakan 

manajemen laba, maka mereka akan melakukan penarikan dana secara bersama-

sama yang dapat mengakibatkan rush. Selain itu, adanya Peraturan Bank 

Indonesia No. 8/4/PBI/2006 yang menyebutkan bahwa dalam rangka 

meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholders dan 

meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 
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serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka 

diperlukan pelaksanaan good corporate governance pada perusahaan perbankan. 

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang secara 

konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011, 

mempublikasikan laporan keuangan tahunan pada periode 31 Desember 2009 - 

31 Desember 2011, tidak mengalami rugi selama periode pengamatan, serta data 

tersedia lengkap, baik untuk mendeteksi manajemen laba maupun mengetahui 

mekanisme good corporate governance. Pemilihan sampel berdasarkan kriteria-

kriteria tersebut menghasilkan sampel sebanyak 21 bank. Sehingga jumlah unit 

analisis data pada penelitian ini adalah 63 unit (3x21). 

4.1.2 Analisis Hasil Penelitian 

A. Analisis Statistik Deskriptif 

Hasil statistik deskriptif atau gambaran untuk masing-masing variabel 

dewan komisaris independen, komite audit independen, dan kepemilikan 

manajerial serta manajemen laba yang diproksikan dengan discretionary 

accruals dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini: 

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif  

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

DA 63 .0002 .3504 .112056 .0829023 

DKI 63 33 100 55.79 10.130 

KAI 63 33 75 60.06 12.614 

KM 63 0 1 .40 .493 

Valid N 

(listwise) 
63 
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Sumber : Data sekunder diolah, 2012 

Hasil analisis deskriptif berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa 

rata-rata untuk variabel dependen manajemen laba dengan proksi discretionary 

accrual (DA) adalah sebesar 0,112056 dengan nilai maksimum sebesar 0,3504 

dan nilai minimum sebesar 0,0002. Standar deviasi lebih rendah dari rata-rata 

menunjukkan sebaran data untuk variabel manajemen laba sudah baik, nilai 

manajemen laba perusahaan hampir sama. Hasil perhitungan manajemen laba 

masing-masing perusahaan dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini: 

Tabel 4.2 Perhitungan Manajemen Laba 

No Nama Bank Kode 

Manajemen Laba 

2009 2010 2011 

1 Bank AGRO AGRO 0,0689 0,0716 0,0748 

2 Bank Artha Graha Internasional INPC 0,1707 0,0215 0,0786 

3 Bank Bukopin BBKP 0,1039 0,2181 0,0623 

4 Bank Bumi Arta BNBA 0,0873 0,0002 0,0306 

5 Bank Central Asia BBCA 0,1059 0,1724 0,0468 

6 Bank CIMB Niaga BNGA 0,0081 0,1833 0,0328 

7 Bank Danamon Indonesia BDMN 0,0569 0,0222 0,0392 

8 Bank Kesawan BKSW 0,0082 0,0566 0,2394 

9 Bank Mandiri BMRI 0,0530 0,1597 0,1119 

10 Bank Mayapada Internasional MAYA 0,1201 0,1233 0,1667 

11 Bank Mega MEGA 0,1099 0,1015 0,1998 

12 Bank Negara Indonesia BBNI 0,0309 0,0447 0,1094 
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13 Bank Nusantara Parahyangan BBNP 0,0371 0,0739 0,1143 

14 Bank OCBC NISP NISP 0,0183 0,0618 0,1490 

15 Bank Pan Indonesia PNBN 0,1421 0,2642 0,0301 

16 Bank Permata BNLI 0,0030 0,2000 0,2283 

17 Bank Rakyat Indonesia BBRI 0,1695 0,1891 0,0633 

18 Bank Saudara SDRA 0,1648 0,1187 0,2571 

19 Bank Tabungan Pensiunan Nasional BTPN 0,3504 0,1545 0,0521 

20 Bank Victoria BVIC 0,0206 0,0482 0,1063 

21 Bank Windu Kentjana International MCOR 0,1380 0,3135 0,3001 

Sumber: Data sekunder diolah, 2012 

Hasil perhitungan pada tabel 4.2 tersebut menunjukkan bahwa 

perusahaan perbankan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 melakukan 

manajemen laba, baik dengan pola menaikkan laba (income increasing) maupun 

menurunkan laba (income decreasing). Nilai manajemen laba tertinggi yaitu 

sebesar 0,3504 dimiliki oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional pada tahun 

2009, sedangkan nilai manajemen laba terendah yaitu sebesar 0,0002 dimiliki 

oleh Bank Bumi Arta pada tahun 2010. Berdasarkan data perhitungan 

manajemen laba masing-masing perusahaan, maka dapat dikategorikan 

berdasarkan interval tingkat manajemen laba yang dilakukan perusahaan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3 Kategori Interval Tingkat Manajemen Laba 

No Interval Kategori Frekuensi Persentase 

1 0,0002 – 0,07024 Sangat rendah 25 39,68% 
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2 0,07025 – 0,14028 Rendah 17 26,98% 

3 0,14029 – 0,21032 Cukup 13 20,64% 

4 0,21033 – 0,28036 Tinggi 5 7,94% 

5 0,28037 – 0,3504 Sangat tinggi 3 4,76% 

Jumlah 63 100% 

Sumber: Data sekunder diolah, 2012 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebanyak 25 atau 39,68% unit analisis 

memiliki nilai DA pada kategori sangat rendah, 17 atau 26,98% unit analisis 

berada pada kategori rendah, 13 atau 20,64% berada pada kategori cukup, 5 atau 

7,94% berada pada kategori tinggi, dan sisanya sebanyak 3 atau 4,76% berada 

pada kategori sangat tinggi. 

Analisis deskriptif variabel independen yang pertama adalah dewan 

komisaris independen (DKI) yang dihitung berdasarkan persentase jumlah 

dewan komisaris independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam 

susunan dewan komisaris perusahaan. Pada tabel 4.1 dapat diketahui bahwa rata-

rata untuk variabel dewan komisaris independen adalah sebesar 55,79 dengan 

nilai maksimum sebesar 100 dan nilai minimum sebesar 33. Nilai rata-rata 

sebesar 55,79 menunjukkan bahwa secara umum perusahaan sampel telah 

memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006, yang menyebutkan 

bahwa jumlah anggota dewan komisaris independen paling sedikit adalah 50% 

dari total anggota dewan komisaris. Nilai standar deviasi lebih rendah dari rata-

rata menunjukkan sebaran data untuk variabel dewan komisaris independen 
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sudah baik, dewan komisaris independen perusahaan sampel tidak jauh beda 

atau hampir sama. 

Hasil perhitungan dewan komisaris independen dapat dilihat pada tabel 

4.4 berikut ini: 

Tabel 4.4 Data Dewan Komisaris Independen 

No Nama Bank Kode 

Dewan Komisaris 

Independen 

2009 

(%) 

2010 

(%) 

2011 

(%) 

1 Bank AGRO AGRO 67 67 50 

2 Bank Artha Graha Internasional INPC 50 50 50 

3 Bank Bukopin BBKP 50 50 50 

4 Bank Bumi Arta BNBA 67 50 67 

5 Bank Central Asia BBCA 60 67 60 

6 Bank CIMB Niaga BNGA 50 50 50 

7 Bank Danamon Indonesia BDMN 50 57 50 

8 Bank Kesawan BKSW 100 67 50 

9 Bank Mandiri BMRI 67 57 57 

10 Bank Mayapada Internasional MAYA 67 50 50 

11 Bank Mega MEGA 67 50 67 

12 Bank Negara Indonesia BBNI 57 57 57 

13 Bank Nusantara Parahyangan BBNP 60 60 60 

14 Bank OCBC NISP NISP 50 50 57 
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15 Bank Pan Indonesia PNBN 50 50 50 

16 Bank Permata BNLI 50 56 56 

17 Bank Rakyat Indonesia BBRI 60 57 50 

No Nama Bank Kode 

Dewan Komisaris 

Independen 

2009 

(%) 

2010 

(%) 

2011 

(%) 

18 Bank Saudara SDRA 67 50 50 

19 Bank Tabungan Pensiunan Nasional BTPN 50 50 50 

20 Bank Victoria BVIC 67 67 67 

21 Bank Windu Kentjana International MCOR 33 33 33 

Sumber: Data sekunder diolah, 2012 

Data pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa dewan komisaris independen 

tertinggi sebesar 100 dimiliki oleh Bank Kesawan pada tahun 2009. Sedangkan 

dewan komisaris independen terendah sebesar 33 dimiliki oleh Bank Windu 

Kentjana International pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Sampel 

penelitian menunjukkan dari 63 unit analisis, sebanyak 31 atau 49,21% unit 

analisis dewan komisaris independennya sudah di atas 50%, sedangkan sisanya 

sebanyak 32 atau 50,79%  unit analisis dewan komisaris independennya masih 

di bawah 50%. Hal tersebut dapat diartikan jumlah dewan komisaris independen 

perusahaan sampel sudah baik dan memenuhi kriteria Peraturan Bank Indonesia 

No. 8/4/PBI/2006. 
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Analisis deskriptif variabel independen yang kedua adalah komite audit 

independen (KAI) yang diukur berdasarkan persentase jumlah anggota komite 

audit yang berasal dari luar komite audit terhadap seluruh anggota komite audit.  

Pada tabel 4.1 dapat diketahui bahwa rata-rata untuk variabel komite audit 

independen adalah sebesar 60,06 dengan nilai maksimum sebesar 75 dan nilai 

minimum sebesar 33. Nilai rata-rata sebesar 60,06 menunjukkan bahwa secara 

umum perusahaan sampel telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 

8/4/PBI/2006, yang menyebutkan bahwa jumlah komisaris independen dan 

pihak independen yang menjadi anggota komite audit paling sedikit adalah 51% 

dari jumlah anggota komite audit. Nilai standar deviasi lebih rendah dari rata-

rata menunjukkan sebaran data untuk variabel komite audit independen sudah 

baik, komite audit independen perusahaan sampel tidak jauh beda atau hampir 

sama. 

Hasil perhitungan komite audit independen dapat dilihat pada tabel 4.5 

berikut ini: 

Tabel 4.5 Data Komite Audit Independen 

No Nama Bank Kode 

Komite Audit Independen 

2009 

(%) 

2010 

(%) 

2011 

(%) 

1 Bank AGRO AGRO 67 67 67 

2 Bank Artha Graha Internasional INPC 67 75 50 

3 Bank Bukopin BBKP 67 67 67 

4 Bank Bumi Arta BNBA 67 67 67 
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5 Bank Central Asia BBCA 75 67 67 

6 Bank CIMB Niaga BNGA 75 33 33 

7 Bank Danamon Indonesia BDMN 33 33 33 

8 Bank Kesawan BKSW 67 50 67 

9 Bank Mandiri BMRI 50 60 60 

10 Bank Mayapada Internasional MAYA 33 67 67 

11 Bank Mega MEGA 67 67 67 

12 Bank Negara Indonesia BBNI 60 50 50 

13 Bank Nusantara Parahyangan BBNP 67 67 67 

14 Bank OCBC NISP NISP 50 67 50 

15 Bank Pan Indonesia PNBN 67 75 75 

16 Bank Permata BNLI 50 67 50 

17 Bank Rakyat Indonesia BBRI 50 67 50 

18 Bank Saudara SDRA 67 75 67 

19 Bank Tabungan Pensiunan Nasional BTPN 40 40 40 

20 Bank Victoria BVIC 67 67 67 

21 Bank Windu Kentjana International MCOR 67 75 67 

Sumber: Data sekunder diolah, 2012 

Data pada tabel 4.5 tersebut menunjukkan bahwa nilai komite audit 

independen tertinggi sebesar 75 dimiliki oleh beberapa bank, yaitu Bank Central 

Asia dan Bank CIMB Niaga pada tahun 2009, Bank Artha Graha Internasional, 

Bank Pan Indonesia, dan Bank Windu Kentjana International pada tahun 2010, 

serta Bank Pan Indonesia pada tahun 2011. Sedangkan untuk komite audit 
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independen terendah yaitu sebesar 33 dimiliki oleh Bank Danamon dan Bank 

Mayapada tahun 2009, serta Bank CIMB Niaga dan Bank Danamon pada tahun 

2010 dan tahun 2011. Sampel penelitian juga menunjukkan bahwa dari 63 unit 

analisis, sebanyak 43 atau 68,25% unit analisis komite audit independen sudah 

di atas 50%, sedangkan sisanya sebanyak 20 atau 31,75% unit analisis komite 

audit independennya masih di bawah 50%. Hal tersebut dapat diartikan jumlah 

dewan komisaris independen perusahaan sampel sudah baik dan memenuhi 

kriteria Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006. 

Analisis deskriptif variabel independen yang ketiga adalah kepemilikan 

manajerial (KM) yang pada penelitian ini menggunakan variabel dummy. 

Apabila terdapat proporsi kepemilikan saham oleh manajerial, maka diberi nilai 

1, sedangkan apabila tidak terdapat kepemilikan manajerial, maka diberi nilai 0.  

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa rata-rata untuk variabel kepemilikan manajerial 

adalah sebesar 0,40 dengan nilai maksimum sebesar 1 dan nilai minimum 

sebesar 0. Nilai standar deviasi sedikit lebih tinggi dari rata-rata menunjukkan 

sebaran data untuk variabel komite audit independen kurang baik, ada 

perusahaan sampel yang berkepemilikan manajerial dan banyak juga yang tidak 

berkepemilikan manajerial. 

Data mengenai kepemilikan manajerial dapat dilihat pada tabel 4.6 

berikut ini: 

Tabel 4.6 Data Kepemilikan Manajerial 

No Nama Bank Kode 

Kepemilikan Manajerial 

2009 2010 2011 
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1 Bank AGRO AGRO 0 0 0 

2 Bank Artha Graha Internasional INPC 0 0 0 

3 Bank Bukopin BBKP 1 1 1 

4 Bank Bumi Arta BNBA 0 0 0 

5 Bank Central Asia BBCA 1 0 1 

6 Bank CIMB Niaga BNGA 0 0 0 

7 Bank Danamon Indonesia BDMN 1 1 1 

8 Bank Kesawan BKSW 0 0 0 

9 Bank Mandiri BMRI 0 0 0 

10 Bank Mayapada Internasional MAYA 1 1 0 

11 Bank Mega MEGA 0 0 0 

12 Bank Negara Indonesia BBNI 0 0 0 

13 Bank Nusantara Parahyangan BBNP 0 0 0 

14 Bank OCBC NISP NISP 1 1 1 

15 Bank Pan Indonesia PNBN 0 0 0 

16 Bank Permata BNLI 0 0 0 

17 Bank Rakyat Indonesia BBRI 0 0 0 

18 Bank Saudara SDRA 1 1 1 

19 Bank Tabungan Pensiunan Nasional BTPN 1 1 1 

20 Bank Victoria BVIC 1 1 1 

21 Bank Windu Kentjana International MCOR 1 1 1 

Sumber: Data sekunder diolah, 2012 
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Tabel 4.6 tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2009 sebanyak 9 bank 

berkepemilikan manajerial, sedangkan lainnya yaitu 12 bank tidak 

berkepemilikan manajerial. Tahun 2010 sebanyak 8 bank berkepemilikan 

manajerial, sedangakan 13 bank lainnya tidak berkepemilikan manajerial. Tahun 

2011 sebanyak 8 bank berkepemilikan manajerial, sedangkan 13 bank lainnya 

tidak berkepemilikan manajerial. Secara umum dapat dijelaskan bahwa sampel 

penelitian menunjukkan dari 63 unit analisis, sebanyak 25 atau 39,68% unit 

analisis berkepemilikan manajerial, sedangkan sisanya sebanyak 38 atau 60,32% 

unit analisis tidak berkepemilikan manajerial. Hal tersebut dapat diartikan bahwa 

sampel yang digunakan memiliki jumlah kepemilikan manajerial yang rendah. 

B. Analisis Inferensial 

1) Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik harus dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji 

apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

terjadinya estimasi yang bias, mengingat tidak semua data dapat diterapkan 

regresi. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji 

multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel independen dan dependen, keduanya mempunyai distribusi data yang 

normal atau tidak. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji normalitas 

dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-
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Smirnov (K-S). Suatu regresi yang memiliki distribusi data residual normal 

apabila hasil dari uji K-S memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 (> 

0,05) (Ghozali, 2007). Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut 

ini: 
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Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 63 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation .07739004 

Most Extreme Differences Absolute .101 

Positive .101 

Negative -.064 

Kolmogorov-Smirnov Z .805 

Asymp. Sig. (2-tailed) .537 

a. Test distribution is Normal. 
 

   

Sumber: Data sekunder diolah, 2012 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,805 

dengan nilai signifikansi 0,537. Model regresi dikatakan normal apabila nilai 

signifikansi dari nilai kolmogorov-smirnov lebih dari taraf signifikansi 5% 

(0,05). Nilai signifikansi 0,537 > 0,05, maka residual regresi terdistribusi dengan 

normal atau dapat dikatakan bahwa uji normalitas data terpenuhi. 

b. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi di 

antara variabel independen. Uji asumsi klasik ini dilihat dari nilai tolerance dan 

VIF masing-masing variabel independen. Jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai 

VIF < 10, maka model regresi dapat dikatakan tidak terdapat multikolonieritas. 

Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini: 
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Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 DKI .938 1.066 

KAI .981 1.020 

KM .922 1.085 

a. Dependent Variable: DA 

Sumber: Data sekunder diolah, 2012 

Tabel 4.8 menunjukkan hasil bahwa tidak ada variabel independen yang 

mempunyai nilai tolerance kurang dari 0,10 dan nilai VIF untuk masing-masing 

variabel independen juga tidak ada yang lebih dari 10. Jika tolerance > 0,10 dan 

VIF < 10, artinya bahwa model regresi yang digunakan tidak terjadi 

multikolonieritas. Adapun tabel 4.9 berikut ini akan memperjelas ringkasan hasil 

dari uji multikolonieritas: 

Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Uji Multikolonieritas 

Variabel Independen Tolerance VIF Kesimpulan 

DKI 0,938 1,066 Tidak ada multikolonieritas 

KAI 0,981 1,020 Tidak ada multikolonieritas 

KM 0,922 1,085 Tidak ada multikolonieritas 

Sumber: Data sekunder diolah, 2012 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 
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menggunakan grafik scatterplot, uji park, uji glejser, dan uji white. Model 

regresi yang baik adalah model regresi yang tidak mengandung 

heteroskedastisitas.  Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik 

scatterplot dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini: 

Gambar 4.1 Grafik Scatterplot 

 

Sumber: Data sekunder diolah, 2012 

Gambar 4.1 menunjukkan model regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Dapat dilihat pada grafik tersebut 

bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka nol pada sumbu Y. 
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d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi timbul 

karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke 

observasi lainnya. Salah satu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya 

autokorelasi adalah dengan menggunakan Run Test. Model regresi yang baik 

adalah model regresi yang tidak mengandung autokorelasi, di mana dapat 

ditunjukkan dengan tingkat signifikansi lebih dari 5%. Berikut disajikan hasil uji 

autokorelasi pada tabel 4.10: 

Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi 

Runs Test 

 Unstandardiz

ed Residual 

Test Value
a
 -.01471 

Cases < Test Value 31 

Cases >= Test 

Value 
32 

Total Cases 63 

Number of Runs 33 

Z .129 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.897 

a. Median  

Sumber: Data sekunder diolah, 2012 
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Tabel 4.10 menunjukkan bahwa model regresi penelitian ini bebas dari 

autokorelasi dilihat dari nilai test value sebesar -0,01471 dengan signifikansi 

0,897. Nilai signifikansi sebesar 0,897 lebih besar dari 0,05 atau 5%, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pada periode t-1 atau tidak terjadi autokorelasi. 

2) Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan regresi dengan 

menggunakan software SPSS dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut: 

Tabel 4.11 Hasil Persamaan Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
.202 .078 

 
2.577 .012 

DKI -.003 .001 -.317 -2.524 .014 

KAI .001 .001 .126 1.029 .307 

KM .013 .021 .077 .611 .544 

a. Dependent Variable: DA     

Sumber: Data sekunder diolah, 2012 

Persamaan regresi yang diperoleh dari analisis regresi berganda pada 

tabel 4.11 adalah sebagai berikut: 

Y= 0,202 - 0,003 DKI + 0,001 KAI + 0,013 KM + e 

Persamaam regresi tersebut menunjukkan bahwa: 
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1. Konstanta (constant) = 0,202, artinya bila variabel dewan komisaris 

independen (DKI), komite audit independen (KAI), dan kepemilikan 

manajerial (KM) konstan atau tetap, maka manajemen laba (DA) akan 

sebesar 0,202. 

2. Koefisien b1 = -0,003 dan bertanda negatif, artinya bila dewan komisaris 

independen meningkat 1% maka akan diikuti penurunan manajemen laba 

(DA) sebesar -0,003. 

3. Koefisien b2 = 0,001 dan bertanda positif, artinya bila komite audit 

independen (KAI) meningkat 1% maka akan diikuti peningkatan 

manajemen laba (DA) sebesar 0,001 

4. Koefisien b3 = 0,013 dan bertanda positif, artinya bila kepemilikan 

manajerial (KM) meningkat 1% maka akan diikuti peningkatan manajemen 

laba (DA) sebesar 0,013. 

3) Uji Hipotesis 

Fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari 

goodness of fit-nya. Secara statistik, dapat diukur dengan nilai koefisien 

determinasi (R
2
), nilai statistik F, dan nilai statistik t. 

a. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi yang mendekati 0 

menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 
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menunjukkan bahwa informasi yang berada pada variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel-variabel dependen. 

Kelemahan mendasar penggunaan R
2
 adalah bias terhadap jumlah 

variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu, banyak 

peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R
2
 pada saat 

mengevaluasi mana model regresi terbaik. Nilai adjusted R
2
 dapat naik atau 

turun apabila suatu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Dalam 

kenyataan nilai adjusted R
2
 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki 

harus bernilai positif (Ghozali, 2011). Gujarati (2006), menyatakan jika dalam 

uji empiris didapat nilai adjusted R
2
 negatif, maka nilai adjusted R

2
 dianggap 

bernilai 0. 

Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) dapat dilihat pada tabel 4.12 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .359
a
 .129 .084 .0793332 

a. Predictors: (Constant), KM, KAI, DKI  

Sumber: Data sekunder diolah, 2012 

Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) diperoleh nilai adjusted R

2
 adalah 

sebesar 0,084. Nilai adjusted R
2 

yang positif
 
tersebut menunjukkan bahwa 

pengujian yang dilakukan memberikan hasil yang baik. Nilai tersebut berarti 
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bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan atau memprediksi 

variabel dependen adalah sebesar 8,4%. Sedangkan sisanya sebesar 91,6% 

dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi. 

b. Uji Statistik F (Uji Signifikansi Simultan) 

Uji statistik F pada dasarnya adalah uji untuk menunjukkan apakah 

semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel dependen. Hasil dari uji statistik F dapat dilihat 

pada tabel 4.13 berikut ini: 

 

 

Tabel 4.13 Hasil Uji Statistik F 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .055 3 .018 2.901 .042
a
 

Residual 
.371 59 .006 

  

Total 
.426 62 

   

a. Predictors: (Constant), KM, KAI, DKI    

b. Dependent Variable: DA     

Sumber: Data sekunder diolah, 2012 

Tabel 4.13 menunjukkan hasil untuk nilai F sebesar 2,901 dan 

signifikansi 0,042 di bawah taraf signifikansi 0,05 (5%). Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen mekanisme good corporate governance 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dewan komisaris independen, komite 
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audit independen, dan kepemilikan manajerial secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh terhadap variabel manajemen laba (DA). 

c. Uji Statistik t (Uji Signifikansi Parameter Individual) 

Uji statistik t pada dasarnya menjelaskan seberapa jauh variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Dalam arti 

lain uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel  independen 

(X) terhadap variabel dependen (Y) secara satu persatu. Hasil dari uji statistik t 

dapat dilihat pada tabel  4.14 sebagai berikut: 
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Tabel 4.14 Hasil Uji Statistik t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
.202 .078 

 
2.577 .012 

DKI -.003 .001 -.317 -2.524 .014 

KAI .001 .001 .126 1.029 .307 

KM .013 .021 .077 .611 .544 

a. Dependent Variable: DA     

Sumber: Data sekunder diolah, 2012 

Tabel 4.14 menunjukkan hasil uji statistik t sebagai berikut: 

1. Hasil uji statistik t untuk variabel dewan komisaris independen (DKI) 

diperoleh angka sebesar -2,524 dengan nilai signifikansi sebesar 0,014. 

Nilai signifikansi menunjukkan di bawah tingkat signifikansi sebesar 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dewan komisaris independen 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel manajemen laba. 

2. Hasil uji statistik t untuk variabel komite audit independen (KAI) diperoleh 

angka sebesar 1,029 dengan nilai signifikansi sebesar 0,307. Nilai 

signifikansi menunjukkan nilai di atas tingkat signifikansi sebesar 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel komite audit independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel manajemen laba. 

3. Hasil uji statistik t untuk variabel kepemilikan manajerial (KM) diperoleh 

angka sebesar 0,611 dengan nilai signifikansi sebesar 0,544. Nilai 

signifikansi menunjukkan nilai di atas tingkat signifikansi sebesar 0,05 
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sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel manajemen laba. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Independen, 

dan Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba 

 

Pengaruh dewan komisaris independen, komite audit independen, dan 

kepemilikan manajerial dapat dilihat pada tabel 4.13. Hasil statistik untuk uji F 

menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Sehingga H1 yang menyatakan dewan komisaris independen, 

komite audit independen, dan kepemilikan manajerial secara simultan 

berpengaruh terhadap manajemen laba diterima. 

Faktor-faktor atau mekanisme good corporate governance yang 

digunakan dapat disimpulkan sudah efektif sehingga dapat mengurangi praktik 

manajemen laba pada perusahaan. Perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip 

good corporate governance dengan baik, masing-masing anggota seperti dewan 

komisaris independen dan komite audit independen sudah melakukan tugas dan 

tanggung jawabnya dengan baik. Dengan adanya kepemilikan manajerial pihak 

manajemen juga akan berpikir ulang ketika akan melakukan manajemen laba. 

Hasil penelitian ini juga didukung dengan nilai adjusted R
2
 yaitu sebesar 

0,084. Nilai adjusted R
2
 positif yang berarti bahwa pengujian yang dilakukan 

memperoleh hasil yang baik. Sehingga hal tersebut berarti bahwa mekanisme 

good corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini dapat 
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menjelaskan atau memprediksi variabel manajemen laba, yaitu sebesar 8,4%. 

Sedangkan sisanya sebesar 91,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan penjelas pada variabel manajemen 

laba. Temuan ini secara umum konsisten dengan penelitian Marihot dan 

Nasution (2007) serta Ujiyantho dan Pramuka (2007). Hal ini juga memiliki 

implikasi bahwa untuk mengurangi manajemen laba maka dapat dilakukan 

dengan menerapkan good coporate governance pada perusahaan. 

4.2.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba 

 Dewan komisaris independen diukur berdasarkan persentase jumlah 

dewan komisaris independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam 

susunan dewan komisaris perusahaan. Hasil penelitian ini berdasarkan tabel 4.14 

menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba dengan arah hubungan yang negatif. Sehingga H2 

dalam penelitian ini yang menyatakan dewan komisaris independen berpengaruh 

negatif terhadap manajemen laba diterima. 

Rata-rata dewan komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan 

perbankan sesuai statistik deskriptif adalah sebesar 55,79%. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara umum perusahaan telah memenuhi ketentuan PBI 

No. 8/4/PBI/2006 yang menyatakan jumlah anggota dewan komisaris 

independen paling sedikit adalah sebesar 50% dari total jumlah dewan 

komisaris. Sampel penelitian menunjukkan dari 63 unit analisis, sebanyak 31 

atau 49,21% unit analisis dewan komisaris independennya sudah di atas 50%, 
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sedangkan sisanya sebanyak 32 atau 50,79%  unit analisis dewan komisaris 

independennya masih di bawah 50%. Hal tersebut dapat diartikan jumlah dewan 

komisaris independen perusahaan sampel sudah baik dan memenuhi Peraturan 

Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 . 

Dewan komisaris independen yang dalam penelitian ini menunjukkan 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba berarti bahwa peranan dewan 

dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap operasional perusahaan oleh 

pihak manajemen telah memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari 

proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan 

terhindar dari kecurangan laporan keuangan sehingga dapat membatasi 

manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena 

dengan makin banyak anggota dewan komisaris independen maka proses 

pengawasan yang dilakukan dewan ini makin berkualitas dengan makin 

banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya 

transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang diperoleh 

Nasution dan Setiawan (2007) yang menyatakan bahwa dewan komisaris 

independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap manajemen laba. 

Namun, penelitian ini tidak konsisten dengann hasil penelitian yang diperoleh 

Sefiana (2009), Sutini (2010), Guna dan Herawaty (2010) serta Farida, Yuli, dan 

Eliada (2010) yang memperoleh bukti bahwa dewan komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 
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4.2.3 Pengaruh Komite Audit Independen terhadap Manajemen Laba 

Komite audit merupakan pihak yang mendukung efektivitas pelaksanaan 

tugas dan tanggung jawab dewan komisaris. Komite audit ternyata juga 

membutuhkan independensi dan efektivitasnya dalam mengawasi proses 

pelaporan keuangan (Pamudji dan Trihartati, 2010). Independensi komite audit 

pada penelitian ini diukur berdasarkan persentase jumlah anggota komite audit 

yang berasal dari luar komite audit terhadap seluruh anggota komite audit. Hasil 

penelitian ini berdasarkan tabel 4.14 membuktikan bahwa komite audit 

independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sehingga H3 

dalam penelitian ini yang menyatakan komite audit independen berpengaruh 

negatif terhadap manajemen laba ditolak. 

Rata-rata komite audit independen yang dimiliki oleh perusahaan sesuai 

statistik deskriptif adalah sebesar 60,06%. Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan secara umum telah memenuhi ketentuan PBI No. 8/4/PBI/2006 yang 

menyatakan jumlah komisaris independen dan pihak independen yang menjadi 

anggota komite audit paling sedikit adalah sebesar 51% dari total jumlah 

anggota komite audit. Sampel penelitian menunjukkan dari 63 unit analisis, 

sebanyak 43 atau 68,25% unit analisis komite audit independen sudah di atas 

50%, sedangkan sisanya sebanyak 20 atau 31,75% unit analisis komite audit 

independennya masih di bawah 50%. Hal tersebut dapat diartikan jumlah dewan 

komisaris independen perusahaan sampel sudah baik dan memenuhi Peraturan 

Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006. 
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Tugas komite audit menurut KNKG (2006) adalah membantu dewan 

komisaris untuk memastikan bahwa: (a) laporan keuangan disajikan secara wajar 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (b) struktur pengendalian 

internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (c) pelaksanaan audit internal 

maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan 

(d) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. 

Hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa komite audit independen 

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Alasan untuk hal tersebut adalah 

adanya kemungkinan bahwa pembentukan komite audit independen dalam 

perusahaan didasari sebatas untuk memenuhi regulasi dari Bank Indonesia di 

mana sesuai PBI No. 8/4/PBI/2006 mensyaratkan perusahaan perbankan harus 

mempunyai komite audit yang paling sedikit terdiri dari seorang komisaris 

independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang 

keuangan atau akuntansi dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian 

di bidang hukum atau perbankan. Sehingga, dalam pelaksanaannya komite audit 

kurang efektif dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam 

menjalankan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan dengan menjunjung 

prinsip-prinsip good corporate governance. 

Komite audit independen yang ada pada perusahaan sampel sebagai salah 

satu mekanisme dari good corporate governance belum melakukan tugasnya 

secara efektif, komite audit independen yang dibentuk mungkin bukan 

merupakan seseorang yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau 

akuntansi, selain itu juga tidak memiliki keahlian di bidang hukum dan 
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perbankan sehingga belum bisa mengambil keputusan yang sesuai dan 

keputusan yang diambil masih didominasi oleh ketua komite audit yang 

merupakan komisaris independen. Komite audit juga bukan merupakan satu-

satunya tolak ukur untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Siregar dan Utana 

(2006) serta Guna dan Herawaty (2010) yang menyatakan komite audit 

independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal tersebut 

dikarenakan keberadaan komite audit dalam perusahaan tidak dapat menjalankan 

tugasnya dalam memonitor pelaporan keuangan sehingga keberadaan komite 

audit gagal dalam mendeteksi manajemen laba. Namun, penelitian ini tidak 

konsisten dengan hasil yang diperoleh pada penelitian Pamudji dan Trihartati 

(2010) yang menyebutkan komite audit independen berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba.  

4.2.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba 

Kepemilikan manajerial merupakan persentase jumlah saham yang 

dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar. 

Kepemilikan manajerial pada penelitian ini diukur dengan menggunakan 

variabel dummy. Apabila perusahaan berkepemilikan manajerial maka diberi 

nilai 1, sedangkan perusahaan yang tidak berkepemilikan manajerial diberi nilai 

0. Hasil penelitian ini berdasarkan tabel 4.14 membuktikan bahwa kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sehingga H4 

yang menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba ditolak. 
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Sampel penelitian menunjukkan dari 63 unit analisis, sebanyak 25 atau 

39,68% unit analisis berkepemilikan manajerial, sedangkan sisanya sebanyak 38 

atau 60,32% unit analisis tidak berkepemilikan manajerial. Hal tersebut dapat 

diartikan bahwa sampel yang digunakan memiliki jumlah kepemilikan 

manajerial yang rendah. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Astuti (2004) serta Guna dan Herawaty (2010) yang menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen 

laba. Alasan untuk hal ini adalah sampel yang digunakan memiliki jumlah 

kepemilikan manajerial yang sangat rendah. Sama dengan hal tersebut, sampel 

yang digunakan pada penelitian ini juga memiliki jumlah kepemilikan 

manajerial yang sangat rendah. Sehingga, hasilnya kurang dapat digunakan 

untuk menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial akan mempengaruhi 

aktivitas manajemen laba. 

Penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Midiastuty dan Machfoedz (2003), Ujiyantho dan Pramuka (2007), serta Iqbal 

(2007) yang menemukan bukti bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh 

negatif terhadap manajemen laba. Kepemilikan manajerial mampu menjadi 

mekanisme corporate governance yang dapat mengurangi ketidakselarasan 

kepentingan antara manajemen dengan pemilik atau pemegang saham. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Simpulan dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan mengenai mekanisme good corporate governance yang diukur 

dengan dewan komisaris independen, komite audit independen, dan kepemilikan 

manajerial terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011 adalah sebagai berikut : 

1. Dewan komisaris independen, komite audit independen, dan kepemilikan 

manajerial secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2. Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba.  

3. Komite audit independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.  

4. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 

5.2  Saran 

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Dewan komisaris independen dalam penelitian ini terbukti mampu 

mengurangi manajemen laba, maka diharapkan untuk mempertahankan agar 

dapat membatasi manajemen laba. 
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2. Komite audit independen dalam penelitian ini terbukti tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba, maka diharapkan komite audit lebih 

meningkatkan pengawasan terhadap pihak manajemen agar informasi yang 

terkandung dalam laporan keuangan semakin baik dan berkualitas.  

3. Kepemilikan manajerial pada penelitian terbukti tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba, maka pada perusahaan perlu ditingkatkan lagi kepemilikan 

manajerialnya agar kepentingan antara manajemen dan pemilik selaras 

sehingga pihak manajemen tidak melakukan tindakan manajemen laba. 

Penambahan kepemilikan manajerial dapat dilakukan dengan cara membeli 

saham-saham perusahaan yang telah beredar di pasar modal oleh manajer. 

4. Bagi masyarakat, terutama investor yang akan menanamkan modal pada 

perusahaan diharapkan lebih teliti dan berhati-hati dalam membaca 

informasi keuangan agar keputusan yang diambil tepat. 
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Lampiran 1 

 

Daftar Sampel Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2009-2011 

 

No Nama Bank Kode 

1 Bank AGRO AGRO 

2 Bank Artha Graha Internasional INPC 

3 Bank Bukopin BBKP 

4 Bank Bumi Arta BNBA 

5 Bank Central Asia BBCA 

6 Bank CIMB Niaga BNGA 

7 Bank Danamon Indonesia BDMN 

8 Bank Kesawan BKSW 

9 Bank Mandiri BMRI 

10 Bank Mayapada Internasional MAYA 

11 Bank Mega MEGA 

12 Bank Negara Indonesia BBNI 

13 Bank Nusantara Parahyangan BBNP 

14 Bank OCBC NISP NISP 

15 Bank Pan Indonesia PNBN 

16 Bank Permata BNLI 

17 Bank Rakyat Indonesia BBRI 

18 Bank Saudara SDRA 

19 Bank Tabungan Pensiunan Nasional BTPN 

20 Bank Victoria BVIC 

21 Bank Windu Kentjana International MCOR 
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Lampiran 2 

 

Daftar Perhitungan Manajemen Laba 

 

No Nama Bank Kode 
Manajemen Laba 

2009 2010 2011 

1 Bank AGRO AGRO 0,0689 0,0716 0,0748 

2 Bank Artha Graha Internasional INPC 0,1707 0,0215 0,0786 

3 Bank Bukopin BBKP 0,1039 0,2181 0,0623 

4 Bank Bumi Arta BNBA 0,0873 0,0002 0,0306 

5 Bank Central Asia BBCA 0,1059 0,1724 0,0468 

6 Bank CIMB Niaga BNGA 0,0081 0,1833 0,0328 

7 Bank Danamon Indonesia BDMN 0,0569 0,0222 0,0392 

8 Bank Kesawan BKSW 0,0082 0,0566 0,2394 

9 Bank Mandiri BMRI 0,0530 0,1597 0,1119 

10 Bank Mayapada Internasional MAYA 0,1201 0,1233 0,1667 

11 Bank Mega MEGA 0,1099 0,1015 0,1998 

12 Bank Negara Indonesia BBNI 0,0309 0,0447 0,1094 

13 Bank Nusantara Parahyangan BBNP 0,0371 0,0739 0,1143 

14 Bank OCBC NISP NISP 0,0183 0,0618 0,1490 

15 Bank Pan Indonesia PNBN 0,1421 0,2642 0,0301 

16 Bank Permata BNLI 0,0030 0,2000 0,2283 

17 Bank Rakyat Indonesia BBRI 0,1695 0,1891 0,0633 

18 Bank Saudara SDRA 0,1648 0,1187 0,2571 

19 Bank Tabungan Pensiunan Nasional BTPN 0,3504 0,1545 0,0521 

20 Bank Victoria BVIC 0,0206 0,0482 0,1063 

21 Bank Windu Kentjana International MCOR 0,1380 0,3135 0,3001 
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Lampiran 3 

 

Daftar Perhitungan Dewan Komisaris Independen 

 

No Nama Bank Kode 

Dewan Komisaris 

Independen 

2009 

(%) 

2010 

(%) 

2011 

(%) 

1 Bank AGRO AGRO 67 67 50 

2 Bank Artha Graha Internasional INPC 50 50 50 

3 Bank Bukopin BBKP 50 50 50 

4 Bank Bumi Arta BNBA 67 50 67 

5 Bank Central Asia BBCA 60 67 60 

6 Bank CIMB Niaga BNGA 50 50 50 

7 Bank Danamon Indonesia BDMN 50 57 50 

8 Bank Kesawan BKSW 100 67 50 

9 Bank Mandiri BMRI 67 57 57 

10 Bank Mayapada Internasional MAYA 67 50 50 

11 Bank Mega MEGA 67 50 67 

12 Bank Negara Indonesia BBNI 57 57 57 

13 Bank Nusantara Parahyangan BBNP 60 60 60 

14 Bank OCBC NISP NISP 50 50 57 

15 Bank Pan Indonesia PNBN 50 50 50 

16 Bank Permata BNLI 50 56 56 

17 Bank Rakyat Indonesia BBRI 60 57 50 

18 Bank Saudara SDRA 67 50 50 

19 Bank Tabungan Pensiunan Nasional BTPN 50 50 50 

20 Bank Victoria BVIC 67 67 67 

21 Bank Windu Kentjana International MCOR 33 33 33 
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Lampiran 4 

 

Daftar Perhitungan Komite Audit Independen 

 

No Nama Bank Kode 

Komite Audit Independen 

2009 

(%) 

2010 

(%) 

2011 

(%) 

1 Bank AGRO AGRO 67 67 67 

2 Bank Artha Graha Internasional INPC 67 75 50 

3 Bank Bukopin BBKP 67 67 67 

4 Bank Bumi Arta BNBA 67 67 67 

5 Bank Central Asia BBCA 75 67 67 

6 Bank CIMB Niaga BNGA 75 33 33 

7 Bank Danamon Indonesia BDMN 33 33 33 

8 Bank Kesawan BKSW 67 50 67 

9 Bank Mandiri BMRI 50 60 60 

10 Bank Mayapada Internasional MAYA 33 67 67 

11 Bank Mega MEGA 67 67 67 

12 Bank Negara Indonesia BBNI 60 50 50 

13 Bank Nusantara Parahyangan BBNP 67 67 67 

14 Bank OCBC NISP NISP 50 67 50 

15 Bank Pan Indonesia PNBN 67 75 75 

16 Bank Permata BNLI 50 67 50 

17 Bank Rakyat Indonesia BBRI 50 67 50 

18 Bank Saudara SDRA 67 75 67 

19 Bank Tabungan Pensiunan Nasional BTPN 40 40 40 

20 Bank Victoria BVIC 67 67 67 

21 Bank Windu Kentjana International MCOR 67 75 67 
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Lampiran 5 

 

Daftar Perhitungan Kepemilikan Manajerial 

 

No Nama Bank Kode 
Kepemilikan Manajerial 

2009 2010 2011 

1 Bank AGRO AGRO 0 0 0 

2 Bank Artha Graha Internasional INPC 0 0 0 

3 Bank Bukopin BBKP 1 1 1 

4 Bank Bumi Arta BNBA 0 0 0 

5 Bank Central Asia BBCA 1 0 1 

6 Bank CIMB Niaga BNGA 0 0 0 

7 Bank Danamon Indonesia BDMN 1 1 1 

8 Bank Kesawan BKSW 0 0 0 

9 Bank Mandiri BMRI 0 0 0 

10 Bank Mayapada Internasional MAYA 1 1 0 

11 Bank Mega MEGA 0 0 0 

12 Bank Negara Indonesia BBNI 0 0 0 

13 Bank Nusantara Parahyangan BBNP 0 0 0 

14 Bank OCBC NISP NISP 1 1 1 

15 Bank Pan Indonesia PNBN 0 0 0 

16 Bank Permata BNLI 0 0 0 

17 Bank Rakyat Indonesia BBRI 0 0 0 

18 Bank Saudara SDRA 1 1 1 

19 Bank Tabungan Pensiunan Nasional BTPN 1 1 1 

20 Bank Victoria BVIC 1 1 1 

21 Bank Windu Kentjana International MCOR 1 1 1 
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Lampiran 6 

 

Kategori Interval Tingkat Manajemen Laba 

 

No Interval Kategori Frekuensi Persentase 

1 0,0002 – 0,07024 Sangat rendah 25 39,68% 

2 0,07025 – 0,14028 Rendah 17 26,98% 

3 0,14029 – 0,21032 Cukup 13 20,64% 

4 0,21033 – 0,28036 Tinggi 5 7,94% 

5 0,28037 – 0,3504 Sangat tinggi 3 4,76% 

Jumlah 63 100% 
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Lampiran 7 

 

Output Hasil Regresi Berganda 

 

Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DA 63 .0002 .3504 .112056 .0829023 

DKI 63 33 100 55.79 10.130 

KAI 63 33 75 60.06 12.614 

KM 63 0 1 .40 .493 

Valid N (listwise) 63     

 

 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 63 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation .07739004 

Most Extreme Differences Absolute .101 

Positive .101 

Negative -.064 

Kolmogorov-Smirnov Z .805 

Asymp. Sig. (2-tailed) .537 

a. Test distribution is Normal.  
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Uji Multikolonieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 DKI .938 1.066 

KAI .981 1.020 

KM .922 1.085 

a. Dependent Variable: DA 

 

 

Uji Heteroskedastisitas 
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Uji Autokorelasi 

Runs Test 

 Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 -.01471 

Cases < Test Value 31 

Cases >= Test Value 32 

Total Cases 63 

Number of Runs 33 

Z .129 

Asymp. Sig. (2-tailed) .897 

a. Median  

 

 

Analisis Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .202 .078  2.577 .012 

DKI -.003 .001 -.317 -2.524 .014 

KAI .001 .001 .126 1.029 .307 

KM .013 .021 .077 .611 .544 

a. Dependent Variable: DA     

 

Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .359
a
 .129 .084 .0793332 
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .359
a
 .129 .084 .0793332 

a. Predictors: (Constant), KM, KAI, DKI  

Uji Statistik F 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .055 3 .018 2.901 .042
a
 

Residual .371 59 .006   

Total .426 62    

a. Predictors: (Constant), KM, KAI, DKI    

b. Dependent Variable: DA     

 

 

Uji Statistik t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .202 .078  2.577 .012 

DKI -.003 .001 -.317 -2.524 .014 

KAI .001 .001 .126 1.029 .307 

KM .013 .021 .077 .611 .544 

a. Dependent Variable: DA     

 

 


