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SARI 

 

Waskitaningrum, Berlin. 2011. “Pengaruh Ownership Structure, Size Dan 

Corporate Governance Terhadap Earnings Manajemen Pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. 

Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs. Subowo, 

M.Si. II. Muhammad Khafid, S.Pd, M.Si.  

 

Kata Kunci : Ownership Structure, Size, Corporate Governance Dan Earnings 

Manajemen. 

 

Laporan keuangan merupakan cerminan dari suatu kondisi keuangan 

perusahaan sebab memuat informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak 

eksternal yang berkepentingan terhadap perusahaan serta merupakan sarana 

pengkomunikasian informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. 

Informasi laba merupakan perhatian  utama untuk menaksir kinerja atau 

pertanggungjawaban manajemen. Selain itu informasi laba juga membantu 

pemilik atau pihak lain dalam menaksir earnings power perusahaan di masa yang 

akan datang. Adanya kecenderungan lebih memperhatikan laba ini disadari oleh 

manajemen, khususnya manajer yang kinerjanya diukur berdasarkan informasi 

laba tersebut, sehingga mendorong timbulnya perilaku menyimpang, yang salah 

satu bentuknya adalah earnings management. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan corporate 

governance terhadap manajemen laba, baik secara simultan dan parsial. 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2010 dengan jumlah 146 perusahaan, pengambilan 

sampel dilakukan dengan metode purposive sampling yang mendapatkan sampel 

sebanyak 40 perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda 

dengan SPSS 16.00 for windows untuk menganalisis pengaruh struktur 

kepemilikan, ukuran perusahaan, dan corporate governance terhadap manajemen 

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010. 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa dari enam hipotesis yang 

diajukan hanya ada tiga hipotesis yang diterima. Hipotesis yang diterima yaitu 

hipotesis pertama, kedua dan hipotesis keempat, sedang tiga hipotesis yang 

ditolak yaitu hipotesis ketiga, kelima dan keenam.  

Simpulan dari penelitian ini secara simultan struktur kepemilikan, ukuran 

perusahaan dan corporate governance memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap manajemen laba, sedangkan secara parsial hanya variabel kepemilikan 

institusional dan ukuran perusahaan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba.  
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ABSTRACT 

 

Waskitaningrum, Berlin. 2011. “The Influence of  Ownership Structure, Size 

and Corporate Governance towards Earnings Management in Manufacturing 

Industry at Indonesian Stock Exchange year 2010”. Final Project. Accounting 

Department. Faculty of Economics. Semarang State University. Advisor Drs. 

Subowo, M.Si. Co Advisor. Muhammad Khafid, S.Pd, M.Si.  

 

Key words: Ownership Structure, Size, Corporate Governance and Earnings 

Manajemen. 

  

Financial statements are a reflection of a company's financial condition 

because contains the information required by external interested parties against 

the company and is a means of communicating financial information to parties 

outside the company. Earnings information is a major concern for estimating the 

performance or accountability of management. Besides earnings information also 

helps the owner or other parties in assessing the company's earnings power in the 

future. More attention to the tendency of profit is being realized by the 

management, especially the managers whose performance is measured based on 

the earnings information, thus encouraging the emergence of deviant behavior, 

which one of its forms is the earnings management. The purpose of this study was 

to determine the effect of ownership structure, firm size, and corporate 

governance on earnings management, either simultaneously and partial. 

The population of this study is the Manufacturing Company is listed on the 

Stock Exchange in 2010 with the number of 146 firms, the sampling done by the 

method of purposive sampling to get a sample of 40 companies. This study used 

multiple linear regression analysis with SPSS for windows 16:00 to analyze the 

effect of ownership structure, firm size, and corporate governance on earnings 

management in manufacturing companies listed on the Stock Exchange in 2010. 

The results of hypothesis testing showed that of the six hypotheses 

proposed the hypothesis that there are only three accepted. Accepted hypothesis 

that the first hypothesis, the second and fourth hypotheses, are three hypotheses 

are rejected is the third hypothesis, the fifth and sixth. 

The conclusions of this study simultaneously the structure of ownership, 

firm size and corporate governance have a significant effect on earnings 

management, whereas only partial institutional ownership variables and firm size 

has a significant influence on earnings management. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan cerminan dari suatu kondisi keuangan 

perusahaan sebab memuat informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak 

eksternal yang berkepentingan terhadap perusahaan serta merupakan sarana 

pengkomunikasian informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. 

Laporan keuangan suatu perusahaan menunjukkan kinerja manajemen dan 

merupakan sumber dalam mengevaluasi kinerja manajemen. Laporan keuangan 

terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, 

dan catatan atas laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan antara lain 

investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, 

pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. 

Metode pencatatan laporan keuangan terdiri dari cash basic dan accrual 

basic. Cash basic merupakan metode pencatatan laporan keuangan yang 

didasarkan pada penerimaan dan pengeluaran kas secara langsung atau tunai. 

Accrual basic merupakan metode pencatatan laporan keuangan yang didasarkan 

tidak hanya pada penerimaan dan pengeluaran kas secara tunai tapi juga secara 

kredit. Penyusunan laporan keuangan menggunakan dasar accrual. Dasar accrual 

dipilih karena lebih rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan 

perusahaan secara riil. Di sisi lain penggunaan dasar accrual dapat memberikan 

1 



2 

 

keleluasaan kepada pihak manajemen dalam memilih metode akuntansi selama 

tidak menyimpang dari aturan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. 

Meskipun laporan keuangan sudah didasarkan pada accrual tetapi tidak menutup 

kemungkinan masih memberikan kesempatan kepada manajer untuk 

memodifikasi laporan keuangan tersebut agar menghasilkan jumlah laba yang 

diharapkan. 

Informasi laba merupakan perhatian  utama untuk menaksir kinerja atau 

pertanggungjawaban manajemen. Selain itu informasi laba juga membantu 

pemilik atau pihak lain dalam menaksir earnings power perusahaan di masa yang 

akan datang. Adanya kecenderungan lebih memperhatikan laba ini disadari oleh 

manajemen, khususnya manajer yang kinerjanya diukur berdasarkan informasi 

laba tersebut, sehingga mendorong timbulnya perilaku menyimpang, yang salah 

satu bentuknya adalah earnings management. 

Menurut Subramanyam (1996) dalam Siregar dan Utama (2005:475), 

adanya fleksibilitas yang senantiasa terbuka dalam implementasi Prinsip 

Akuntansi yang Berlaku Umum (Generally Accepted Accounting Principles) 

menyebabkan manajemen dapat memilih kebijakan akuntansi dari berbagai 

pilihan kebijakan yang ada, sehingga pada gilirannya fleksibilitas tersebut 

memungkinkan dilakukannya pengelolaan laba (earnings management) oleh 

manajemen perusahaan. Sedangkan menurut Gumiati (2000) dalam Bayu Suci 

(2008:4), earnings management adalah campur tangan manajemen dalam proses 

pelaporan kinerja eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. 

Earnings management atau disebut juga dengan manajemen laba merupakan salah 
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satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan. Tujuan 

manajemen laba menurut Fischer dan Rosenzweirg (1995) dalam Herawaty 

(2008), adalah meningkatkan kesejahteraan pihak tertentu walaupun dalam jangka 

panjang tidak terdapat perbedaan laba komulatif perusahaan dengan laba yang 

dapat diidentifikasikan sebagai suatu keuntungan.  

Boediono (2005) mengemukakan bahwa dalam kurun waktu 1998 sampai 

dengan 2001 tercatat telah terjadi banyak skandal keuangan di perusahaan-

perusahaan publik dengan melibatkan persoalan laporan keuangan yang pernah 

diterbitkannya. Beberapa kasus yang terjadi seperti PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia 

Farma Tbk juga melibatkan pelaporan keuangan (financial reporting) yang 

berawal dari terdeteksi adanya manipulasi. Sementara menurut beberapa media 

masa, lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan non publik melakukan 

pelanggaran yang melibatkan persoalan laporan keuangan. Lebih lanjut lagi 

Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan indikasi manipulasi laporan 

keuangan PT Bumi Resources Tbk pada tahun keuangan 2003 hingga 2008. 

Munculnya berbagai skandal keuangan yang terjadi menunjukkan bahwa laporan 

keuangan yang seharusnya mencerminkan nilai yang dapat menjelaskan kondisi 

perusahaan justru disalahgunakan dan menjadi alat untuk menguntungkan pihak 

tertentu. 

Manajer mempunyai kewajiban untuk memaksimumkan kesejahteraan 

para pemegang saham, namun disisi lain manajer juga mempunyai kepentingan 

untuk memaksimumkan kesejahteraan mereka sendiri. Penyatuan kepentingan 

pihak-pihak ini seringkali menimbulkan masalah-masalah yang disebut dengan 
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masalah keagenan (agency problem). Manajemen laba merupakan salah satu 

masalah keagenan yang terjadi karena adanya pemisahan antara pemegang saham 

dengan manajemen perusahaan.  

Teori keagenan (agency theory) menjelaskan bahwa hubungan agensi 

muncul ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) 

untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang 

pengambilan keputusan kepada agent tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). 

Sebagai pengelola perusahaan, manajer akan lebih banyak mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan dibandingkan pemilik (pemegang saham). 

 Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Ujiyantho dan Pramuka 

(2007:2-3), perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik 

kepentingan tersebut dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring 

yang bertujuan untuk menyelaraskan (alignment) berbagai kepentingan tersebut. 

Pertama, dengan memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen 

(managerial ownership), sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham 

akan dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer. Kedua, kepemilikan saham 

oleh investor institusional. Moh’d et al. (1998) dalam Pratana dan Mas’ud (2003) 

menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor 

agen dengan kepemilikannya yang besar, sehingga motivasi manajer untuk 

mengatur laba menjadi berkurang. Ketiga, melalui peran monitoring oleh dewan 

komisaris (board of directors) serta memaksimalkan fungsi komite audit yang ada 

dalam perusahaan. Dechow et al. (1996) dan Beasly (1996) menemukan hubungan 

yang signifikan antara peran dewan komisaris dengan pelaporan keuangan. Selain 
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itu juga ditemukan bahwa ukuran dan independensi dewan komisaris 

mempengaruhi kemampuan mereka dalam memonitor proses pelaporan keuangan.  

Struktur kepemilikan saham mencerminkan distribusi kekuasaan dan 

pengaruh di antara pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan. Ada 

dua kepemilikan dalam penelitian ini, yaitu kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ujiyantho dan Pramuka 

(2007), kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Hasil yang senada juga diungkapkan oleh Darmawati (2003) dalam Siregar dan 

Utama (2005) yang tidak menemukan bukti adanya hubungan antara pengelolaan 

laba dengan kepemilikan institusional. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Ujiyantho dan Pramuka 

(2007) yang menemukan adanya pengaruh negatif signifikan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Jimbalvo, dkk (1996) dalam Siregar dan Utama (2005) juga 

mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional berhubungan negatif dengan 

manajemen laba. 

Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk 

investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam saham 

perusahaan tersebut semakin banyak. Albrecth dan Richardson (1990) dan Lee 

dan Choi (2002) menemukan bahwa perusahaan yang lebih besar kurang memiliki 

dorongan untuk melakukan perataaan laba dibandingkan perusahaan-perusahaan 

kecil karena perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pihak luar. Karena itu 

diduga bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi besaran pengelolaan laba 
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perusahaan. Ukuran perusahaan dalam penelitian Halim, dkk (2005) berpengaruh 

positif dengan manajemen laba. Pada penelitian Veronica dan Siddharta (2005) 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba, namun arahnya 

berbeda, pada penelitian Veronica dan Siddharta (2005) berpengaruh negatif 

signifikan. 

Menurut teori keagenan yang dikutip dari Dallas (2004) dalam Nuryaman 

(2008:1), untuk mengatasi masalah manajemen laba adalah dengan tata kelola 

perusahaan yang baik (Good Corporate Governance = GCG). Prinsip dasar GCG 

menurut Organization for Economic Cooperation and Development yang dikutip 

dari buku karangan Surya, dkk (2006:68) ada empat yaitu transparansi, 

akuntabilitas, kewajaran dan tanggungjawab. Corporate Governance merupakan 

suatu mekanisme yang digunakan pemegang saham dan kreditor perusahaan untuk 

mengendalikan tindakan manajer.  

Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam 

meningkatkan efesiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara 

manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholders 

lainnya. Corporate governance juga memberikan suatu struktur yang  

memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai 

sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Deni, Khomsiyah dan Rika, 

2004).  

Berdasarkan hasil penelitian tentang mekanisme corporate governance 

yang dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007) pada perusahaan perbankan 

menunjukkan hubungan negatif signifikan antara manajemen laba dengan 
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mekanisme corporate governance. Corporate governance dalam penelitian 

tersebut diproksikan dengan komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris 

dan komite audit. Hal yang berbeda diungkapkan oleh Siregar dan Utama (2005) 

yang menyatakan bahwa praktik corporate governance yang diproksikan dengan 

komite audit, ukuran KAP dan proporsi dewan komisaris independen, tidak 

terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba yang 

dilakukan perusahaan. Objek penelitian ini adalah semua perusahaan yang 

terdaftar di BEJ periode non krisis (1995-1996 dan 1999-2002). 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian Siregar 

dan Utama (2005) dengan judul “Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran 

Perusahaan dan praktik Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba 

(Earnings Management) ”. Perbedaan pertama dengan penelitian sebelumnya 

terletak pada periode waktu yang diteliti. Penelitian ini menggunakan periode satu 

tahun yaitu tahun 2010, dalam penelitian sebelumnya adalah periode non krisis 

(1995-1996 dan 1999-2002). Perbedaan kedua adalah jenis perusahaan di mana 

penelitian sebelumnya yaitu menggunakan semua perusahaan yang terdaftar di 

BEJ sedangkan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur. 

Data mengenai perusahaan manufaktur menjadi populasi penelitian ini 

karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang mempunyai dominasi 

besar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sangat berpengaruh dalam perekonomian 

Indonesia. perusahaan manufaktur adalah jenis perusahaan yang paling sensitif 

terhadap keadaan lingkungan sekitarnya karena rentan terhadap pergeseran 
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ekonomi dan keadaan sosial politik sehingga perkembangan perusahaan tersebut 

tidak terlepas dari perhatian pemerintah dalam menentukan kebijakan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti kembali 

mengenai variabel-variabel yang dapat mempengaruhi manajemen laba dengan 

judul, “PENGARUH OWNERSHIP STRUCTURE, SIZE DAN CORPORATE 

GOVERNANCE TERHADAP EARNINGS MANAGEMENT PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 

2010”. 

 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Apakah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran 

perusahaan (size), proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit 

secara signifikan dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap 

tindakan manajemen laba ? 

3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap 

tindakan manajemen laba ? 

4. Apakah ukuran perusahaan (size) berpengaruh signifikan positif terhadap 

tindakan manajemen laba? 
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5. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan 

positif terhadap tindakan manajemen laba ? 

6. Apakah komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap tindakan 

manajemen laba? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, ukuran perusahaan (size), proporsi dewan komisaris 

independen, komite audit secara signifikan dapat mempengaruhi tindakan 

manajemen laba. 

2. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan 

negatif terhadap tindakan manajemen laba. 

3. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan 

negatif terhadap tindakan manajemen laba. 

4. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan (size) berpengaruh signifikan 

positif terhadap tindakan manajemen laba. 

5. Untuk mengetahui apakah proporsi dewan komisaris independen 

berpengaruh signifikan positif terhadap tindakan manajemen laba. 

6. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh signifikan positif 

terhadap tindakan manajemen laba. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat  Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

perkembangan ilmu bidang akuntansi dan menambah serta memperluas 

pengetahuan tentang praktek manajemen laba. 

2. Manfaat  Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, antara lain :  

a. Bagi Investor 

Sebagai bahan masukan sebelum melakukan investasinya di pasar 

modal, untuk tidak semata-mata terfokus pada data-data akuntansi yang 

tercantum dalam laporan keuangan perusahaan, tetapi juga mengetahui 

angka-angka tersebut diperoleh (interpretasi terhadap laporan keuangan) 

dan juga faktor lain selain laporan keuangan baik yang dipublikasikan 

maupun yang tidak.  

b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

mencermati perilaku manajemen dalam aktivitas manajemen laba dan    

untuk menjadi pertimbangan kepada pihak manajer dalam  mendalami 

ilmu pengetahuan tentang earnings management. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Kajian Teori  

2.1.1 Teori Keagenan  

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk 

memahami corporate governance. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan 

bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan 

investor (principal). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena 

kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal, 

sehingga memicu biaya keagenan (agency cost). Potensi konflik yang terjadi dapat 

mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan. Pihak manajemen yang mempunyai 

kepentingan tertentu akan cenderung menyusun laporan laba yang sesuai dengan 

tujuannya dan bukan demi untuk kepentingan principal dan dari sini muncullah 

kesempatan dalam memanajemen laba yang dilakukan oleh pihak manejemen. 

Sebagai pengelola perusahaan, manajer perusahaan tentu akan lebih 

banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan 

datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu manajer sudah 

seharusnya selalu memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada 

pemilik. Sinyal yang dapat diberikan oleh manajer yakni melalui pengungkapan 

informasi akuntansi seperti laporan keuangan (Ali, 2002 dalam Isnanta, 2008). 

Adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi ini akan memicu munculnya 

11 
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kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (information asymmetry). Dengan 

adanya asimetri informasi antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) 

akan memberi kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba 

(earnings management) sehingga akan menyesatkan pemilik (pemegang saham) 

mengenai kinerja ekonomi perusahaan.  

Dapat dirumuskan bahwa permasalahan keagenan dalam hubungannya 

antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam 

memastikan bahwa dana yang ditanam tidak diambil alih atau diinvestasikan pada 

proyek yang menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return. Corporate 

governance diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik 

dan manajer (Hastuti, 2005).  

 

2.1.2 Earnings Management  (Manajemen Laba) 

2.1.2.1 Definisi Earnings Management  (Manajemen Laba) 

Scott (1997) dalam Halim, dkk (2005) mendefinisikan manajemen laba 

sebagai berikut “Given that managers can choose accounting policies from a set 

(for example,GAAP), it is natural to expect that they will choose policies so as to 

maximize theirown utility and/or the market value of the firm”.  Dari definisi 

tersebut manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer 

dari standar akuntansi yang ada dan secara alamiah dapat memaksimumkan 

utilitas mereka dan atau nilai pasar perusahaan. Scott (1997)  dalam Halim, dkk 

(2005) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua. Pertama,  

melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimumkan 
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utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan political 

costs (Opportunistic Earnings Management). Kedua, dengan memandang 

manajemen laba dari perspektif efficient contracting (Efficient Earnings 

Management), dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk 

melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian 

yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. 

Dengan demikian, manajer dapat mempengaruhi nilai pasar saham 

perusahaannya melalui manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba 

(income smoothing ) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu.  

Definisi manajemen laba yang hampir sama juga diungkapkan oleh 

Schipper (1989) dalam Sutrisno (2002) yang menyatakan bahwa manajemen laba 

merupakan suatu intervensi dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan 

keuangan eksternal, untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi. 

Menurut Assih dan Gudono (2000) mengartikan manajemen laba 

sebagai suatu proses  yang dilakukan dengan sengaja dalam  batasan  General 

Accepted Accounting Principles (GAAP) untuk mengarah pada tingkatan laba 

yang dilaporkan. Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses 

pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. 

Manajemen laba merupakan salah satu  faktor yang dapat mengurangi 

kredibilitas  laporan keuangan, dan  menambah bias  dalam laporan keuangan 

serta mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba 

hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa (Setiawati dan Na’im, 

2000 ).  
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Definisi manajemen laba menurut Sugiri (1998:1-18) dalam Ma’ruf 

(2006) dibagi menjadi dua, yaitu : 

1. Definisi Sempit. 

Manajemen laba dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode 

akuntansi. Manajemen laba dalam artian sempit ini didefinisikan sebagai 

perilaku manajer untuk bermain dengan komponen discretionary accruals 

dalam menentukan besarnya laba.  

2. Definisi Luas. 

Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan 

(mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit usaha dimana 

manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) 

profitabilitas ekonomi jangka panjang unit tersebut.  

 

Sedangkan menurut Copeland (1968:10) manajemen laba didefinisikan 

sebagai, “some ability to  increase or decrease reported net income at will”.  

Dari pernyataan Copeland berarti bahwa  manajemen laba mencakup usaha 

manajemen untuk memaksimumkan, atau meminimumkan laba,  termasuk  

perataan  laba  sesuai  dengan keinginan manajemen.  

Penelitian  Nelson   et  al.  (2000)  mengenai  praktik  manajemen  laba  

yang dilakukan oleh manajemen di Amerika Serikat dan mengidentifikasi 

penyebab auditor membiarkan manajemen laba tanpa dikoreksi. Dari data 526 

kasus manajemen laba yang diperoleh dengan cara survey pada kantor akuntan 

publik yang tergolong  the big five Nelson menyimpulkan bahwa : (1) 60% 
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dari sampel melakukan usaha manajemen laba yang  berdampak  meningkatnya  

laba tahun berjalan, sisanya 40% berdampak pada penurunan laba, (2) manajemen 

laba yang paling banyak dilakukan adalah yang berkaitan dengan cadangan 

(reserve), kemudian berdasarkan urutan frekuensi kejadian adalah: pengakuan 

pendapatan, penggabungan badan usaha (business combination) , aktiva tidak 

berwujud, aktiva tetap, inves tasi, sewa guna usaha.  

Dalam  rangka  untuk  mendeteksi  ada  tidaknya  manajamen  laba,  

maka  perlu melakukan pengukuran atas akrual sehingga hal yang sangat penting 

untuk diperhatikan. Total akrual merupakan  selisih antara laba  dan  arus kas  

yang berasal dari aktivitas operasi. Total akrual dapat dibedakan menjadi dua 

bagian, yaitu: (1) bagian akrual yang memang sewajarnya ada dalam proses  

penyusunan laporan keuangan, disebut  normal accruals  atau  non  

discretionary  accruals,  dan  (2)  bagian  akrual  yang  merupakan manipulasi 

data akuntansi disebut dengan abnormal accruals atau discretionary accruals.  

Studi komparatif yang pernah terjadi yakni dilakukan oleh  Thomas dan 

Zhang (2000:347) tentang berbagai metode estimasi akrual, dengan tujuan 

untuk mengetahui model mana yang mempunyai akurasi yang paling tinggi. 

Beberapa model yang dijadikan dasar komparasi, yaitu model DeAngelo (1986), 

model Jones (1991), model Dechow and Sloan (1991), model Dechow (1995) 

serta model Kang dan Sivaramakhrisnan (1995). Thomas dan Zhang (2000) 

juga menguji dengan data yang digunakan adalah pool data ternyata dengan 

memakai data pool untuk setiap jenis industri diperoleh akurasi model prediksi 

yang lebih baik.  
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Masih menurut McNichols (2000) , menurutnya ada tiga pendekatan 

yang dapat digunakan untuk proksi manajemen laba: (1) pendekatan yang 

mendasarkan pada model agregat akrual, misal Healy (1985), model Jones dan 

modified Jones, (2) pendekatan yang mendasarkan pada model spesifik akrual, 

misal Beneish (1997) serta Beaver dan McNichols (1998), dan (3) pendekatan 

berdasarkan distribusi frekuensi, fokusnya adalah perilaku laba yang dikaitkan 

dengan spesifik benchmark dimana praktik manajemen laba dapat dilihat dari 

banyaknya frekuensi perusahan yang melaporkan laba di atas atau  di bawah 

benchmark, misal Burgstahler dan Dichev (1997) serta Myers dan Skinner 

(1999). Hasil kajian McNichols (2000) juga menyarankan bahwa agar riset 

mengenai manajemen laba untuk menggunakan model spesifik akrual dan 

distribusi frekuensi.  

Bukti empirik yang ada saat ini diungkapkan oleh Sloan (1996) dan Xie 

(2001) yakni  bahwa pasar tidak mengantisipasi dengan baik informasi yang 

terkait dengan akrual (mispricing akrual), menurut  Dechow dan Skinner (2000) 

hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan sudut pandang antara akademisi dan 

para praktisi (partisipan pasar modal). Riset mengenai manajemen laba oleh 

para akademisi adalah berdasarkan pada perilaku manajemen untuk memenuhi 

tujuan tertentu sebagaimana dijelaskan dalam teori akuntansi positip, sedangkan 

para praktisi lebih melihat manajemen laba dalam prespektif insentif pasar modal 

( capital market incentives) .  
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Selama ini para akademisi menggunakan model statistik yang rumit untuk 

mengidentifikasi praktik manajemen laba, sedangkan model tersebut kadang 

bahkan justru sulit untuk dipahami. Adanya keterbatasan kemampuan para  

praktisi juga diungkapkan oleh Dechow dan Skinner (2000:242) yang  

menyatakan “SEC cannot ignore the possibility that certain investors rely 

completely on earnings numbers reported on the face of the income statement 

because their ability to process more sophisticated information is limited”.   

Berdasarkan pada kajian McNichols (2000) serta Dechow dan Skinner 

(2000) maka proksi manajemen laba yang digunakan penulis adalah model 

spesifik akrual yaitu akrual modal kerja. Penggunaan akrual modal kerja lebih 

tepat sebagaimana yang telah dikaji  oleh  Peasnell  et  al.  (2000).  Penggunaan  

akrual  diskresioner  tidak  diestimasi berdasarkan kesalahan residual karena 

teknik tersebut dianggap relatif rumit, oleh karena itu digunakan proksi rasio 

akrual modal kerja dengan penjualan.  

Digunakannya  penjualan  sebagai  deflator  akrual  modal  kerja  adalah  

karena manajemen laba banyak terjadi pada akun penjualan sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Nelson et al. (2000). Penggunaan penjualan sebagai deflator 

dalam penelitian ini juga dilakukan oleh Friedlan (1994) yang memodifikasi 

model DeAngelo (1986) menjadi rasio antara perubahan total akrual dengan 

penjualan.  

Semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan 

tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Hal tersebut 

dikarenakan dengan laba yang  tinggi  pemerintah  akan  segera  mengambil  
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tindakan,  misalnya:  mengenakan peraturan antitrust, menaikkan pajak 

pendapatan perusahaan, dan lain -lain.  

 

2.1.2.2 Faktor-Faktor Pendorong Manajemen Laba  

Dalam positif accounting theory  terdapat tiga hipotesis yang 

melatarbelakangi terjadinya manajemen laba (Watt dan Zimmerman, 1986), yaitu:  

a)  Bonus Plan Hypothesis 

Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan 

utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan bonus 

besar berdasarkan earnings lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang 

meningkatkan laba yang dilaporkan. Dalam suatu perusahaan yang memiliki 

rencana pemberian bonus, maka seorang  manajer  perusahaan  akan  

melakukan  penaikan  laba  saat  ini  yakni  dengan memilih metode akuntansi 

yang mampu menggeser laba dari masa depan ke masa kini. Tindakan ini 

dilakukan dikarenakan manajer termotivasi untuk mendapatkan upah yang lebih 

tinggi untuk masa kini.  

Dalam kontrak bonus dikenal dua istilah yaitu bogey (tingkat laba 

terendah untuk mendapatkan bonus) dan cap (tingkat laba tertinggi). Jika laba 

berada di bawah  bogey, maka tidak akan ada bonus yang diperoleh manajer 

sedangkan jika laba berada di atas cap, maka manajer juga tidak akan mendapat 

bonus tambahan. Jika laba bersih berada di bawah bogey, manajer cenderung 

memperkecil laba dengan harapan memperoleh bonus lebih besar pada periode 

berikutnya, begitu pula sebaliknya. Jadi manajer hanya akan menaikkan laba 
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bersih perusah aan hanya jika laba bersih berada di antara bogey dan cap. 

b)  Debt Covenant Hypothesis  

Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit 

cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan laba 

(Sweeney, 1994). Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak 

eksternal.  

Dalam suatu perusahaan yang mempunyai rasio debt to equity cukup 

tinggi, maka akan mendorong manajer perusahaan untuk cenderung 

menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau 

laba. Perusahaan dengan rasio debt to equity yang tinggi akan berakibat 

menimbulkan kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditor 

dan bahkan perusahaan dapat terancam melanggar perjanjian utang. 

c)  Political Cost Hypothesis  

Dalam suatu perusahaan besar yang memiliki biaya politik tinggi, akan 

mendorong manajer untuk memilih metode akuntansi yang menangguhkan laba 

yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode masa mendatang sehingga 

dapat memperkecil laba yang dilaporkan. Adanya biaya politik dikarenakan 

profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian media dan 

konsumen. Terdapat asumsi dalam Agency theory bahwa setiap individu semata-

mata termotivasi oleh kepentingan diri sendiri sehingga akan dapat menimbulkan 

konflik kepentingan antara principal dan agent. Sedangkan pemegang saham 

sebagai pihak principal tentu akan mengadakan kontrak dengan tujuan untuk 

memaksimumkan kesejahteraan dirinya  sendiri yakni supaya profitabilitas yang 
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selalu meningkat.  

Seorang manajer dalam perusahaan bertindak sebagai agent dan 

cenderung akan termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan 

ekonomi dan psikologisnya sendiri yang  antara lain  seperti  dalam hal 

memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi.  Munculnya 

masalah  keagenan ini sebenarnya lebih  di karenakan adanya perilaku 

oportunistik dari agent, yaitu perilaku manajemen  untuk memaksimumkan  

kesejahteraannya sendiri yang tentu sangat berlawanan sekali dengan 

kepentingan principal. Sebagai pengelola perusahaan, manajer memiliki 

dorongan dan mempunyai kemampuan untuk memilih dan menerapkan metode 

akuntansi yang  dinilai dapat  memperlihatkan kinerjanya  yang  baik  sehingga  

tujuannya  untuk  mendapatkan bonus dari principal akan terpenuhi.  

Scott (2000:302) mengemukakan adanya beberapa motivasi yang 

menyebabkan terjadinya manajemen laba :  

a) Bonus Purposes 

Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan 

bertindak secara oportunistic untuk melakukan manajemen laba dengan 

memaksimalkan laba saat ini (Healy, 1985).  

b) Political Motivations 

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada 

perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang 

dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah 

menetapkan  peraturan-peraturan yang lebih ketat. 
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c) Taxation Motivations 

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang  

paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan  

penghematan pajak pendapatan.  

d) Pergantian CEO 

CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan 

pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika kinerja  

perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak 

diberhentikan.  

e)  Initital Public Offering (IPO)  

Perusahaan yang akan go public belum memiliki nilai pasar, dan 

menyebabkan manajer perusahaan yang akan go public melakukan 

manajemen laba dalam prospectus mereka dengan harapan dapat 

menaikkan harga saham perusahaan. 

f) Pentingnya Memberi Informasi Kepada Investor  

Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada  

investor sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap 

menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik.   
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2.1.2.3 Teknik Manajemen Laba  

Teknik dan pola manajemen laba menurut Setiawati dan Na’im 

(2000) dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu:  

a) Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi  

Cara  manajemen  mempengaruhi  laba  melalui   judgment  (perkiraan)  

terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak 

tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi 

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

b) Mengubah metode akuntansi  

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu 

transaksi, contoh : merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode 

depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.  

c) Menggeser periode biaya atau pendapatan.  

Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain : 

mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengemba ngan 

sampai pada periode akuntansi berikutnya,  mempercepat/menunda  

pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat/menunda 

pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap 

yang sudah tak dipakai.  

 

 

 

 



23 

 

2.1.2.4 Pola Manajemen Laba  

Pola manajemen laba menurut Scott (2000) dapat dilakukan dengan cara: 

a)  Taking a Bath  

Pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru 

dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini 

diharapkan dapat meningkatkan laba di masa datang.  

b)  Income Minimization  

Dilakukan pada  saat  perusahaan mengalami tingkat  profitabilitas 

yang  tinggi sehingga  jika  laba  pada  periode  mendatang diperkirakan 

turun   drastis  dapat  diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya. 

c)  Income Maximization   

Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas income maximization 

bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus 

yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan 

pelanggaran perjanjian hutang. 

4)  Income Smoothing  

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba  yang dilaporkan 

sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada 

umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil. 
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2.1.3 Ownership Structure  (Struktur Kepemilikan)  

Masalah corporate governance merupakan masalah yang timbul 

sebagai akibat pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan mempunyai 

kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut antara lain karena 

karakteristik kepemilikan dalam perusahaan, seperti (1) Kepemilikan menyebar  

(dispersed ownership). Ditemukan bahwa perusahaan yang kepemilikannya 

lebih menyebar memberikan imbalan yang lebih besar  kepada pihak 

manajemen daripada perusahaan yang kepemilikannya lebih terkonsentrasi 

(Gilberg dan Idson,  1995)  (2) Kepemilikan terkonsentrasi  (closely held).  

Dalam  tipe  kepemilikan seperti ini timbul dua kelompok pemegang saham, yaitu 

controlling interest dan minority interest (shareholders).  

Adanya agency problem dapat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan 

(kepemilikan manajerial dan kepemilikan  institusional).  Struktur kepemilikan 

oleh beberapa peneliti dipercaya  mampu  mempengaruhi jalannya perusahaan 

yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan 

perusahaan yaitu maksimalisasi nilai perusahaan.  Hal ini disebabkan  oleh karena 

adanya kontrol yang mereka miliki.  

Beberapa penelitian mengenai struktur kepemilikan dilakukan oleh 

Crutchley (1999) dengan membangun sebuah model yang menunjukkan empat 

keputusan yang saling  terkait  menyangkut leverage, dividend, insider 

ownership, dan  institutional ownership ditentukan secara simultan dalam 

kerangka agency cost. Penelitian Crutchley (1999), memberikan bukti bahwa ada 

keterkaitan antara keputusan  leverage, dividend payout  ratio,  insider 
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ownership, dan institutional ownership yang ditentukan secara simultan meskipun 

tidak menyeluruh. Pada penelitiannya Crutchley (1999) juga membuktikan bahwa 

kepemilikan institusional merupakan subtitusi kepemilikan manajerial. Chen 

(2000) menemukan hubungan negatif antara analyst coverage dan kepemilikan 

manajerial, hal ini mendukung hasil penelitian Crutchley (1999.)  

Kemungkinan suatu perusahaan berada pada posisi tekanan keuangan juga 

banyak dipengaruhi oleh struktur kepemilikan perusahaan tersebut. Struktur 

kepemilikan tersebut menjelaskan komitmen dari pemiliknya untuk menyelamatkan 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Classens et al. (1996) mengenai struktur 

kepemilikan di Republik Ceko menyatakan bahwa nilai suatu perusahaan akan lebih 

tinggi apabila perusahaan tersebut dimiliki oleh lembaga keuangan yang di sponsori 

oleh bank.   

Hal ini menjelaskan bahwa bank, sebagai pemilik perusahaan, akan 

menjalankan fungsi monitoringnya dengan lebih baik dan investor percaya 

bahwa bank tidak akan melakukan ekspropriasi atas aset perusahaan. Selain itu, 

apabila perusahaan tersebut dimiliki oleh perbankan maka apabila perusahaan  

tersebut menghadapi masalah keuangan maka perusahaan lebih mudah 

mendapatkan suntikan dana dari bank tersebut.  

Classens et al. (1999) menyatakan bahwa kepemilikan oleh bank akan 

menurunkan kemungkinan perusahaan mengalami kebangrutan. Namun, apabila 

struktur kepemilikan perusahaan dimiliki oleh dewan direksi atau dewan 

komisarisnya maka dewan tersebut justru akan cenderung melakukan tindakan-

tindakan ekspropriasi yang menguntungkannya secara pribadi.  
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Oleh karena itu dengan kepemilikan perusahaaan dimiliki oleh direksi 

semakin meningkat maka keputusan yang diambil oleh direksi akan lebih 

cenderung untuk menguntungkan dirinya dan secara keseluruhan akan merugikan 

perusahaan sehingga kemungkinan nilai perusahaan akan cenderung mengalami 

penurunan. 

 

2.1.4 Size  (Ukuran Perusahaan) 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar 

kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai 

pasar saham, dan lain-lain (Suwito dan Herawaty, 2005:138). Ukuran perusahaan 

dapat dibagi menjadi tiga kriteria yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan 

menengah (medium firm) , dan perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran 

perusahaan ini didasarkan pada total aktiva perusahaan. Total aktiva merupakan 

jumlah seluruh aktiva lancar dan aktiva tetap. Sementara itu, Brigham dan 

Houston (2001:119) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai rata-rata total 

penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun, ukuran 

perusahaan merupakan karakteristik suatu perusahaan dalam hubungannya 

dengan struktur perusahaan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur 

dengan menggunakan total aktiva perusahaan. Total aktiva adalah jumlah dari 

aktiva lancar dan aktiva tetap. Menurut IAI (2004:14) total aktiva adalah segala 

sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari transaksi masa 

lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa 

yang akan datang. Perusahaan yang memiliki jumlah aktiva yang besar lebih 



27 

 

diperhatikan oleh investor, kreditur, pemerintah, dan  pihak lainnya.  

Perhatian investor terhadap perusahaan yang besar disebabkan oleh 

adanya peluang yang menguntungkan untuk mengembangkan dana yang mereka 

miliki terhadap perusahaan tersebut. Sedangkan perhatian pemerintah pada 

perusahaan yang besar tertuju pada pembayaran pajak yang diharapkan berjumlah 

besar pula sesuai dengan ukuran perusahaan tersebut.  

Size (ukuran) perusahaan juga merupakan faktor yang diduga 

mempengaruhi praktik income smoothing. Ukuran perusahaan dapat diproksikan 

dengan total aktiva perusahaan. Hasil penelitian Anuar et. al. (2000) 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap perataan laba.  

Albretch dan Richardson dalam Suwito dan Herawaty (2005) menemukan bukti 

bahwa perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki dorongan untuk 

melakukan perataan laba dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lebih 

kecil karena perusahaan yang lebih besar diteliti dan dipandang dengan lebih 

kritis oleh para investor. Hasil lainnya dikemukakan oleh Budiasih (2007) bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap perataan laba.  

Perusahaan yang ukurannya besar tidak hanya memperoleh perhatian dari 

para investor, akan tetapi mendapat perhatian juga dari pemerintah dan 

masyarakat umum. Hal ini menuntut manajemen untuk mempertahankan reputasi 

perusahaan mereka, maka dari itu perusahaan yang besar lebih cenderung 

meratakan labanya agar laba yang dilaporkan tidak fluktuatif. Perusahaan besar 

mendapat perhatian dari pemerintah dalam hal pembayaran pajak, karena 

perusahaan akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan kas 
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negara.  

 

2.1.5 Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) 

2.1.5.1 Definisi Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) 

Definisi corporate governance menurut The OECD (The Organization for 

Economic Coorporation and Development) Corporate governance Principles of 

1999  dalam Khairandy dan Malik (2007), adalah : 

Corporate governance involves a set of relationship between a company’s 

management, its board, its shareholder and the other stakeholders. 

Corporate governace also provides the structure through which the 

objectives of the company are set, and the means of attaining those 

objectives and monitoring performance are determined. 

Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa pengelolaan perusahaan yang 

baik adalah mengacu kepada adanya hubungan antara pihak manajemen, direksi, 

pemegang saham dan juga pihak yang berkepentingan. Sedangkan definisi 

corporate governance yang digunakan oleh perusahaan adalah: 

The legal and pratical system for the exercise of power and control in the 

conduct of the business of a corporation, including in particular the 

relationship among the shareholders, the board directors, and its 

committees, the executive officers, and the other constituencies (such as 

employees, local communities and major customers and suppliers). 

Corporate governance muncul karena terjadi pemisahan antara 

kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan 
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istilah  masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara 

pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam 

memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan 

pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return 

(bonus). Corporate governance diperlukan untuk mengurangi permasalahan 

keagenan antara pemilik dan manajer.  

Adanya pemisahan kepemilikan oleh  principal dengan pengendalian 

oleh agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan 

diantara  principal dengan agen. Jansen dan Meckling (1976), Watts dan 

Zimmerman (1986) menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat dengan 

angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik diantara 

pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang dilaporkan oleh 

agen sebagai pertanggungjawaban kinerjanya,  dengan itu principal dapat 

menilai, mengukur, dan mengawasi sampai sejauh mana agen tersebut 

bekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya, serta memberikan kompensasi 

kepada agen. Akuntansi akrual yang dicatat dengan basis akrual (accrual basis) 

merupakan subjek managerial discretion, karena fleksibilitas yang diberikan 

oleh GAAP memberikan dorongan kepada manajer untuk memodifikasi laporan  

keuangan  agar  dapat  menghasilkan  laporan  laba  seperti  yang  diinginkan, 

meskipun menciptakan distorsi dalam pelaporan laba (Watts dan Zimmer man, 

1986). Salah satu cara yang diharapkan dapat digunakan untuk mengontrol biaya 

keagenan yaitu dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good 

corporate governance).  
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Penelitian yang pernah dilakukan Jansen dan Meckling (1976)  

menunjukkan bahwa untuk meminimalkan konflik keagenan adalah dengan 

meningkatkan kepemilikan manajerial di dalam perusahaan. Ross et al (1999) 

menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan manjemen dalam perusahaan 

maka  manajemen akan cenderung untuk berusaha untuk meningkatkan 

kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingannya 

sendiri.  

Dengan demikian, definisi corporate governance yang umum digunakan 

adalah corporate governance sebagai hukum atau praktik hukum untuk 

menjalankan kewenangan dan kontrol dalam kegiatan bisnis perusahaan. 

Kegiatan itu meliputi hubungan khusus antara pemegang saham, komisaris dan 

komite-komitenya, direksi, pejabat eksekutif, dan konstituen lainnya (seperti 

pegawai, masyarakat lokal, dan pelanggan dan pihak supplier). 

Isu corporate governance muncul karena terjadi pemisahan antara 

kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan 

istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara 

pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam 

memastikan bahwa dana yang ditanam tidak diambil alih atau diinvestasikan pada 

proyek yang menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return (bonus). 

Corporate governance diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan 

antara pemilik dan manajer. 

Beberapa konsep tentang corporate governance antara lain yang 

dikemukakan oleh Shleifer dan Vishny (1997) yang menyatakan corporate 
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governance berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk meyakinkan para 

pemilik modal dalam memperoleh return yang sesuai dengan investasi yang telah 

ditanam. Selain itu corporate governance merupakan alat untuk menjamin direksi 

dan manajer (insider) agar bertindak yang terbaik untuk kepentingan investor luar 

(kreditur atau shareholder) (Prowson, 1998 dalam Hastuti, 2005). 

 

2.1.5.2 Tujuan Good Corporate Governence 

Good corporate governance mempunyai lima macam tujuan dalam Sutojo 

dan Aldrige (2005:5), yakni : 

a) Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham 

b) Melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders non-

pemegang saham. 

c) Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham. 

d) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus atau Board of 

directors dan manajemen perusahaan,dan 

e) Meningkatkan mutu hubungan board of directors dengan manajemen 

senior perusahaan.  

 

2.1.5.3 Prinsip Dasar Pengelolaan Perusahaan yang Baik 

Menurut Linan (2000) terdapat empat prinsip dasar pengelolaan 

perusahaan yang baik. Keempat prinsip tersebut a dalah :  

1)     Keadilan (fairness) yang meliputi : (a) Perlindungan bagi seluruh hak 

pemegang  saham. (b) Perlakuan yang sama bagi para pemegang 
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saham. 

2)   Transparansi (transparancy) yang meliputi: (a) Pengungkapan 

informasi yang bersifat penting. (b) Informasi harus disiapkan, 

diaudit, diungkapkan dengan pembukuan berkualitas.(c) Penyebaran 

informasi harus bersifat adil, tepat waktu dan efisien. 

3)   Dapat dipertanggungjawabkan (accountability) yang meliputi (a)  

Dewan direksi bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan 

pemegang saham . (b) Penilaian yang bersifat independen terlepas dari 

manajemen. (c) Akses terhadap informasi secara  akurat, relevan dan 

tepat waktu. 

4) Pertanggungjawaban (responsibility) meliputi : (a) Menjamin 

dihormatinya segala hak pihak-pihak yang berkepentingan. (b) Para 

pihak yang berkepentingan harus mempunyai kesempatan untuk 

mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak 

mereka. (c) Dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi pihak 

yang berkepentingan. (d) Jika diperlukan, para pihak yang 

berkepentingan harus mempunyai akses terhadap informasi yang 

relevan. 
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2.2 Kerangka Berpikir 

Tujuan laporan keuangan sebagaimana telah dikemukakan oleh IAI  

adalah untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, 

prestasi  (hasil usaha) perusahaan, serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. Salah satu informasi yang penting dalam laporan keuangan adalah 

mengenai laba perusahaan. Pelaporan laba terdapat pada laporan laba rugi 

perusahaan.  

Laba merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja 

operasional perusahaan. Informasi tentang laba juga dapat digunakan untuk 

mengukur keberhasilan atau kegagalan bisnis dalam mencapai tujuan operasi 

yang ditetapkan. Informasi tentang laba mempunyai peran yang sangat penting 

bagi pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan. Pihak eksternal dan 

internal  perusahaan sering menggunakan laba sebagai dasar dalam pengambilan 

berbagai keputusan  diantaranya pemberian kompensasi dan pembagian bonus 

kepada manajer, pengukur prestasi atau kinerja manajemen, dan dasar penentuan 

pajak. Atas fungsi pentingnya itu laporan keuangan yang mengandung informasi 

laba perusahaan harus memiliki kualitas yang baik agar tidak menyesatkan 

penggunanya.  

Laporan keuangan termasuk laporan laba merupakan produk dari 

perusahaan yang didalam proses penyusunannya melibatkan berbagai pihak 

diantaranya pihak internal dan eksternal perusahaan. Proses penyusunan laporan 

ini melibatkan pihak pengurus dalam pengelolaan perusahaan, di antaranya 
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adalah pihak manajemen, dewan komisaris, dan pemegang saham. Kebijakan dan 

keputusan yang diambil oleh mereka dalam rangka proses penyusunan laporan 

keuangan terutama laba akan menentukan kualitas laba. Namun dalam 

penyusunan laporan keuangan ini terjadi konflik kepentingan antara pihak 

manajemen dan investor yang didasari adanya Agency Teory (Teori Keagenan).   

Dalam teori keagenan (agency theory), hubungan agensi muncul ketika 

satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk 

memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan 

keputusan kepada agent tersebut (Jensen & Meckling, 1976). Potensi konflik 

yang terjadi antara pemilik dan agent dapat mempengaruhi kinerja manajemen 

sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan keinginan 

pemilik sehingga kualitas laba yang dilaporkan kurang dapat 

dipertanggungjawabkan. Pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan yang 

lebih banyak mengetahui kondisi perusahaan dan seharusnya berkewajiban 

memberikan sinyal pada pemilik (principal), justru atas kepentingan-kepentingan 

tertentu akan cenderung menyusun laporan laba yang sesuai dengan tujuannya 

dan bukan demi untuk kepentingan principal. Kondisi dimana manajer 

perusahaan  tidak memberikan informasi tentang keadaan perusahaan yang 

sebenarnya kepada principal, dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau 

asimetri informasi (information asymmetric). Asimetri antara manajemen (agent) 

dengan pemilik (principal) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk 

melakukan manajemen laba (Richardson, 1998 dalam Ujiyantho & Pramuka, 

2007).  
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2.2.1 Pengaruh Ownership Structure terhadap Earnings Management 

Penelitian ini membahas mengenai struktur kepemilikan yang dibagi 

menjadi dua yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Struktur 

kepemilikan saham mencerminkan distribusi kekuasaan dan pengaruh di antara 

pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan sudut 

pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi 

manajer perusahaan. Gideon, (2005:175) menyatakan bahwa 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. 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 presentase 

tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi 

tindakan manajemen laba.  

Penelitian yang dilakukan oleh Cornet et al. (2006) dalam Ujiyanto dan 

Pramuka (2007) menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa tindakan 

pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor 

insitusional dapat membatasi perilaku para manajer dan dari hasil penelitian 

tersebut, memberikan kesimpulan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh 

pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan 

perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku 

opportunistic atau mementingkan diri sendiri. Hasil penelitian Lang dan 
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McNichols (1997), Rajgopal et al. (1999), Bushee (1998), Rajgopal dan 

Venkatachalam (1998) juga memberikan  kesimpulan bahwa kepemilikan 

institusional  memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tindakan  manajemen 

laba. 

Tarjo (2008) dalam Simposium Nasional Akuntansi 11 Pontianak dengan 

judul “Pengaruh konsentrasi kepemilikan institusional dan Leverage terhadap 

manajemen Laba, Nilai Pemegang saham serta Cost of equity Capital”. Hasilnya, 

konsentrasi kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap 

manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Jensen dan Meckling (1976) 

dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) juga menemukan adanya pengaruh negatif 

signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Jimbalvo, dkk (1996) dalam Siregar 

dan Utama (2005) juga mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional 

berhubungan negatif dengan manajemen laba. 

Selain kepemilikan institusional, kepemilikan seorang manajer dalam 

struktur kepemilikan perusahaan akan ikut menentukan kebijakan dan 

pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada 

perusahaan yang mereka kelola. Secara teoritis ketika kepemilikan manajemen 

rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik 

manajer akan meningkat. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan 

dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang 

saham luar dengan manajemen (Jensen & Meckling, 1976). Sehingga 

permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah 

juga sekaligus sebagai seorang pemilik. Warfield (1995) dalam Isnanta (2008) 
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menguji hubungan kepemilikan manajerial dengan discretionary accrual dan 

kandungan informasi laba menemukan bukti bahwa kepemilikan manajerial 

berhubungan secara negatif dengan discretionary accrual sebagai ukuran dari 

manajemen laba.  

Penelitian Warfield et al (1995) yang menguji hubungan kepemilikan 

manajerial dengan discretionary accrual dan kandungan informasi laba 

menemukan bukti bahwa kepemilikan manajerial berhubungan secara negatif 

dengan  discretionary accrual. Hasil penelitian tersebut juga menyatakan bahwa 

kualitas laba meningkat ketika kepemilikan manajerial tinggi.  

Gabrielsen et al (2002) menguji hubungan antara kepemilikan 

manajerial  dan kandungan informasi laba serta discretionary accrual. Dengan 

menggunakan data pasar modal Denmark ditemukan adanya hubungan yang 

positif tetapi tidak signifikan antara kepemilikan manajerial dan discretionary 

accrual dan  hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dan kandungan 

informasi laba. Smith (1976) menemukan bahwa income smoothing secara 

signifikan lebih sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang  

dikendalikan  oleh  manajer  dibandingkan  dengan  perusahaan-perusahaan  

yang dikendalikan oleh pemiliknya.  

Penelitian Gabrielsen et al. (1997), Pratana (2002) dalam Siswantaya 

(2007). Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya kepemilikan manajerial 

dalam suatu perusahaan tidak memberikan pengaruh terhadap manajemen laba. 

Manajemen tetap melakukan manajemen laba karena terdorong keinginan untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan yang mereka kelola dimata pasar.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Arief Ujiyantho dan Bambang Agus 

Pramuka (2007) dalam Simposium Nasional Akuntansi 10 (Makasar) dengan 

judul “Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja 

Keuangan”. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa kepemilikan institusional  

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, kepemilikan manajerial berpengaruh 

negatif signifikan terhadap manajemen laba, secara simultan variabel bebas 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.  

 

2.2.2 Pengaruh Size terhadap Earnings Management 

Menurut Setiaji (2009) ukuran perusahaan dapat menunjukkan seberapa 

besar informasi yang terdapat di dalamnya sekaligus mencerminkan kesadaran 

dari pihak manajemen mengenai pentingnya informasi, baik bagi pihak eksternal 

perusahaan maupun pihak internal perusahaan. Jumlah informasi yang 

terpublikasi untuk perusahaan meningkat seiring dengan ukuran perusahaan. 

Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan 

yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar  akan berdampak 

lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Bagi investor, kebijakan perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek cash 

flow  di masa yang akan datang. Bagi regulator, akan berdampak terhadap 

besarnya pajak yang akan diterima, serta efektifitas peran pemberian 

perlindungan terhadap masyarakat secara umum. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sylvia Veronika Siregar dan Siddharta 

Utama (2005) dalam Simposium Nasional Akuntansi 8 (Solo) dengan judul 
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“Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan praktik Corporate 

Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management)”. Hasil 

penelitian tersebut, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

pengelolaan laba. 

 

2.2.3 Pengaruh Corporate Governance terhadap Earnings Management 

Munculnya manajemen laba dalam perusahaan membuat efektivitas 

penerapan corporate governance di dalamnya patut dipertanyakan, karena 

corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan 

efesiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen 

perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholders lainnya. 

Corporate governance juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi 

penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk 

menentukan teknik monitoring kinerja. Corporate governance sangat berkaitan 

dengan bagaimana membuat para investor yakin bahwa manajer akan memberikan 

keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan 

atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan 

berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor. Selain itu 

corporate governance juga berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol 

para manajer (Shleifer & Vishny, 1997). 

Dalam rangka memahami corporate governance maka digunakanlah dasar 

perspektif hubungan keagenan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa 

hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan  
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investor (principal). Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen 

karena kemungkinan agen  bertindak  tidak  sesuai  dengan  kepentingan  

principal,  sehingga  memicu  biaya keagenan (agency cost). Penyebab timbulnya 

manajemen laba akan dapat dijelaskan dengan menggunakan teori  agensi.  

Eisenhardt (1989) 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  resiko  (risk averse).  Berdasarkan asumsi sifat 

dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan 

bertindak berdasarkan sifat opportunistic, yaitu mengutamakan kepentingan 

pribadinya (Haris, 2004).  

Corporate  governance  yang  merupakan  konsep  yang  didasarkan  

pada  teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan 

keyakinan kepada para  investor  bahwa  mereka  akan  menerima  return  atas  

dana  yang  telah  mereka investasikan. Corporate governance sangat berkaitan 

dengan bagaimana membuat para investor yakin bahwa manajer akan 

memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak  akan  

mencuri/menggelapkan atau  menginvestasikan ke  dalam proyek - proyek yang 

tidak menguntungkan berkaitan dengan  dana/kapital yang  telah ditanamkan oleh 

investor. Selain itu Corporate Governance juga berkaitan dengan bagaimana para 

investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny , 1997). Dengan kata lain 
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yakni corporate governance diharapkan akan dapat berfungsi untuk menekan 

atau menurunkan biaya keagenan (agency cost).  

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). Hasil penelitian Dechow et al. 

(1996), Klein (2002), Chtourou et al. (2001), dan Xie et al. (2003) memberikan 

simpulan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi anggota dewan komisaris 

yang berasal dari luar perusahaan atau outside director dapat mempengaruhi 

tindakan manajemen laba.  

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004 dalam Nasution dan Setiawan (2007), 

komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan 

tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat 

penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru 

dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai 

penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak 

manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Berdasarkan Surat Edaran 

BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-
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kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang 

berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal 

dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat 

sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan 

komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen. Xie et 

al. (2003) menguji efektifitas komite audit dalam mengurangi manajemen laba 

yang dilakukan oleh pihak manajemen. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini 

berupa kesimpulan bahwa komite audit yang berasal dari luar mampu melindungi 

kepentingan pemegang saham dari tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh 

pihak manajemen. Pengaruh terhadap akrual kelolaan ditunjukkan oleh makin 

seringnya komite audit bertemu dan pengaruh tersebut ditunjukkan dengan 

koefisien negatif yang signifikan.  

Sylvia Veronica N.P. Siregar dan Siddharta Utama (2005) menunjukkan 

bahwa proporsi komisaris independen yang tinggi dan keberadaan komite audit 

tidak terbukti dapat membatasi pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Arief Ujiyantho dan Bambang Agus 

pramuka (2007) dalam Simposium Nasional Akuntansi 10 (Makasar) dengan 

judul “Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja 

Keuangan”. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa proporsi dewan komisaris 

independen berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, secara 

simultan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Penelitian yang dilakukan oleh Marihot Nasution dan Doddy Setiawan 

(2007) dalam Simposium Nasional Akuntansi 10 (Makasar) dengan judul 
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“Pengaruh Corporate Governanace  terhadap Manajemen Laba di Industri 

Perbankan di Indonesia”. Hasil penelitiannya, komite audit berpengaruh negatif 

signifikan terhadap manajemen laba, ukuran dewan komisaris berpengaruh positif 

signifikan terhadap manajemen laba. 

 

 

Gambar 2.1  Kerangka Berpikir 
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2.3 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan 

dan tujuan yang ingin dicapai diuraikan sebagai berikut : 

H1 :   Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran 

Perusahaan (Size), Proporsi Dewan komisaris Independen, dan 

Komite Audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

Earnings Management  

H2 : Ada pengaruh yang signifikan antara Kepemilikan Institusional  

terhadap Earnings Management  

H3 :  Ada pengaruh yang signifikan antara Kepemilikan Manajerial 

terhadap Earnings Management 

H4 :  Ada pengaruh yang signifikan antara Ukuran Perusahaan (size) 

terhadap Earnings Management 

H5 :   Ada pengaruh yang signifikan antara Proporsi Dewan Komisaris 

Independen terhadap Earnings Management  

H6 :  Ada pengaruh yang signifikan antara Komite Audit terhadap 

Earnings Management 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Penelitian dapat diklasifikasikan dari berbagai cara dan sudut pandang. 

Salah satunya dapat dilihat dari pendekatan analisisnya. Berdasarkan pendekatan 

analisisnya, penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam penelitian kuantitatif. 

 

3.2  Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel   

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010. Perusahaan manufaktur 

dijadikan sebagai objek penelitian karena perusahaan manufaktur merupakan 

emiten terbesar yang ada di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur adalah 

jenis perusahaan yang paling sensitif terhadap keadaan lingkungan sekitarnya 

karena rentan terhadap pergeseran ekonomi dan keadaan sosial politik sehingga 

perkembangan perusahaan tersebut tidak lepas dari perhatian pemerintah dalam 

menentukan kebijakan. 

Teknik Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling 

yaitu pemilihan sampel dengan beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti. 

Adapun kriteria-kriteria yang dipilih dalam penentuan sampel antara lain : 

45 
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a. Perusahaan manufaktur yang sudah go public atau yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia selama periode 2010. 

b. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan dan laporan 

keuangan auditan untuk periode 31 Desember 2010 yang dinyatakan dalam 

rupiah (Rp). 

c. Data yang tersedia lengkap mengenai dewan komisaris independen, komite 

audit serta data yang diperlukan untuk mendeteksi manajemen laba. 

Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka diperoleh hasil 

seperti yang tersaji dalam Tabel 3.1 . Hasil yang didapatkan dari kriteria 

perusahaan yang menjadi sampel adalah 40 perusahaan.  

Tabel 3.1  Penentuan Sampel Penelitian 

 

No. Identifikasi Perusahaan 
Jumlah 

1. 

 

2. 

 

3. 

Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2010 

Jumlah perusahaan yang belum mengungkapkan Annual 

Report dan laporan keuangan auditan 

Data yang tidak lengkap 

 

146 

 

84 

22 

Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sampel 40 

 

 

Tabel 3.2  Tabel Daftar Perusahaan Manufaktur Yang Dijadikan Sampel 

 

No. 
Kode  

Perusahaan 
Nama Perusahaan 

1. AKRA AKR Corporindo Tbk 

2. ARGO Argo Pantes Tbk 

3. ASII Astra International Tbk 

4. AUTO Astra Otoparts Tbk 

5. BRNA Berlina Tbk 

6. BRPT Barito Pacific Tbk 

7. BTON Betonjaya Manunggal Tbk 

8. GJTL Gajah Tunggal Tbk 

9. INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 
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No. 
Kode  

Perusahaan 
Nama Perusahaan 

10. INTA Intraco Penta Tbk 

11. JKSW Jakarta Kyoei Steel Works Tbk 

12. JPRS Jaya Pari Steel Tbk 

13. KAEF Kimia Farma Tbk 

14. KBLM Kabelindo Murni Tbk 

15. KLBF Kalbe Farma Tbk 

16. KONI Perdana Bangun Pusaka Tk 

17. LATI Pelat Timah Nusantara Tbk 

18. LMPI Langgeng Makmur Industri Tbk 

19. LTLS Lautan Luas Tbk 

20. MITI Mitra Investindo Tbk 

21. MLPL Multipolar Tbk 

22. MTDL Metrodata Electronics Tbk 

23. MYOH Myoh Technology Tbk 

24. PBRX Pan Brothers Tbk 

25. POLY Polysindo Eka Perkasa Tbk 

26. PTSN Sat Nusapersada Tbk 

27. SMSM Selamat Sempurna Tbk 

28. SOBI Sorini Agro Asia Corporindo Tbk  

29. SRSN Indo Acidatama Tbk 

30. STTP Siantar TOP Tbk 

31. SULI Sumalindo Lestari Jaya Tbk 

32. TBLA Tunas Baru Lampung Tbk 

33. TBMS Tembaga Mulia Semanan Tbk 

34. TCID Mandom Indonesia Tbk 

35. TIRA Tira Austenite Tbk 

36. TPIA Tri Polyta Indonesia Tbk 

37. UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk 

38. UNTX Unitex Tbk 

39. UNVR Unilever Indonesia Tbk 

40. VOKS Voksel Electric Tbk 

 

3.3  Variabel Penelitian   

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel 

dependen dan lima variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah earnings management, sedangkan variabel independennya adalah 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, size, proporsi dewan komisaris 



48 

 

independen, komite audit. Variabel penelitian dan pengukuran yang digunakan 

adalah sebagai berikut :   

3.3.1 Manajemen laba (Y)  

Manajemen laba adalah tindakan rekayasa laporan keuangan yang sengaja 

dilakukan oleh manajemen yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan 

demi kepentingan pribadi. Manajemen laba dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan indikator akrual abnormal sebagai berikut: 

Akrual Modal Kerja (t) 

Manajemen Laba (EM)   = 

      Pendapatan(Penjualan Periode) (t) 

 

(Utami, 2005:105) 

Akrual modal kerja          = AL - HL - Kas 

Keterangan:  

AL = Perubahan aktiva lancar  pada periode t 

HL = Perubahan hutang lancar pada periode t 

Kas = Perubahan kas dan ekuivalen kas pada periode t 

Data akrual modal kerja dapat diperoleh langsung dari laporan arus kas 

aktivitas operasi, sehingga investor dapat langsung memperoleh data tersebut 

tanpa melakukan perhitungan yang rumit. 
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3.3.2 Ownership Structure (Struktur Kepemilikan) 

Struktur kepemilikan saham mencerminkan distribusi kekuasaan dan 

pengaruh di antara pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan. Ada 

dua kepemilikan dalam penelitian ini, yaitu kepemilikan institusional dan 

kepemilikan manajerial (Boediono, 2005:175). 

3.3.2.1 Kepemilikan Institusional    (X1) 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh 

institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan 

investment banking. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk 

mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif 

sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Penelitian ini mengukur kepemilikan  

institusional dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang 

dimiliki pihak institusi dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar. Skala 

yang digunakan dalam perhitungan jumlah kepemilikan institusional adalah skala 

rasio. 

 

 

Kepemilikan Institusional (KI) =  

 

 

(Siregar dan Utama, 2005:480) 

 

∑ Kep. Saham  Institusi 

∑ Saham                 Beredar 
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3.3.2.2 Kepemilikan Manajerial (X2) 

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen dari seluruh modal saham perusahaan. Penelitian ini mengukur 

kepemilikan manajerial dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham 

yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang 

beredar. Skala yang digunakan dalam perhitungan jumlah kepemilikan manajerial 

adalah skala rasio. 

 

Kepemilikan Manajerial (KM) =   

 

(Boediono, 2005:179) 

 

3.3.3 Size   (X3) 

Ukuran perusahaan (size) menggambarkan kepemilikan berdasarkan 

pemegang kepentingan. Jika perusahaan berukuran besar, maka memiliki 

pemegang kepentingan yang lebih luas dan sebaliknya, sehingga  berbagai 

kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan 

publik dibanding perusahaan kecil. 

Penelitian ini menggunakan rumus dari total aktiva. Skala yang digunakan 

adalah skala rasio. Total aktiva digunakan sebagi indikator karena populasi dan 

sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

∑ Kep. Saham Manajer 

∑Saham                Beredar 
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Efek Indonesia tahun 2010. Perusahaan manufaktur sesuai dengan 

karakteristiknya, merupakan perusahaan yang banyak menggunakan mesin-mesin 

yang berteknologi canggih untuk menjalankan kegiatan produksinya di mana 

mesin-mesin tersebut tergolong dalam kategori aktiva tetap. 

Size  =  Log Total aktiva 

 

(Norman, Takiah, Rahmat, 2005) 

 

3.3.4 Corporate Governance 

Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan 

mengendaliakan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan 

meningkatkan nilai perusahaan meliputi serangkaian hubungan antara manajemen 

perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholders lainnya. 

Penelitian ini menggunakan dua proksi untuk praktik corporate governance 

(Siregar dan Utama (2005), Nasution dan Setiawan (2007) dan Nuryaman (2008)) 

yaitu :  

3.3.4.1 Proporsi Dewan Komisaris Independen (X4) 

Komposisi dewan komisaris adalah susunan keanggotaan yang terdiri dari 

kamisaris dari luar perusahaan (komisaris independen) dan komisaris dari dalam 

perusahaan (Nuryaman, 2008:5). Dewan komisaris bertanggung jawab dan 

berwenang mengawasi tindakan manajemen laba dan memberikan nasehat kepada 

manajemen. Proporsi dewan komisaris independen dihitung dengan membagi 



52 

 

jumlah dewan komisaris independen dengan total anggota dewan komisaris. Skala 

yang digunakan dalam perhitungan proporsi dewan komisaris independen adalah 

skala rasio. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut : 

 

Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) =  

 

(Siregar dan Utama, 2005:480) 

 

3.3.4.2 Komite audit   (X5) 

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004 seperti yang dikutip oleh Nasution dan 

Setiawan (2007:7-8) komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan 

komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite 

audit yang bertanggungjawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi 

auditor eksternal dan mengamati sistem pengendalian internal. Perhitungannya 

menggunakan jumlah anggota dari luar perusahaan terhadap jumlah seluruh 

anggota komite audit. (Najihah, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ∑ PDKI 

                      ∑ Dewan Komisaris 
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Tabel 3.3  Ikhtisar Variabel Penelitian 

 

No Nama Variabel 
Status 

Variabel 

Definisi 

Operasional 
Skala data 

1 Manajemen laba Dependen Akrual Modal 

Kerja periode -t 

dibagi dengan 

pendapatan 

(penjualan 

periode-t). 

Rasio 

2 Kepemilikan 

Institusional 

 

 

Independen  Persentase 

jumlah saham 

yang dimilki 

institusi dari 

seluruh modal 

saham yang 

beredar 

Rasio  

3 Kepemilikan 

Manajerial 

Independen  Persentase 

jumlah saham 

manajemen 

dari seluruh 

modal saham 

perusahaan 

yang beredar 

Rasio  

4 Ukuran 

perusahaan 

Independen Log Total 

aktiva 

Rasio 

5 Proporsi dewan 

komisaris 

independen 

Independen Persentase 

jumlah 

komisaris 

independen 

dibanding 

dengan seluruh 

komisaris 

Rasio  

6 Komite audit Independen jumlah anggota 

dari luar 

perusahaan 

terhadap 

jumlah seluruh 

anggota komite 

audit 

Rasio 
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3.4  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan bagian integral dari desain 

penelitian. Ada beberapa metode pengumpulan data, masing-masing dengan 

kelebihan dan kekurangannya. Masalah yang diteliti dengan penggunaan metode 

yang tepat sangat meningkatkan nilai penelitian. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Di dalam 

melaksanakan metode dokumentasi, penulis mengambil data berdasarkan 

dokumen-dokumen sumber seperti Indonesian Capital Market Directory (ICMD),  

Annual Repport, buku literatur, jurnal referensi dan sebagainya.  

 

3.5  Metode Analisis Data  

Analisis data adalah pengolahan data dengan pendekatan penelitian. Untuk 

memperoleh hasil yang baik dan menghindari penyimpangan asumsi-asumsi 

klasik supaya tidak timbul masalah dalam penggunaan analisis regresi  berganda 

perlu dilakukan uji asumsi klasik. Sebelum dilakukan uji asumsi klasik terlebih 

dahulu perlu dilakukan uji prasyarat analisis regresi. 

3.5.1 Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif ini menggambarkan profil data perusahaan sampel yang 

meliputi mean, nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi. Program 

SPSS 16.00 for Windows digunakan untuk melakukan analisis deskriptif. 

3.5.2 Analisis Regresi Berganda 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi 

berganda. Seluruh variabel baik dependen maupun independen dimasukkan dalam 
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regresi berganda untuk menguji kekuatan pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

 

Y = α0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + εr 

Keterangan :  

Y   : Manajemen Laba (Earnings Management)  

αo   : Konstanta  

X1   : Kepemilikan Institusional 

X2   : Kepemilikan Manjerial  

X3   : Ukuran Perusahaan (size) 

X4  : Proporsi Dewan Komisaris Independen 

X5   : Komite Audit  

β1...β5 : Koefisien X1...X5  

εr  : Error 

 

(Sudjana, 1996:347) 

 

3.5.3 Uji Prasyarat 

3.5.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui apakah 

variabel berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan grafik normal plot. 

Residual yang terdistribusi normal dapat dilihat pada grafik normal plot tersebut 
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bahwa titik-titiknya menyebar berhimpit disekitar diagonal. Sedangkan nilai 

statistiknya dapat diketahui dengan Kolmogrof-Smirnov test. Jika nilai signifikansi 

> 0,05 berarti data berdistribusi normal. (Ghozali, 2006: 110)  

 

3.5.4 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada 

analisis regresi berganda yang berbasis ordinary least square (OLS) 

(konsultanstatistik, 2010). Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

3.5.4.1 Uji Multikolinearitas 

Merupakan suatu kondisi adanya hubungan linier diantara variabel-

variabel bebas dalam model regresi. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Apabila hal ini terjadi bararti antara variabel bebas itu sendiri saling 

berkorelasi, sehingga dalam hal ini sulit diketahui variabel bebas mana yang 

mempengaruhi variabel terikat. Pendeteksian dilakukan dengan menggunakan 

Tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika tolerance value > 0,10 

dan VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. (Ghozali, 2006: 91) 

3.5.4.2 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Pendeteksian uji heterokedastisitas dapat dilihat dari 

grafik scaterplots dan Uji Glejser.  

http://www.konsultanstatistik.com/
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Pada grafik scaterplots apabila titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. Uji statistiknya dilakukan dengan metode 

Glejser yaitu dengan meregresikan nilai absolut residuals. Jika probabilitas 

signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%, dapat disimpulkan model regresi 

tidak mengandung adanya heterokedastisitas. (Ghozali, 2006: 105) 

 

3.5.5 Uji Hipotesis 

3.5.5.1 Uji F (Simultan) 

Uji simultan yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji F yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai 

pengaruh terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan melihat nilai 

signifikansi yang terdapat pada tabel analysis of variance. Kriteria uji yang 

digunakan adalah: 

a) Jika nilai p-value (signifikansi) < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya, ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari seluruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

b) Jika nilai p-value (signifikansi) > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Artinya, tidak ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari 

seluruh variabel independen  terhadap variabel dependen. 

3.5.5.2 Uji t (Parsial) 

Untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dengan menganggap 



58 

 

variabel lain bersifat konstan. Hal ini berdasarkan pada tingkat signifikansi. Jika 

tingkat signifikansi > 5% maka Ho diterima, ini berarti variabel independen tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap nilai variabel dependen. Sedangkan jika 

signifikansi < 5% maka Ho ditolak, ini berarti bahwa variabel independen 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. (Ghozali, 2006: 128) 

 

3.5.6 Koefisien Determinasi 

3.5.6.1 Koefisien Determinasi Simultan (R
2
) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi 

secara simultan dapat diketahui dari besarnya R
2
 atau adjusted R square pada 

hasil uji F. Nilai adjusted R square yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.  

3.5.6.2 Koefisien Determinasi Parsial (r
2
) 

Setelah koefisien determinasi secara simultan juga perlu dicari besarnya 

koefisien determinasi (r
2
) parsialnya untuk masing-masing variabel bebas. r

2 
 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana sumbangan dari masing-masing 

variabel bebas jika variabel lainnya konstan terhadap variabel terikat. Makin besar 

nilai r
2
 maka semakin besar variasi sumbangannya terhadap variabel terikat. 

(Ghozali, 2006: 83)   
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Analisis Deskriptif 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif untuk 

melihat nilai maximum, minimum, mean dan standar deviasi dari variabel-

variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

manajemen laba sebagai variabel dependen sedangkan kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, proporsi dewan komisaris 

independen dan komite audit sebagai variabel independen. Pada tabel 4.1 di 

bawah ini menunjukkan hasil analisis deskriptif masing-masing variabel dengan 

menggunakan program SPSS 16.00 for windows dan penjelasan analisis deskriptif 

masing-masing variabel : 

Tabel 4.1   Analisis Deskriptif 

 

Descriptive Statis tics

40 -.20 .13 -.0107 .07736

40 .12 .96 .6547 .20511

40 .00 .70 .0536 .11779

40 9.49 14.05 11.9686 .93717

40 .25 .75 .4126 .10804

40 .50 1.00 .6669 .11323

40

Y

X1

X2

X3

X4

X5

Valid N (lis tw ise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 

Sumber : Data sekunder yang diolah 
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Berdasarkan pada tabel 4.1 dapat dilihat gambaran nilai maximum, 

minimum, mean dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Pada variabel 

dependen manajemen laba memiliki nilai maximum sebesar 0.13 pada PT Indo 

Acidatama (SRSN), nilai minimum sebesar -0.20 pada PT Sumalindo Lestari Jaya 

(SULI), nilai rata-rata (mean) sebesar -0.0107 dan standar deviasi sebesar 

0.07736. 

Pada variabel independen yang pertama yaitu kepemilikan institusional 

memiliki nilai maximum 0.96 sebesar pada PT Astra Otoparts (AUTO) , nilai 

minimum 0.12 sebesar  pada PT Metrodata Electronics (MTDL), nilai rata-rata 

(mean) sebesar 0.6547 dan standar deviasi sebesar 0.20511. 

Pada variabel independen yang ke dua yaitu kepemilikan manajemen 

memiliki nilai maximum  0.70 sebesar pada PT Sat Nusapersada (PTSN), nilai 

minimum 0.00  sebesar  pada PT Multipolar (MLPL), nilai rata-rata (mean) 

sebesar 0.0536 dan standar deviasi sebesar 0.11779 

Pada variabel independen yang ke tiga yaitu ukuran perusahaan memiliki 

nilai maximum  sebesar 14.05 pada PT Astra Internasional (ASII), nilai minimum 

9.49 sebesar  pada nilai rata-rata (mean) sebesar  11.9686 dan standar deviasi 

sebesar 0.93717. 

Pada variabel independen yang ke empat yaitu proporsi dewan komisaris 

independen memiliki nilai maximum sebesar 0.75 pada PT Unilever Indonesia 

(UNVR), nilai minimum sebesar 0.25 pada PT Tira Austenite (TIRA), nilai rata-

rata (mean) sebesar 0.4126 dan standar deviasi sebesar 0.10804. 
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Pada variabel independen yang ke lima yaitu komite audit memiliki nilai 

maximum sebesar  1.00 pada PT Sumalindo Lestari Jaya (SULI), PT Tembaga 

Mulia Semanan (TBMS), dan PT Tira Austenite (TIRA), nilai minimum 0.50  

sebesar  pada PT Astra International (ASII), PT Berlina (BRNA), PT Indofood 

Sukses Makmur (INDF), PT Indo Acidatama (SRSN), PT Mandom Indonesia 

(TCID), dan PT Voksel Electric (VOKS), nilai rata-rata (mean) sebesar 0.6669 

dan standar deviasi sebesar 0.11323. 

 

4.1.2 Analisis Regresi Berganda 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel independen kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajemen, ukuran perusahaan, proporsi dewan 

komisaris independen, dan komite audit terhadap variabel dependen manajemen 

laba digunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis regresi berganda disajikan 

dalam tabel berikut : 

Tabel 4.2 Hasil Analisis Regresi Berganda 

 

Coefficientsa

-.340 .191 -1.782 .084

-.139 .062 -.369 -2.230 .032

-.039 .105 -.059 -.370 .714

.029 .013 .353 2.332 .026

-.074 .105 -.103 -.698 .490

.156 .106 .228 1.471 .151

(Constant)

X1

X2

X3

X4

X5

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 
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Dalam tabel 4.2 pada kolom Unstandardized Coefficients Beta 

menggambarkan hasil analisi regresi berganda yang kemudian dapat diperoleh 

persamaan sebagai berikut :  

Y = -0.340 - 0.139X1 - 0.039X2 + 0.029X3 -  0.074X4 + 0.156X5 + e 

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Konstanta α sebesar -0.340 menyatakan bahwa jika X1, X2, X3, X4, dan X5  

adalah 0, maka manajemen laba memiliki nilai sebesar -0.340 

2. Koefisien regresi X1 sebesar -0.139 menyatakan bahwa setiap penurunan 1 

kepemilikan institusional akan menambah tingkat praktik manajemen laba 

sebesar -0.139 

3. Koefisien regresi X2 sebesar -0.039 menyatakan bahwa setiap penurunan 1 

kepemilikan manajemen akan menambah tingkat praktik manajemen laba 

sebesar -0.039 

4. Koefisien regresi X3 sebesar 0.029 menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 

ukuran perusahaan akan menambah tingkat praktik manajemen laba sebesar 

0.029 

5. Koefisien regresi X4 sebesar -0.074 menyatakan bahwa setiap penurunan 1 

proporsi dewan komisaris independen akan menambah tingkat praktik 

manajemen laba sebesar -0.074 

6. Koefisien regresi X5 sebesar 0.156 menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 

komite audit akan menambah tingkat praktik manajemen laba sebesar 0.156 
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4.1.3 Uji Prasyarat 

4.1.3.1 Uji Normalitas 

Dalam melakukan analisis regresi hal yang pertama harus dilakukan 

adalah pengujian normalitas. Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal (Gozali, 2006). Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan dua cara yaitu uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov 

(K-S) dan analisi grafik dengan memperlihatkan penyebaran data (titik) pada 

Normal P Plot of Regression Standizzed Residual. Berikut ini disajikan hasil dari 

uji normalitas menggunakan dua cara di atas : 

Tabel 4.3 Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov 

 

One-Sam ple Kolm ogor ov-Sm ir nov Tes t

40

.0000000

.06590968

.143

.095

-.143

.904

.387

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme Dif ferences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized

Residual

Test dis tribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 
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Dalam tabel 4.2 menunjukkan bahwa besarnya nilai Kolmogorov Smirnov 

adalah 0.904 dan signifikan pada 0.387. Karena angka signifikan adalah 0.387 

lebih besar dari taraf signifikan (α) 0.05 maka data berdistribusi normal.  
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Dependent Variable: Y

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

 

Gambar 4.1 Uji Normalitas P Plot of Regression 

 

Hasil uji normalitas pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa data menyebar 

di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel berdistribusi normal dan memenuhi asumsi 

normalitas. 
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4.1.4 Uji Asumsi Klasik 

4.1.4.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Dalam 

pengujian multikolinearitas digunakan nilai Tolerance dan Variance Inflation 

factor (VIF) dengan nilai cutoff tolerance > 0.10 atau sama dengan nilai VIF < 10. 

Pada tabel berikut akan dijelaskan hasil uji multiikoolinearitas. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas Nilai Tolerance dan VIF 

Coefficientsa

-.317 -.357 -.326 .780 1.282

.024 -.063 -.054 .839 1.192

.367 .371 .341 .929 1.076

-.142 -.119 -.102 .986 1.014

.062 .245 .215 .889 1.125

X1

X2

X3

X4

X5

Model

1

Zero-order Partial Part

Correlations

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 

 

Dalam tabel 4.4 menunjukkan hasil nilai tolerance dan nilai VIF, dapat 

diketahui bahwa nilai tolerance keseluruhan variabel tidak ada yang kurang dari 

0.10, hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukksn hal yang sama tidak ada satu 

variabel independenyang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel indenden dalam model regresi. 
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4.1.4.2 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homokedastisitas (Gozhali, 2006). Hasil pengujian 

heterokedastisitas akan disajikan pada gambar berikut : 
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Gambar 4.2 Hasil Uji Heterokedastisitas Scatterplot 
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Dari gambar 4.2 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi. 

Analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan 

oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting. Semakin sedikit 

jumlah pengamatan semakin sulit menginterpretasikan hasil grafik plot. Oleh 

sebab itu diperlukan uji statistik ynag dapat menjamin keakuratan hasil, salah 

satunya dengan uji Glejser. Hasil pengujian heterokedastisitas dengan uji Glejser 

disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 4.5  Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Uji Glejser 

 

 

 

 

 

Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tiak ada 

satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi 

variabel dependen nilai ABS Unstandardized Residual. Hal ini terlihat dari 

probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat 

disimpulkan model regresi tidak mangandung adanya Heterokedastisitas. 

Coefficientsa

.315 .120 2.618 .013

.005 .039 .023 .128 .899

-.069 .066 -.180 -1.047 .303

-.014 .008 -.290 -1.778 .084

-.066 .066 -.157 -.991 .329

-.109 .067 -.272 -1.630 .112

(Constant)

X1

X2

X3

X4

X5

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: ABS Unstandardized Residuala. 
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4.1.5 Uji Hipotesis 

4.1.5.1 Uji F (Simultan) 

Uji signifikansi simultan (uji F) dalam penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam pengujian ini digunakan taraf 

signifikansi sebesar 0.05 (α = 5%). Hipotesis akan diterima apabila nilai 

signifikansi <0.05.  Hasil pengujian ditampilkan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.6  Hasil Uji Signifikansi Simultan 

ANOVAb

.064 5 .013 2.567 .045a

.169 34 .005

.233 39

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X5, X4, X2, X3, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 

 

Berdasarkan pada tabel 4.5 diperoleh nilai probabilitas (sig.) sebesar 

0.045. Nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis (H1) diterima. Hal tersebut berarti variabel kepemilikan institusi, 

kepemilikan manajemen, ukuran perusahaan, proporsi dewan komisaris 

independen, dan komite audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 
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4.1.5.2 Uji t (Parsial) 

Dalam uji parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara 

individual. Pengujian dilakukan dengan nilai signifikansi sebesar 0.05. Hipotesis 

penelitian akan diterima apabila signifikan (p-value) < 0.05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan. Hasil uji signifikansi 

parsial (uji t) ditampilkan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.7  Hasil Uji Signifikansi Parsial  

Coefficientsa

-.340 .191 -1.782 .084

-.139 .062 -.369 -2.230 .032

-.039 .105 -.059 -.370 .714

.029 .013 .353 2.332 .026

-.074 .105 -.103 -.698 .490

.156 .106 .228 1.471 .151

(Constant)

X1

X2

X3

X4

X5

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 

 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa variabel kepemilikan 

institusional memiliki koefisien sebesar -0.139 dengan nilai signifikansinya 

sebesar 0.032. nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 sehingga hipotesis kedua (H2) 

dalam penelitian ini diterima. Artinya bahwa secara parsial variabel kepemilikan 

institusi berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. 

Pada pengujian variabel kepemilikan manajemen diketahui bahwa 

memiliki nilai koefisien sebesar -0.039 dan signifikan pada 0.714. Nilai 
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signifikansi tersebut lebih besar dari 0.05 sehingga hipotesis ketiga (H3) dalam 

penelitian ini ditolak. Dengan demikian berarti variabel kepemilikan manajemen 

tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Variabel ukuran perusahaan memiliki koefisien sebesar 0.029 dengan nilai 

signifikansinya sebesar 0.026. Nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 sehingga 

hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini diterima. Artinya bahwa secara parsial 

variabel ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen 

laba. 

Pada pengujian variabel proporsi dewan komisaris independen diketahui 

bahwa memiliki nilai koefisien sebesar -0.074 dan signifikan pada 0.490. Nilai 

signifikansi tersebut lebih besar dari 0.05 sehingga hipotesis kelima (H5) dalam 

penelitian ini ditolak. Dengan demikian berarti variabel proporsi dewan komisaris 

independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Pada variabel terakhir yakni komite audit diketahui bahwa memiliki nilai 

koefisien sebesar 0.156 dan signifikan pada 0.151. Nilai signifikansi tersebut lebih 

besar dari 0.05 sehingga hipotesis keenam (H6) dalam penelitian ini ditolak. 

Dengan demikian berarti variabel komite audit tidak berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba. 
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4.1.6 Koefisien Determinasi  

4.1.6.1 Koefisien Determinasi Simultan (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk melihat 

nilai tersebut dapat menggunakan nilai Adjusted R
2
. Nilai Adjusted R

2 
dianjurkan 

untuk digunakan pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Hasil 

pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.8  Koefisien Determinasi Simultan (R
2
) 

Model Summ aryb

.524a .274 .167 .07059

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), X5, X4, X2, X3, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 

 

Dalam tabel 4.7 dapat diperoleh nilai adjusted R
2 

sebesar 0.167 hal 

tersebut dapat berarti bahwa 16.7% variasi manajemen laba dapat dijelaskan oleh 

variasi dari ke lima variabel independen kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajemen, ukuran perusahaan, proporsi dewan komisaris independen, dan 

komite audit. Sedangkan sisanya sebesar 83.3% dijelaskan oleh sebab-sebab lain 

diluar model. 
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4.1.6.2 Koefisien Determinasi Parsial (r
2
) 

Setelah koefisien determinasi secara simultan juga perlu dicari besarnya 

koefisien determinasi (r
2
) parsialnya untuk masing-masing variabel bebas. r

2 
 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana sumbangan dari masing-masing 

variabel bebas jika variabel lainnya konstan terhadap variabel terikat. 

Tabel 4.9  Koefisien Determinasi Parsial  

Coefficientsa

-.317 -.357 -.326 .780 1.282

.024 -.063 -.054 .839 1.192

.367 .371 .341 .929 1.076

-.142 -.119 -.102 .986 1.014

.062 .245 .215 .889 1.125

X1

X2

X3

X4

X5

Model

1

Zero-order Partial Part

Correlations

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 

 

 Berdasarkan tabel di atas variabel kepemilikan institusional dengan nilai 

partial -0.357 nilai tersebut dikuadratkan menjadi -0.357
2
x100%=12.74%, nilai 

12.74% merupakan besarnya sumbangan variabel kepemilikan institusi terhadap 

manajemen laba.  

Variabel kepemilikan manajemen dengan nilai partial -0.063,  nilai 

tersebut dikuadratkan menjadi -0.063
2
x100%=0.39%, nilai 0.39% merupakan 

besarnya sumbangan variabel kepemilikan manajemen terhadap manajemen laba.  
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Variabel ukuran perusahaan dengan nilai partial 0.371, nilai tersebut 

dikuadratkan menjadi 0.371
2
x100%=13.76%, nilai 13.76% merupakan besarnya 

sumbangan variabel ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.  

Variabel proporsi dewan komisaris independen dengan nilai partial -0.119 

nilai tersebut dikuadratkan menjadi -0.119
2
x100%=1.41%, nilai 1.41% merupakan 

besarnya sumbangan variabel proporsi dewan komisaris independen terhadap 

manajemen laba.  

Kemudian yang terakhir variabel komite audit dengan nilai partial 0.245 

nilai tersebut dikuadratkan menjadi 0.245
2
x100%=6%, nilai 6% merupakan 

besarnya sumbangan variabel komite audit terhadap manajemen laba.  

 

4.2 Pembahasan 

Manajemen laba (earning management) adalah pemilihan metode 

akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen 

untuk kepentingannya sendiri. Dengan adanya manajemen laba maka dapat 

membuat laporan keuangan menjadi bias. Setiawan dan Na’im (2000) dalam 

Widuri (2010) berpendapat bahwa manajemen laba merupakan  salah satu faktor 

yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, manajemen laba juga 

menambah bias dalam laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil 

rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa. Tindakan manajemen laba 

ini dapat menyesatkan para stakeholder dalam menerima informasi keuangan 
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tentang kondisi perusahaan dan kinerja manajemen. Sedangkan informasi laba 

dibutuhkan oleh para investor untuk dasar keputusan dalam melakukan investasi. 

Praktik manajemen laba dapat dilakukan karena adanya faktor-faktor 

pendukung. Di antaranya adalah kepemilikan institusi dan ukuran perusahaan, 

kedua faktor tersebut dalam penelitian ini terbukti berpengaruh signifikan secara 

parsial maupun simultan terhadap manajemen laba. Hal tersebut dapat dilihat dari 

kedua variabel independen tersebut memiliki angka signifikansi di bawah 0.05 

atau α=5%. Untuk mengetahui lebih jelas pengaruh dan hubungan masing-masing 

variabel independen terhadap manajemen laba akan diuraikan pembahasan berikut 

: 

4.2.1 Pengaruh Kepemilikan Institusi Terhadap Manajemen Laba 

Jumlah kepemilikan saham oleh institusional menunjukkan pengaruh 

negatif signifikan terhadap manajemen laba. Hasil ini memperjelas bahwa 

kemungkinan institusi melakukan pengawasan yang ketat terhadap manajemen 

dalam melaporkan kinerja mereka. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Tarjo (2008) dalam Simposium Nasional Akuntansi 11 Pontianak dengan judul 

“Pengaruh konsentrasi kepemilikan institusional dan Leverage terhadap 

manajemen Laba, Nilai Pemegang saham serta Cost of equity Capital”. Hasilnya, 

konsentrasi kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap 

manajemen laba.  

Konsentrasi kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba  pada tingkat signifikansi 0,032. Temuan studi ini menerima 
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hipotesis yang menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.  

Studi ini menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan institusional 

menjadi mekanisme yang efektif dalam mengawasi manajer. Para peneliti 

sebelumnya menyatakan bahwa pemilik institusional memiliki cara yang canggih 

dan umumnya mereka membayar orang yang ahli untuk mengelola investasinya. 

Penjelasan yang dapat dikemukakan dari temuan studi ini adalah pertama, ada 

kesan bahwa pemilik institusional sebagai pemegang saham mayoritas meminta 

orang-orangnya yang ditempatkan pada jajaran manajemen atau bahkan yang 

menjadi manajer untuk meminimalisasi rekayasa laba, karena jika pemilik 

institusional sebagai pemegang saham mayoritas meminta manajer melakukan 

rekayasa laba yang menguntungkan dirinya, maka pemegang saham minoritas 

dan pasar saham akan mendiskon harga saham perusahaan yang justru akan 

merugikan pemegang saham mayoritas itu sendiri. Jadi konsentrasi kepemilikan 

institusional identik dengan rendahnya manajemen laba. 

Kedua, dominasi pemilik institusional menyebabkan manajer tidak bisa 

bertindak oportunistik yang cenderung menguntungkan dirinya sendiri tetapi 

kemungkinan merugikan pemilik. Sehingga manajer tidak bisa dengan leluasa 

memanipulasi angka laba yang dihasilkan perusahaan. 

Ketiga, investor institusional berpandangan yang jauh lebih kedepan 

dibandingkan investor individu yang hanya fokus untuk laba sekarang. Sehingga 

investor institusional melakukan tekanan kepada manajer untuk tidak melakukan 

manipulasi laba. Investor institusional lebih suka bagaimana harga saham di pasar 
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saham meningkat daripada memanipulasi laba yang menyesatkan bagi pihak-

pihak yang berkepentingan dengan perusahaan jika rekayasa laba itu dianggap 

sebagai suatu hal yang merugikan. 

 

4.2.2 Pengaruh Kepemilikan Manajemen  Terhadap Manajemen Laba 

Variabel kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian ini konsisten dengan penelitian 

Gabrielsen et al. (1997), Pratana (2002) dalam Siswantaya (2007). Hal ini 

menunjukkan bahwa tinggi rendahnya kepemilikan manajerial dalam suatu 

perusahaan tidak memberikan pengaruh terhadap manajemen laba. Manajemen 

tetap melakukan manajemen laba karena terdorong keinginan untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan yang mereka kelola dimata pasar.  

 

4.2.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba 

 Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk 

investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam saham 

perusahaan tersebut semakin banyak. Albrecth dan Richardson (1990) dan Lee 

dan Choi (2002) menemukan bahwa perusahaan yang lebih besar kurang memiliki 

dorongan untuk melakukan perataan laba dibandingkan perusahaan-perusahaan 

kecil karena perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pihak luar. Karena itu, 

diduga bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi besaran pengelolaan laba 

perusahaan, dimana jika pengelolaan laba tersebut oportunis maka semakin besar 
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perusahaan semain kecil pengelolaan laba (berhubungan negatif) tapi jika 

pengelolaan laba efisien maka semakin besar ukuran perusahaan semakin tinggi 

pengelolaan labanya (berhubungan positif). 

 Dalam penelitian ini ukuran perusahaan terbukti mempunyai pengaruh 

positif signifikan terhadap besaran pengelolaan laba, yang menunjukkan bahwa 

semakin besar ukuran perusahaan semakin tinggi pengelolaan labanya. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Halim, dkk (2005) bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif dengan manajemen laba, sedang pada penelitian 

Veronica dan Siddharta (2005) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

manajemen laba, namun arahnya berbeda, pada penelitian Veronica dan Siddharta 

(2005) berpengaruh negatif signifikan. 

 

4.2.4 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap 

Manajemen Laba 

Berdasarkan hasil penelitian untuk proporsi dewan komisaris independen 

dengan menggunakan regresi berganda menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh 

yang signifikan antara proporsi dewan komisaris independen dengan manajemen 

laba. Akan tetapi arah hubungan yang bertanda negatif menunjukan hasil yang 

sama dengan penelitian Nasution dan Setiawan (2007) yang menyebutkan bahwa 

proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap 

manajemen laba. Perbedaannya terletak pada signifikansinya.  
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Veronica dan Siddharta 

(2005), Nuryaman (2008) Norman, Takiah dan Rahmat (2005) yang menyebutkan 

bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan dengan manajemen laba. Hasil pengaruh hubungan proporsi dewan 

komisaris independen dengan manajemen laba yang tidak signifikan ini 

mengindikasikan bahwa proporsi dewan komisaris independen belum efektif 

dalam menjalankan tanggung jawabnya mengawasi tindakan manajemen laba 

dalam perusahaan. 

 

4.2.5 Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba  

Variabel komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

manajemen laba. Hal ini dikarenakan penerapan komite audit merupakan sistem 

pengendalian internal yang paling baru, sehingga penerapannya belum dapat 

dilaksanakan secara optimal oleh masing - masing perusahaan. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian Veronica dan Siddharta (2005). 

Proporsi dewan komisaris independen yang tinggi dan keberadaan komite 

audit tidak terbukti dapat membatasi pengelolaan laba yang dilakukan 

perusahaan. Ada beberapa penjelasan atas hal tersebut. Pertama, pengangkatan 

komisaris independen dan komite audit oleh perusahaan mungkin hanya 

dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tapi tidak dimaksudkan untuk 

menegakkan Good Corporate Governance (GCG) di dalam perusahaan. Kedua, 

ketentuan minimum dewan komisaris independen sebesar 30% mungkin belum 

cukup tinggi untuk menyebabkan para komisaris independen tersebut dapat 
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mendominasi kebijakan yang diambil oleh dewan komisaris. Jika komisaris 

independen merupakan pihak mayoritas (>50%) maka mungkin lebih dapat 

efektif dalam menjalankan peran monitoring dalam perusahaan. Tetapi jika 

pengangkatannya belum dilandasi kebututhan perusahaan tapi hanya sebatas 

pemenuhan regulasi, maka proporsi dewan komisaris mungkin tidak perlu 

diiperbanyak, tetapi sesuai peraturan yang ada (minimal 30%) dan dilihat 

keefektifan dewan dan juga komirte audit dalam jangka waktu yang lebih 

panjang. 

Agar pengangkatan komisarios independen dan komite audit di perusahaan 

tidak hanya sebatas pemenuhan regulasi saja, pihak regulator perlu memikirkan 

cara untuk lebih menyebarluaskan perlunya penegakan GCG. Misalnya survey 

seperti yang dilakukan oleh IICG dan memberikan penghargaan kepada 

perusahaan dengan GCG yang paling baik. Pihak regulator juga dapat 

mempublikasikan tulisan-tulisan yang menunjukkan bukti bahwa perusahaan-

peruasahan yang menerapkan GCG memperoleh reaksi positif dari psasar, 

sehingga dapat menumbuhkan kebutuhan di dalam perusahaan untuk 

menerapkan GCG. Selain itu, untuk perusahaan-perusahaan yang belum 

mengangkat komisaris independen dan komite audit sesuai peraturan, juga dapat 

dikenai sanksi yang tegas. 

Ketiga, keharusan perusahaan untuk mengangkat komisaris independen 

dan membentuk komite audit baru ada sejak tahun 2001, sehingga mungkin 

karena periode kerja masih terlalu singkat sehingga belum efektif dalam 

melakukan tindakan monitoring di perusahaaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, ukuran 

perusahaan, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit secara 

simultan berpengaruh terhadap manajemen laba.  

2. Kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh signifikan negatif 

terhadap manajemen laba.  

3. Kepemilikan manajemen secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba.  

4. Ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap 

manajemen laba.  

5. Proporsi dewan komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

6. Komite audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat direkomendasikan atas dasar hasil penelitian dan pembahasan 

yang telah dipaparkan sebelumnya antara lain sebagai berikut : 

1. Dalam penelitian ini nilai Adjusted R
2
 sebesar 0,167 yang menunjukkan 

bahwa hanya 16,7% variasi manajemen laba dapat dijelaskan oleh kelima 

variabel independen dan sisanya 83,3% dijelaskan oleh faktor lain diluar 

model sehingga dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk 

menambahkan atau menggunakan variabel lain yang mendorong 

terjadinya praktik manajemen laba sehingga akan didapat model regresi 

yang lebih baik. 

2. Mengembangkan suatu instrumen pengukuran untuk menghitung indeks 

corporate governance atas perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. 

3. Bagi investor/masyarakat, hendaknya berhati-hati dalam pengambilan 

keputusan bisnis, tidak hanya mengambil keputusan berdasarkan laba 

karena tidak semua laporan laba mencerminkan keadaan perusahaan yang 

sebenarnya, tetapi juga mempertimbangkan informasi non keuangan 

seperti keberadaan mekanisme internal (misal pengendalian internal dan 

audit internal) perusahaan agar tidak mengalami kerugian dalam 

berinvestasi. 
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Lampiran 1 :  Daftar Nama Perusahaan Sampel  

   
No. 

Kode 
Nama Perusahaan 

Perusahaan  

1 AKRA AKR Corporindo Tbk 

2 ARGO Argo Pantes Tbk 

3 ASII Astra International tbk 

4 AUTO Astra Otoparts Tbk 

5 BRNA Berlina Tbk 

6 BRPT Barito Pacific Tbk 

7 BTON Betonjaya Manunggal Tbk 

8 GJTL Gajah Tunggal Tbk 

9 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

10 INTA Intraco Penta Tbk 

11 JKSW Jakarta Kyoei Steel Works Tbk 

12 JPRS Jaya Pari Steel Tbk 

13 KAEF Kimia Farma Tbk 

14 KBLM Kabelindo Murni Tbk 

15 KLBF Kalbe farma Tbk 

16 KONI Perdana Bangun Pusaka Tbk 

17 LATI Pelat Timah Nusantara Tbk 

18 LMPI Langgeng Makmur Industri Tbk  

19 LTLS Lautan Luas Tbk 

20 MITI Mitra Investindo Tbk 

21 MLPL Multipolar Tbk 

22 MTDL Metrodata Electronics Tbk 

23 MYOH Myoh Technology Tbk 

24 PBRX Pan Brothers Tbk 

25 POLY Polysindo Eka Perkasa Tbk  

26 PTSN Sat Nusapersada Tbk 

27 SMSM Selamat Sempurna Tbk 

28 SOBI Sorini Agro Asia Corporindo Tbk 

29 SRSN Indo Acidatama Tbk 

30 STTP Siantar TOP Tbk 

31 SULI Sumalindo Lestari Jaya Tbk 

32 TBLA Tunas Baru Lampung Tbk 

33 TBMS Tembaga Mulia Semanan Tbk 

34 TCID Mandom Indonesia Tbk 

35 TIRA Tira Austeniete Tbk 

36 TPIA Tri Polyta Indonesia Tbk 

37 UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk 

38 UNTX Unitex Tbk 

39 UNVR Unilever Indonesia Tbk 

40 VOKS Voksel Electric Tbk 
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Lampiran 2  : Data Struktur Kepemilikan (Ownership Structure) 
 Kepemilikan Institusional 

  

     

No Kode  

Jumlah 

Kepemilikan  Total Saham yang Beredar Kepemilikan  

Perusahaan Saham Institusional Institusional 

1 AKRA 2247040320 3792936000 0.592 

2 ARGO 183392250 335557450 0.547 

3 ASII 2028825504 4048355314 0.501 

4 AUTO 737640614 771157280 0.957 

5 BRNA 70965000 138000000 0.514 

6 BRPT 5039341124 6979892784 0.722 

7 BTON 143750000 180000000 0.799 

8 GJTL 2056396563 3484800000 0.590 

9 INDF 4394603450 8780426500 0.500 

10 INTA 355187844 432005844 0.822 

11 JKSW 88847000 150000000 0.592 

12 JPRS 513157500 750000000 0.684 

13 KAEF 5000000000 5554000000 0.900 

14 KBLM 776934000 1120000000 0.694 

15 KLBF 5310667517 10156014422 0.523 

16 KONI 54996000 76000000 0.724 

17 LATI 2018680000 2523350000 0.800 

18 LMPI 781938067 1008517669 0.775 

19 LTLS 491670400 780000000 0.630 

20 MITI 832277184 2566456000 0.324 

21 MLPL 2906397532 7727542830 0.376 

22 MTDL 264143544 2143925928 0.123 

23 MYOH 1566934000 1681000000 0.932 

24 PBRX 220185080 445440000 0.494 

25 POLY 2085558162 2376907950 0.877 

26 PTSN 390928000 1771448000 0.221 

27 SMSM 836815927 1526672666 0.548 

28 SOBI 786936945 914257250 0.861 

29 SRSN 1523060000 6020000000 0.253 

30 STTP 743600500 1310000000 0.568 

31 SULI 1293999206 2472044622 0.523 

32 TBLA 2682625492 4735063324 0.567 

33 TBMS 15837700 18367000 0.862 

34 TCID 148334763 201066667 0.738 

35 TIRA 56701200 58800000 0.964 
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36 TPIA 571195450 728401000 0.784 

37 UNIC 290674150 383331363 0.758 

38 UNTX 5597276 8068500 0.694 

39 UNVR 6484877500 7630000000 0.850 

40 VOKS 586769698 831120519 0.706 
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Kepemilikan Manajemen 
  

     
No 

Kode  Jumlah Kepemilikan  Total Saham yang 

Beredar 

Kepemilikan  

Perusahaan Saham Manajemen Manajemen 

1 AKRA 23916500 3792936000 0.006 

2 ARGO 8054500 335557450 0.024 

3 ASII 1481500 4048355314 0.000 

4 AUTO 595000 771157280 0.001 

5 BRNA 32202800 138000000 0.233 

6 BRPT 34062983 6979892784 0.005 

7 BTON 17250000 180000000 0.096 

8 GJTL 2912500 3484800000 0.001 

9 INDF 4595700 8780426500 0.001 

10 INTA 15262000 432005844 0.035 

11 JKSW 2000000 150000000 0.013 

12 JPRS 116510000 750000000 0.155 

13 KAEF 272500 5554000000 0.000 

14 KBLM 171765200 1120000000 0.153 

15 KLBF 2124500 10156014422 0.000 

16 KONI 4240000 76000000 0.056 

17 LATI 1090500 2523350000 0.000 

18 LMPI 168263 1008517669 0.000 

19 LTLS 28329600 780000000 0.036 

20 MITI 60000000 2566456000 0.023 

21 MLPL 72778 7727542830 0.000 

22 MTDL 232223680 2143925928 0.108 

23 MYOH 106066000 1681000000 0.063 

24 PBRX 49892000 445440000 0.112 

25 POLY 2388 2376907950 0.000 

26 PTSN 1240060000 1771448000 0.700 

27 SMSM 87003806 1526672666 0.057 

28 SOBI 7450725 914257250 0.008 

29 SRSN 30471 6020000000 0.000 

30 STTP 55521500 1310000000 0.042 

31 SULI 220000000 2472044622 0.089 

32 TBLA 4676000 4735063324 0.001 

33 TBMS 10000 18367000 0.001 

34 TCID 10405487 201066667 0.052 

35 TIRA 7000 58800000 0.000 
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36 TPIA 45756300 728401000 0.063 

37 UNIC 148945 383331363 0.000 

38 UNTX 500 8068500 0.000 

39 UNVR 76300 7630000000 0.000 

40 VOKS 6483480 831120519 0.008 

 



92 

 

 

Lampiran 3 :  Ukuran Perusahaan (Size) 
 

    
No 

Kode  Total   Log Total 

Aktiva Perusahaan Aktiva 

1 AKRA  Rp          7,665,590,356,000  12.885 

2 ARGO  Rp          1,428,233,566,000  12.155 

3 ASII  Rp       112,857,000,000,000  14.053 

4 AUTO  Rp          5,585,852,000,000  12.747 

5 BRNA  Rp             550,907,476,933  11.741 

6 BRPT  Rp         16,015,188,000,000  13.205 

7 BTON  Rp               89,824,014,717  10.953 

8 GJTL  Rp         10,371,567,000,000  13.016 

9 INDF  Rp         47,275,955,000,000  13.675 

10 INTA  Rp          1,634,903,848,219  12.213 

11 JKSW  Rp             289,987,562,836  11.462 

12 JPRS  Rp             411,281,598,196  11.614 

13 KAEF  Rp          1,657,291,834,312  12.219 

14 KBLM  Rp             403,194,715,268  11.606 

15 KLBF  Rp          7,032,497,000,000  12.847 

16 KONI  Rp               84,841,378,260  10.929 

17 LATI  Rp             917,662,000,000  11.963 

18 LMPI  Rp             608,920,103,517  11.785 

19 LTLS  Rp          3,591,139,000,000  12.555 

20 MITI  Rp             114,925,000,000  11.060 

21 MLPL  Rp         14,016,686,000,000  13.147 

22 MTDL  Rp             945,240,000,000  11.976 

23 MYOH  Rp                3,062,000,000  9.486 

24 PBRX  Rp             887,284,106,449  11.948 

25 POLY  Rp          3,988,442,112,390  12.601 

26 PTSN  Rp             825,566,764,849  11.917 

27 SMSM  Rp          1,067,103,249,531  12.028 

28 SOBI  Rp          1,656,571,520,000  12.219 

29 SRSN  Rp             364,004,769,000  11.561 

30 STTP  Rp             649,273,975,548  11.812 

31 SULI  Rp          1,955,536,000,000  12.291 

32 TBLA  Rp                3,651,105,169  9.562 

33 TBMS  Rp          1,239,043,088,831  12.093 

34 TCID  Rp          1,047,238,000,000  12.020 

35 TIRA  Rp             217,836,655,892  11.338 
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36 TPIA  Rp          3,003,086,000,000  12.478 

37 UNIC  Rp          2,536,120,000,000  12.404 

38 UNTX  Rp             153,901,724,876  11.187 

39 UNVR  Rp          8,701,262,000,000  12.940 

40 VOKS  Rp          1,126,480,755,029  12.052 
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Lampiran 4  : Data Corporate 

Governance  
  Proporsi Dewan Komisaris 

Independen  
  

     

No 

Kode  Jumlah  Jumlah Seluruh Proporsi 

Perusahaan 

Dewan 

Komisaris 

Independen 

 Dewan 

Komisaris 

Dewan Komisaris 

Independen 

1 AKRA 1 3 0.333 

2 ARGO 2 5 0.400 

3 ASII 5 11 0.455 

4 AUTO 3 10 0.300 

5 BRNA 2 4 0.500 

6 BRPT 3 5 0.600 

7 BTON 1 2 0.500 

8 GJTL 3 8 0.375 

9 INDF 3 10 0.300 

10 INTA 1 3 0.333 

11 JKSW 1 2 0.500 

12 JPRS 1 2 0.500 

13 KAEF 2 6 0.333 

14 KBLM 2 4 0.500 

15 KLBF 2 6 0.333 

16 KONI 1 3 0.333 

17 LATI 2 6 0.333 

18 LMPI 1 2 0.500 

19 LTLS 2 5 0.400 

20 MITI 2 4 0.500 

21 MLPL 2 4 0.500 

22 MTDL 1 3 0.333 

23 MYOH 2 4 0.500 

24 PBRX 2 3 0.667 

25 POLY 2 6 0.333 

26 PTSN 1 3 0.333 

27 SMSM 1 3 0.333 

28 SOBI 1 3 0.333 

29 SRSN 3 9 0.333 

30 STTP 1 2 0.500 

31 SULI 2 5 0.400 
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32 TBLA 1 3 0.333 

33 TBMS 2 5 0.400 

34 TCID 2 5 0.400 

35 TIRA 1 4 0.250 

36 TPIA 2 5 0.400 

37 UNIC 3 7 0.429 

38 UNTX 1 4 0.250 

39 UNVR 3 4 0.750 

40 VOKS 2 5 0.400 
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Komite Audit 
   

     

No Kode  

Jumlah Komite 

Audit Jumlah Persentase 

Perusahaan Luar Perusahaan Komite audit Komite Audit 

1 AKRA 2 3 0.667 

2 ARGO 2 3 0.667 

3 ASII 2 4 0.500 

4 AUTO 2 3 0.667 

5 BRNA 1 2 0.500 

6 BRPT 2 3 0.667 

7 BTON 2 3 0.667 

8 GJTL 2 3 0.667 

9 INDF 2 4 0.500 

10 INTA 2 3 0.667 

11 JKSW 2 3 0.667 

12 JPRS 2 3 0.667 

13 KAEF 2 3 0.667 

14 KBLM 2 3 0.667 

15 KLBF 2 3 0.667 

16 KONI 2 3 0.667 

17 LATI 2 3 0.667 

18 LMPI 2 3 0.667 

19 LTLS 2 3 0.667 

20 MITI 2 3 0.667 

21 MLPL 2 3 0.667 

22 MTDL 2 3 0.667 

23 MYOH 2 3 0.667 

24 PBRX 2 3 0.667 

25 POLY 2 3 0.667 

26 PTSN 2 3 0.667 

27 SMSM 2 3 0.667 

28 SOBI 2 3 0.667 

29 SRSN 2 4 0.500 

30 STTP 3 3 1.000 

31 SULI 2 3 0.667 

32 TBLA 2 3 0.667 

33 TBMS 3 3 1.000 

34 TCID 2 4 0.500 
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35 TIRA 3 3 1.000 

36 TPIA 2 3 0.667 

37 UNIC 2 3 0.667 

38 UNTX 2 3 0.667 

39 UNVR 2 3 0.667 

40 VOKS 1 2 0.500 
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Lampiran 5 :  Data Manajemen Laba 

  

     
Perubahan Aktiva Lancar 

  
No 

Kode Aktiva Lancar Perubahan  

Perusahaan  2009 2010 Aktiva Lancar 

1 AKRA  Rp         2,694,000,000,000   Rp       4,028,000,000,000   Rp        1,334,000,000,000  

2 ARGO  Rp           176,893,882,000   Rp         197,513,887,000   Rp            20,620,005,000  

3 ASII  Rp       36,742,000,000,000   Rp     46,843,000,000,000   Rp      10,101,000,000,000  

4 AUTO  Rp         2,131,336,000,000   Rp       2,199,725,000,000   Rp            68,389,000,000  

5 BRNA  Rp           283,629,394,467   Rp         294,286,284,563   Rp            10,656,890,096  

6 BRPT  Rp         6,093,493,000,000   Rp       5,915,459,000,000   Rp         (178,034,000,000) 

7 BTON  Rp             35,082,190,055   Rp           53,401,699,735   Rp            18,319,509,680  

8 GJTL  Rp         3,375,286,000,000   Rp       4,489,184,000,000   Rp        1,113,898,000,000  

9 INDF  Rp       12,967,200,000,000   Rp     20,078,000,000,000   Rp        7,110,800,000,000  

10 INTA  Rp           768,960,000,000   Rp       1,065,860,000,000   Rp          296,900,000,000  

11 JKSW  Rp           120,887,903,612   Rp         119,950,009,089   Rp               (937,894,523) 

12 JPRS  Rp           217,575,710,938   Rp         285,524,089,280   Rp            67,948,378,342  

13 KAEF  Rp         1,020,884,000,000   Rp       1,139,549,000,000   Rp          118,665,000,000  

14 KBLM  Rp           114,083,157,147   Rp         165,483,262,638   Rp            51,400,105,491  

15 KLBF  Rp         4,701,893,000,000   Rp       5,037,270,000,000   Rp          335,377,000,000  

16 KONI  Rp             66,674,606,752   Rp           58,705,523,998   Rp            (7,969,082,754) 

17 LATI  Rp           528,226,998,000   Rp         801,272,202,000   Rp          273,045,204,000  

18 LMPI  Rp           254,306,343,314   Rp         302,897,670,816   Rp            48,591,327,502  

19 LTLS  Rp         1,479,211,000,000   Rp       1,833,358,000,000   Rp          354,147,000,000  

20 MITI  Rp             50,880,000,000   Rp           65,416,000,000   Rp            14,536,000,000  

21 MLPL  Rp         5,924,727,000,000   Rp       6,993,267,000,000   Rp        1,068,540,000,000  

22 MTDL  Rp           775,023,579,077   Rp         734,631,487,249   Rp          (40,392,091,828) 

23 MYOH  Rp               6,336,000,000   Rp               735,000,000   Rp            (5,601,000,000) 

24 PBRX  Rp           597,166,868,066   Rp         672,135,854,352   Rp            74,968,986,286  

25 POLY  Rp         2,226,484,000,000   Rp       2,124,483,000,000   Rp         (102,001,000,000) 

26 PTSN  Rp           483,574,916,595   Rp         431,543,215,854   Rp          (52,031,700,741) 

27 SMSM  Rp           575,000,000,000   Rp         662,000,000,000   Rp            87,000,000,000  

28 SOBI  Rp           561,204,000,000   Rp         865,974,000,000   Rp          304,770,000,000  

29 SRSN  Rp           250,668,540,000   Rp         248,342,537,000   Rp            (2,326,003,000) 

30 STTP  Rp           185,734,810,467   Rp         291,292,859,125   Rp          105,558,048,658  

31 SULI  Rp           467,966,000,000   Rp         381,203,000,000   Rp          (86,763,000,000) 

32 TBLA  Rp                 985,162,981   Rp             1,631,469,764   Rp                646,306,783  

33 TBMS  Rp           886,711,070,872   Rp       1,116,494,635,779   Rp          229,783,564,907  

34 TCID  Rp           562,971,000,000   Rp         610,789,000,000   Rp            47,818,000,000  
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35 TIRA  Rp           134,165,056,025   Rp         144,169,610,545   Rp            10,004,554,520  

36 TPIA  Rp         1,747,655,000,000   Rp       1,831,751,000,000   Rp            84,096,000,000  

37 UNIC  Rp         1,196,790,000,000   Rp       1,388,340,000,000   Rp          191,550,000,000  

38 UNTX  Rp             66,623,082,223   Rp           78,266,132,663   Rp            11,643,050,440  

39 UNVR  Rp         3,602,000,000,000   Rp       3,748,000,000,000   Rp          146,000,000,000  

40 VOKS  Rp           969,269,000,000   Rp         891,950,000,000   Rp          (77,319,000,000) 
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Perubahan Hutang Lancar 

  
No. 

Kode Hutang Lancar Perubahan 

Perusahaan  2009 2010 Hutang Lancar 

1 AKRA  Rp    2,810,000,000,000   Rp    3,844,000,000,000   Rp     1,034,000,000,000  

2 ARGO  Rp      284,958,817,000   Rp       324,297,485,000   Rp         39,338,668,000  

3 ASII  Rp  26,760,000,000,000   Rp  37,124,000,000,000   Rp   10,364,000,000,000  

4 AUTO  Rp      980,428,000,000   Rp    1,251,731,000,000   Rp       271,303,000,000  

5 BRNA  Rp      187,579,972,997   Rp       221,002,430,725   Rp         33,422,457,728  

6 BRPT  Rp    2,841,484,000,000   Rp    4,104,017,000,000   Rp     1,262,533,000,000  

7 BTON  Rp          3,707,865,748   Rp        14,845,255,861   Rp         11,137,390,113  

8 GJTL  Rp    1,817,666,000,000   Rp    2,549,406,000,000   Rp       731,740,000,000  

9 INDF  Rp  11,148,500,000,000   Rp    9,859,100,000,000   Rp   (1,289,400,000,000) 

10 INTA  Rp      538,630,000,000   Rp       869,730,000,000   Rp       331,100,000,000  

11 JKSW  Rp        21,770,212,469   Rp          9,169,849,887   Rp       (12,600,362,582) 

12 JPRS  Rp        75,723,707,832   Rp       103,140,872,892   Rp         27,417,165,060  

13 KAEF  Rp      510,854,000,000   Rp       469,823,000,000   Rp       (41,031,000,000) 

14 KBLM  Rp      111,276,705,638   Rp       162,567,014,172   Rp         51,290,308,534  

15 KLBF  Rp    1,574,137,000,000   Rp    1,146,489,000,000   Rp      (427,648,000,000) 

16 KONI  Rp        63,152,954,028   Rp        52,416,535,492   Rp       (10,736,418,536) 

17 LATI  Rp      144,833,390,000   Rp       390,661,454,000   Rp       245,828,064,000  

18 LMPI  Rp        91,336,492,731   Rp       171,870,176,880   Rp         80,533,684,149  

19 LTLS  Rp    1,319,201,000,000   Rp    1,664,968,000,000   Rp       345,767,000,000  

20 MITI  Rp        42,703,000,000   Rp        51,602,000,000   Rp           8,899,000,000  

21 MLPL  Rp    3,625,814,000,000   Rp    3,705,603,000,000   Rp         79,789,000,000  

22 MTDL  Rp      519,016,289,786   Rp       456,242,714,853   Rp       (62,773,574,933) 

23 MYOH  Rp          5,077,000,000   Rp          3,257,000,000   Rp         (1,820,000,000) 

24 PBRX  Rp      593,572,940,396   Rp       547,887,829,363   Rp       (45,685,111,033) 

25 POLY  Rp  11,708,174,802,252   Rp  11,220,829,471,835   Rp      (487,345,330,417) 

26 PTSN  Rp      421,521,051,917   Rp       340,231,116,011   Rp       (81,289,935,906) 

27 SMSM  Rp      362,000,000,000   Rp       304,000,000,000   Rp       (58,000,000,000) 

28 SOBI  Rp      365,495,000,000   Rp       734,196,000,000   Rp       368,701,000,000  

29 SRSN  Rp      146,995,965,000   Rp       102,457,250,000   Rp       (44,538,715,000) 

30 STTP  Rp      110,001,009,598   Rp       170,422,732,529   Rp         60,421,722,931  

31 SULI  Rp      924,677,000,000   Rp       979,524,000,000   Rp         54,847,000,000  

32 TBLA  Rp            973,633,473   Rp          1,468,443,372   Rp             494,809,899  

33 TBMS  Rp      865,619,133,096   Rp    1,117,787,158,886   Rp       252,168,025,790  

34 TCID  Rp        77,511,000,000   Rp        57,166,000,000   Rp       (20,345,000,000) 

35 TIRA  Rp      109,371,645,000   Rp       100,344,570,000   Rp         (9,027,075,000) 

36 TPIA  Rp      555,153,000,000   Rp       882,548,000,000   Rp       327,395,000,000  
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37 UNIC  Rp      576,150,000,000   Rp       742,840,000,000   Rp       166,690,000,000  

38 UNTX  Rp      262,136,170,886   Rp       296,776,566,758   Rp         34,640,395,872  

39 UNVR  Rp    3,589,000,000,000   Rp    4,403,000,000,000   Rp       814,000,000,000  

40 VOKS  Rp      843,861,000,000   Rp       719,232,000,000   Rp      (124,629,000,000) 
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Perubahan Kas 

   
No. 

Kode Kas + Setara kas 
Perubahan Kas 

Perusahaan  2009 2010 

1 AKRA  Rp      273,694,325,000   Rp      691,848,310,000   Rp     418,153,985,000  

2 ARGO  Rp        13,948,831,000   Rp        20,831,940,000   Rp         6,883,109,000  

3 ASII  Rp    8,730,000,000,000   Rp    7,005,000,000,000   Rp (1,725,000,000,000) 

4 AUTO  Rp      773,936,000,000   Rp      485,564,000,000   Rp    (288,372,000,000) 

5 BRNA  Rp        48,390,657,594   Rp        41,505,927,942   Rp       (6,884,729,652) 

6 BRPT  Rp    1,876,990,000,000   Rp    1,732,213,000,000   Rp    (144,777,000,000) 

7 BTON  Rp        13,514,188,389   Rp        29,281,406,162   Rp       15,767,217,773  

8 GJTL  Rp      815,459,000,000   Rp      866,078,000,000   Rp       50,619,000,000  

9 INDF  Rp    4,474,830,000,000   Rp  10,439,353,000,000   Rp   5,964,523,000,000  

10 INTA  Rp        69,602,070,149   Rp        64,569,702,089   Rp       (5,032,368,060) 

11 JKSW  Rp            927,896,253   Rp            382,258,705   Rp          (545,637,548) 

12 JPRS  Rp          1,429,771,131   Rp        12,552,313,911   Rp       11,122,542,780  

13 KAEF  Rp      163,821,008,601   Rp      265,445,594,112   Rp     101,624,585,511  

14 KBLM  Rp          2,159,376,021   Rp        14,319,138,784   Rp       12,159,762,763  

15 KLBF  Rp    1,559,682,224,604   Rp    1,893,315,663,897   Rp     333,633,439,293  

16 KONI  Rp        10,285,295,678   Rp        17,419,537,491   Rp         7,134,241,813  

17 LATI  Rp      197,818,421,000   Rp      262,346,694,000   Rp       64,528,273,000  

18 LMPI  Rp          4,560,360,898   Rp        35,764,712,118   Rp       31,204,351,220  

19 LTLS  Rp      297,996,000,000   Rp      231,774,000,000   Rp     (66,222,000,000) 

20 MITI  Rp        17,655,037,363   Rp        29,631,218,043   Rp       11,976,180,680  

21 MLPL  Rp    2,428,942,000,000   Rp    3,043,788,000,000   Rp     614,846,000,000  

22 MTDL  Rp      159,279,822,777   Rp        97,056,008,485   Rp     (62,223,814,292) 

23 MYOH  Rp              27,668,918   Rp              25,241,936   Rp             (2,426,982) 

24 PBRX  Rp        14,327,883,646   Rp        27,317,758,260   Rp       12,989,874,614  

25 POLY  Rp        62,235,591,207   Rp        87,892,873,462   Rp       25,657,282,255  

26 PTSN  Rp        39,538,884,089   Rp        23,617,976,208   Rp     (15,920,907,881) 

27 SMSM  Rp          8,680,070,248   Rp        14,305,267,597   Rp         5,625,197,349  

28 SOBI  Rp      115,049,827,000   Rp        77,576,349,000   Rp     (37,473,478,000) 

29 SRSN  Rp          4,767,509,000   Rp          4,214,114,000   Rp          (553,395,000) 

30 STTP  Rp          7,678,078,340   Rp          8,309,035,550   Rp           630,957,210  

31 SULI  Rp        37,716,942,424   Rp        11,527,026,179   Rp     (26,189,916,245) 

32 TBLA  Rp            127,332,177   Rp            242,981,146   Rp           115,648,969  

33 TBMS  Rp        87,935,136,468   Rp        61,054,018,586   Rp     (26,881,117,882) 

34 TCID  Rp      147,152,250,091   Rp      129,104,545,843   Rp     (18,047,704,248) 

35 TIRA  Rp        11,739,500,106   Rp        19,874,950,597   Rp         8,135,450,491  

36 TPIA  Rp      658,866,000,000   Rp      549,652,000,000   Rp    (109,214,000,000) 
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37 UNIC  Rp      156,262,510,000   Rp      135,937,300,000   Rp     (20,325,210,000) 

38 UNTX  Rp          4,299,737,593   Rp          9,941,320,075   Rp         5,641,582,482  

39 UNVR  Rp      858,322,000,000   Rp      317,759,000,000   Rp    (540,563,000,000) 

40 VOKS  Rp        32,824,450,880   Rp        37,210,123,084   Rp         4,385,672,204  
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Pendapatan (Penjualan) 

No. 
Kode Pendapatan 

Perusahaan  Tahun 2010 

1 AKRA  Rp            12,195,000,000,000  

2 ARGO  Rp                664,257,009,000  

3 ASII  Rp          129,991,000,000,000  

4 AUTO  Rp             6,255,109,000,000  

5 BRNA  Rp                568,328,198,058  

6 BRPT  Rp            16,965,228,000,000  

7 BTON  Rp                127,918,509,530  

8 GJTL  Rp             9,853,904,000,000  

9 INDF  Rp            38,403,400,000,000  

10 INTA  Rp             1,833,180,000,000  

11 JKSW  Rp                181,158,905,733  

12 JPRS  Rp                427,792,535,324  

13 KAEF  Rp             3,183,829,303,909  

14 KBLM  Rp                542,618,175,974  

15 KLBF  Rp            10,226,789,000,000  

16 KONI  Rp                  77,888,958,822  

17 LATI  Rp             1,361,898,489,000  

18 LMPI  Rp                401,594,186,536  

19 LTLS  Rp             3,901,733,000,000  

20 MITI  Rp                  85,141,000,000  

21 MLPL  Rp             9,050,914,000,000  

22 MTDL  Rp             3,953,970,000,000  

23 MYOH  Rp                   1,947,000,000  

24 PBRX  Rp             1,428,090,019,385  

25 POLY  Rp             4,455,449,431,196  

26 PTSN  Rp             2,166,489,893,575  

27 SMSM  Rp             1,561,786,956,669  

28 SOBI  Rp             1,874,284,052,000  

29 SRSN  Rp                342,870,221,000  

30 STTP  Rp                762,612,830,093  

31 SULI  Rp                592,238,000,000  

32 TBLA  Rp                   2,951,113,862  

33 TBMS  Rp             4,275,538,434,054  

34 TCID  Rp             1,466,939,000,000  

35 TIRA  Rp                268,977,739,355  

36 TPIA  Rp             5,176,270,000,000  
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37 UNIC  Rp             3,593,510,000,000  

38 UNTX  Rp                164,593,134,280  

39 UNVR  Rp            19,690,000,000,000  

40 VOKS  Rp             1,309,570,310,227  
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Lampiran 6 : Rekapitulasi Data Manajemen Laba 
   

       
No. 

Kode Akrual Modal Kerja 
Pendapatan  

Manajemen 

Laba Perusahaan  ∆  Aktiva Lancar ∆  Hutang Lancar ∆  Kas 

1 AKRA 

 Rp     

1,334,000,000,000  

 Rp     

1,034,000,000,000  

 Rp      

418,153,985,000  

 Rp    

12,195,000,000,000  -0.010 

2 ARGO  Rp         20,620,005,000   Rp         39,338,668,000  

 Rp         

6,883,109,000  

 Rp        

664,257,009,000  -0.039 

3 ASII 

 Rp   

10,101,000,000,000  

 Rp   

10,364,000,000,000  

 Rp  

(1,725,000,000,000) 

 Rp  

129,991,000,000,000  0.011 

4 AUTO  Rp         68,389,000,000   Rp       271,303,000,000  

 Rp    

(288,372,000,000) 

 Rp      

6,255,109,000,000  0.014 

5 BRNA  Rp         10,656,890,096   Rp         33,422,457,728  

 Rp        

(6,884,729,652) 

 Rp        

568,328,198,058  -0.028 

6 BRPT 

 Rp      

(178,034,000,000) 

 Rp     

1,262,533,000,000  

 Rp    

(144,777,000,000) 

 Rp    

16,965,228,000,000  -0.076 

7 BTON  Rp         18,319,509,680   Rp         11,137,390,113  

 Rp        

15,767,217,773  

 Rp        

127,918,509,530  -0.067 

8 GJTL 

 Rp     

1,113,898,000,000   Rp       731,740,000,000  

 Rp        

50,619,000,000  

 Rp      

9,853,904,000,000  0.034 

9 INDF 

 Rp     

7,110,800,000,000  

 Rp   

(1,289,400,000,000) 

 Rp   

5,964,523,000,000  

 Rp    

38,403,400,000,000  0.063 

10 INTA  Rp       296,900,000,000   Rp       331,100,000,000  

 Rp        

(5,032,368,060) 

 Rp      

1,833,180,000,000  -0.016 

11 JKSW  Rp            (937,894,523) 

 Rp        

(12,600,362,582) 

 Rp          

(545,637,548) 

 Rp        

181,158,905,733  0.067 

12 JPRS  Rp         67,948,378,342   Rp         27,417,165,060  

 Rp        

11,122,542,780  

 Rp        

427,792,535,324  0.069 

13 KAEF  Rp       118,665,000,000  

 Rp        

(41,031,000,000) 

 Rp      

101,624,585,511  

 Rp      

3,183,829,303,909  0.018 

14 KBLM  Rp         51,400,105,491   Rp         51,290,308,534   Rp         Rp        -0.022 
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12,159,762,763  542,618,175,974  

15 KLBF  Rp       335,377,000,000  

 Rp      

(427,648,000,000) 

 Rp      

333,633,439,293  

 Rp    

10,226,789,000,000  0.042 

16 KONI  Rp         (7,969,082,754) 

 Rp        

(10,736,418,536) 

 Rp         

7,134,241,813  

 Rp          

77,888,958,822  -0.056 

17 LATI  Rp       273,045,204,000   Rp       245,828,064,000  

 Rp        

64,528,273,000  

 Rp      

1,361,898,489,000  -0.027 

18 LMPI  Rp         48,591,327,502   Rp         80,533,684,149  

 Rp        

31,204,351,220  

 Rp        

401,594,186,536  -0.157 

19 LTLS  Rp       354,147,000,000   Rp       345,767,000,000  

 Rp      

(66,222,000,000) 

 Rp      

3,901,733,000,000  0.019 

20 MITI  Rp         14,536,000,000   Rp           8,899,000,000  

 Rp        

11,976,180,680  

 Rp          

85,141,000,000  -0.074 

21 MLPL 

 Rp     

1,068,540,000,000   Rp         79,789,000,000  

 Rp      

614,846,000,000  

 Rp      

9,050,914,000,000  0.041 

22 MTDL 

 Rp        

(40,392,091,828) 

 Rp        

(62,773,574,933) 

 Rp      

(62,223,814,292) 

 Rp      

3,953,970,000,000  0.021 

23 MYOH  Rp         (5,601,000,000)  Rp         (1,820,000,000) 

 Rp              

(2,426,982) 

 Rp          

19,470,000,000  -0.194 

24 PBRX  Rp         74,968,986,286   Rp         45,685,111,033  

 Rp        

12,989,874,614  

 Rp      

1,428,090,019,385  0.011 

25 POLY 

 Rp      

(102,001,000,000) 

 Rp      

(487,345,330,417) 

 Rp        

25,657,282,255  

 Rp      

4,455,449,431,196  0.081 

26 PTSN 

 Rp        

(52,031,700,741) 

 Rp        

(81,289,935,906) 

 Rp      

(15,920,907,881) 

 Rp      

2,166,489,893,575  0.021 

27 SMSM  Rp         87,000,000,000  

 Rp        

(58,000,000,000) 

 Rp         

5,625,197,349  

 Rp      

1,561,786,956,669  0.089 

28 SOBI  Rp       304,770,000,000   Rp       368,701,000,000  

 Rp      

(37,473,478,000) 

 Rp      

1,874,284,052,000  -0.014 

29 SRSN  Rp         (2,326,003,000) 

 Rp        

(44,538,715,000) 

 Rp          

(553,395,000) 

 Rp        

342,870,221,000  0.125 

30 STTP  Rp       105,558,048,658   Rp         60,421,722,931  

 Rp            

630,957,210  

 Rp        

762,612,830,093  0.058 

31 SULI  Rp         Rp         54,847,000,000   Rp       Rp        -0.195 
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(86,763,000,000) (26,189,916,245) 592,238,000,000  

32 TBLA  Rp             646,306,783   Rp             494,809,899  

 Rp            

115,648,969  

 Rp            

2,951,113,862  0.012 

33 TBMS  Rp       229,783,564,907   Rp       252,168,025,790  

 Rp      

(26,881,117,882) 

 Rp      

4,275,538,434,054  0.001 

34 TCID  Rp         47,818,000,000  

 Rp        

(20,345,000,000) 

 Rp      

(18,047,704,248) 

 Rp      

1,466,939,000,000  0.059 

35 TIRA  Rp         10,004,554,520   Rp         (9,027,075,000) 

 Rp         

8,135,450,491  

 Rp        

268,977,739,355  0.041 

36 TPIA  Rp         84,096,000,000   Rp       327,395,000,000  

 Rp    

(109,214,000,000) 

 Rp      

5,176,270,000,000  -0.026 

37 UNIC  Rp       191,550,000,000   Rp       166,690,000,000  

 Rp      

(20,325,210,000) 

 Rp      

3,593,510,000,000  0.013 

38 UNTX  Rp         11,643,050,440   Rp         34,640,395,872  

 Rp         

5,641,582,482  

 Rp        

164,593,134,280  -0.174 

39 UNVR  Rp       146,000,000,000   Rp       814,000,000,000  

 Rp    

(540,563,000,000) 

 Rp    

19,690,000,000,000  -0.006 

40 VOKS 

 Rp        

(77,319,000,000)  Rp       124,629,000,000  

 Rp         

4,385,672,204  

 Rp      

1,309,570,310,227  -0.158 
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Lampiran 7 : REKAPITULASI DATA HASIL PENELITIAN 

        

No. 
Kode 

Perusahaan 

Manajemen 

Laba 

Kepemilikan 

Institusional 

Kepemilikan  

Manajemen 

Ukuran 

Perusahaan 

Proporsi 

Dewan 

Komisaris 

Independen 

Komite 

Audit 

1 AKRA -0.010 0.592 0.006 12.885 0.333 0.667 

2 ARGO -0.039 0.547 0.024 12.155 0.400 0.667 

3 ASII 0.011 0.501 0.000 14.053 0.455 0.500 

4 AUTO 0.014 0.957 0.001 12.747 0.300 0.667 

5 BRNA -0.028 0.514 0.233 11.741 0.500 0.500 

6 BRPT -0.076 0.722 0.005 10.205 0.600 0.667 

7 BTON -0.067 0.799 0.096 10.953 0.500 0.667 

8 GJTL 0.034 0.590 0.001 13.016 0.375 0.667 

9 INDF 0.063 0.500 0.001 13.675 0.300 0.500 

10 INTA -0.016 0.822 0.035 12.213 0.333 0.667 

11 JKSW 0.067 0.592 0.013 11.462 0.500 0.667 

12 JPRS 0.069 0.684 0.155 11.614 0.500 0.667 

13 KAEF 0.018 0.900 0.000 12.219 0.333 0.667 

14 KBLM -0.022 0.694 0.153 11.606 0.500 0.667 

15 KLBF 0.042 0.523 0.000 12.847 0.333 0.667 

16 KONI -0.056 0.724 0.056 10.929 0.333 0.667 

17 LATI -0.027 0.800 0.000 11.963 0.333 0.667 

18 LMPI -0.157 0.775 0.000 11.785 0.500 0.667 

19 LTLS 0.019 0.630 0.036 12.555 0.400 0.667 

20 MITI -0.074 0.324 0.023 11.060 0.500 0.667 

21 MLPL 0.041 0.376 0.000 13.147 0.500 0.667 

22 MTDL 0.021 0.123 0.108 11.976 0.333 0.667 

23 MYOH -0.194 0.932 0.063 9.486 0.500 0.667 

24 PBRX 0.011 0.494 0.112 11.948 0.667 0.667 

25 POLY 0.081 0.877 0.000 12.601 0.333 0.667 

26 PTSN 0.021 0.221 0.700 11.917 0.333 0.667 

27 SMSM 0.089 0.548 0.057 12.028 0.333 0.667 

28 SOBI -0.014 0.861 0.008 12.219 0.333 0.667 

29 SRSN 0.125 0.253 0.000 11.561 0.333 0.500 

30 STTP 0.058 0.568 0.042 11.812 0.500 1.000 

31 SULI -0.195 0.823 0.089 12.291 0.400 0.667 

32 TBLA 0.012 0.567 0.001 9.562 0.333 0.667 

33 TBMS 0.001 0.862 0.001 12.093 0.400 1.000 

34 TCID 0.059 0.738 0.052 12.020 0.400 0.500 

35 TIRA 0.041 0.964 0.000 11.338 0.250 1.000 
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36 TPIA -0.026 0.784 0.063 12.478 0.400 0.667 

37 UNIC 0.013 0.758 0.000 12.404 0.429 0.667 

38 UNTX -0.174 0.694 0.000 11.187 0.250 0.667 

39 UNVR -0.006 0.850 0.000 12.940 0.750 0.667 

40 VOKS -0.158 0.706 0.008 12.052 0.400 0.500 
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Lampiran  8 :  Hasil Olah Data 

 

Deskripsi Data Penelitian 

 Descriptive Statistics 

 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Y 40 -.20 .13 -.0107 .07736 

X1 40 .12 .96 .6547 .20511 

X2 40 .00 .70 .0536 .11779 

X3 40 9.49 14.05 11.9686 .93717 

X4 40 .25 .75 .4126 .10804 

X5 40 .50 1.00 .6669 .11323 

Valid N (listwise) 40         

 

Uji Normalitas Data 

 

One-Sam ple Kolm ogor ov-Sm ir nov Tes t

40

.0000000

.06590968

.143

.095

-.143

.904

.387

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme Dif ferences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized

Residual

Test dis tribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 
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Regression 

Model Summ aryb

.524a .274 .167 .07059

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), X5, X4, X2, X3, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 

 

ANOVAb

.064 5 .013 2.567 .045a

.169 34 .005

.233 39

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X5, X4, X2, X3, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 

 

Coefficientsa

-.340 .191 -1.782 .084

-.139 .062 -.369 -2.230 .032

-.039 .105 -.059 -.370 .714

.029 .013 .353 2.332 .026

-.074 .105 -.103 -.698 .490

.156 .106 .228 1.471 .151

(Constant)

X1

X2

X3

X4

X5

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 

 

Coefficientsa

-.317 -.357 -.326 .780 1.282

.024 -.063 -.054 .839 1.192

.367 .371 .341 .929 1.076

-.142 -.119 -.102 .986 1.014

.062 .245 .215 .889 1.125

X1

X2

X3

X4

X5

Model

1

Zero-order Partial Part

Correlations

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 
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Charts 
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
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Uji Glejser 

Model Summ aryb

.399a .160 .036 .04453

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), X5, X4, X2, X3, X1a. 

Dependent Variable: ABS Unstandardized Residualb. 

 

ANOVAb

.013 5 .003 1.291 .291a

.067 34 .002

.080 39

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X5, X4, X2, X3, X1a. 

Dependent Variable: ABS Unstandardized Res idualb. 

 

Coefficientsa

.315 .120 2.618 .013

.005 .039 .023 .128 .899

-.069 .066 -.180 -1.047 .303

-.014 .008 -.290 -1.778 .084

-.066 .066 -.157 -.991 .329

-.109 .067 -.272 -1.630 .112

(Constant)

X1

X2

X3

X4

X5

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: ABS Unstandardized Residuala. 

 

 

 


