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“Untuk meraih kesuksesan, keinginan akan keberhasilan harus lebih besar dari 

ketakutan akan kegagalan” 
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ABSTRAK 

Izza Maulidina Azzahra, 2019, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan 

Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 – 2017), Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si, 

114 Halaman + xiii 

 

Perusahaan memerlukan tata kelola yang baik atau biasa disebut dengan good 

corporate governance untuk meningkatkan kinerjanya. Penerapan corporate 

governance dengan baik akan mengurangi tindakan manajemen laba. Perusahaan 

ukuran besar juga akan cenderung berhati – hati dalam membuat laporan 

keuangan, sehingga mengurangi manajemen laba. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen, dewan 

komisaris, komite audit dan ukuran perusahaan secara simultan dan parsial 

terhadap manajemen laba. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian explanatory dengan 

pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan periode 

pengamatan 2015 – 2017. Variabel yang digunakan meliputi dewan komisaris 

independen, dewan komisaris, komite audit dan ukuran perusahaan. Metode 

analisis data pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, dewan 

komisaris, komite audit dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Dewan komisaris independen dan ukuran perusahaan 

secara parsial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Dewan komisaris 

secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba dan komite 

audit secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.  

 

Kata kunci: Corporate governance, dewan komisaris independen, dewan 

komisaris, komite audit, ukuran perusahaan dan manajemen laba.  
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ABSTRACT 

Izza Maulidina Azzahra, 2019, Corporate Governance, Company Size and 

Earnings Management (Study of Banking Companies Listed on the Indonesia 

Stock Exchange 2015-2017), Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si, 114 Page + xiii 

 

Companies need good governance or commonly called good corporate 

governance to improve their performance. Implementation of good corporate 

governance will reduce earnings management. Large size companies will also 

tend to be careful in making financial reports, thereby reducing earnings 

management. The purpose of this research was to determine the effect of the 

board of independent commissioners, board of commissioners, audit committee 

and company size simultaneously and partially on earnings management. 

The type of research used is explanatory research with a quantitative 

approach. The data used is secondary data with the observation period 2015 - 

2017. The variables used include the board of independent commissioners, board 

of commissioners, audit committee and company size. The analytical method in 

this research is multiple linear regression analysis. 

The results of the research show that the independent board of 

commissioners, board of commissioners, audit committee and company size 

simultaneously effect on earnings management. Independent board of 

commissioners and company size partially have no effect on earnings 

management. The board of commissioners partially has a significant positive 

effect on earnings management and the audit committee partially has a significant 

negative effect on earnings management. 

 

Keywords: Corporate governance, board of independent commissioners, board of 

commissioners, audit committee, company size and earnings management. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Persaingan bisnis dan perkembangan teknologi dalam pasar global saat ini 

sangat pesat. Persaingan dan perkembangan tersebut mendorong perusahaan harus 

memiliki kinerja yang prima untuk memperoleh laba yang optimum atau laba 

yang tinggi. Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik akan mudah menarik 

minat investor atau calon pemegang saham agar tertarik untuk berinvestasi. 

Perusahaan yang ingin memperoleh laba optimum memerlukan tata kelola 

yang baik atau biasa disebut dengan good corporate governance untuk 

meningkatkan kinerjanya. Sutedi (2012:1) menyatakan Good corporate 

governance didefinisikan sebagai  

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang 

saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas dan direksi) untuk 

meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan 

nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan 

kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang – undangan 

dan nilai – nilai etika”. 

 

Pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) dalam rangka 

recovery economy memperkenalkan konsep good corporate governnace (GCG) 

sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat. Konsep ini diharapkan dapat 

melindungi pemegang saham (stakeholders) dan kreditor agar dapat memperoleh 

kembali investasinya. Berdasarkan survei Political & Economic Risk Consultancy 

(PERC), Indonesia menempati posisi tiga terbawah negara Asia dalam 

menerapkan corporate governance di Asia. Pengelolaan perusahaan di Indonesia 
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lebih buruk dari negara Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura, Malaysia, 

Filipina dan Thailand. Berikut adalah tabel skor peringkat corporate governance 

di Asia. 

Tabel 1 Skor Peringkat Corporate Governance di Asia 

No Negara Skor 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Singapura 

Hongkong 

Jepang 

Filipina 

Taiwan 

Malaysia 

Thailand 

Cina 

Indonesia 

Korea Selatan 

Vietnam 

2,00 

3,59 

4,00 

5,00 

6,10 

6,20 

6,67 

8,22 

8,29 

8,83 

8,89 

Sumber: PERC 2000 

Tabel 1 menjelaskan bahwa semakin tinggi skor, maka semakin buruk 

corporate governance suatu perusahaan. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil 

skor, maka negara tersebut sudah menerapkan corporate governance dengan baik. 

Peringkat ini sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia, karena semakin 

buruknya corporate governance akan mengancam kelangsungan investasi yang 

akan masuk ke Indonesia. Padahal investasi asing sangat di butuhkan oleh 

Indonesia untuk memulihkan ekonominya.   

Penelitian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) 

menyimpulkan bahwa penyebab krisis ekonomi di negara – negara Asia, termasuk 

Indonesia adalah adanya mekanisme pengawasan dewan komisaris (board of 

director) dan komite audit (audit committee) suatu perusahaan tidak berfungsi 

dengan efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham dan pengelolaan 
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perusahaan yang belum profesional. Kajian Bank Dunia menunjukkan bahwa 

lemahnya implementasi corporate governance merupakan faktor yang 

menentukan parahnya krisis di Asia. Kelemahan tersebut antara lain karena 

minimnya pelaporan kinerja keuangan dan kewajiban – kewajiban perusahaan, 

kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh komisaris dan auditor, serta 

kurangnya insentif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan 

melalui mekanisme persaingan yang fair (Sutedi, 2013:2). Perbandingan 

penerapan prinsip corporate governance di Asia terdapat dalam tabel berikut ini. 

Tabel 2 Perbandingan Penerapan Prinsip Corporate Governance di Asia 

No % 2010 2012 2014 2016 

 Australia - - - 78 

1. Singapore 67 69 64 67 

2. Hongkong 65 66 65 65 

3. Japan 57 55 60 63 

4. Taiwan 55 53 56 60 

5. Thailand 55 58 58 58 

6. Malaysia 52 55 58 56 

7. India 49 51 54 55 

8. Korea 45 49 49 52 

9. China 49 45 45 43 

10 Philippines 37 41 40 38 

11. Indonesia 40 37 39 36 

Sumber: Asian Corporate Governance Association dalam CG Watch Report 2016 

Berdasarkan hasil survei indeks corporate governance yang dilakukan oleh 

Asian Corporate Governance Association (ACGA) menunjukkan bahwa indeks 

Asian Corporate Governance Association (ACGA) di Asia masih tergolong 

rendah. Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa penerapan corporate governance di 

Indonesia berada pada posisi terbawah dengan mengalami penurunan sebesar 3% 

pada tahun 2016.  
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Rendahnya corporate governance terkait dengan rendahnya transparansi 

dalam lingkungan bisnis di Indonesia. Indeks transparansi lingkungan bisnis yang 

dikeluarkan oleh Political & Economic Risk Consultancy (PERC) menunjukkan 

bahwa lingkungan bisnis di Indonesia relatif tidak transparan. Berikut ini adalah 

tabel indeks transparansi lingkungan bisnis di Asia. 

Tabel 3 Indeks Transparansi Lingkungan Bisnis di Asia 

Tahun Indonesia Korea 

Selatan 

Malaysia Filipina Singapua Thailand 

1998 

1999 

8,41 

8,00 

6,58 

8,50 

6,46 

6,50 

6,14 

6,29 

3,61 

4,55 

7,20 

7,29 

Sumber : Sutedi dalam buku Good Corporate Governance, 2012. 

Ketidaktransparanan ini memungkinkan berkembangnya praktik – praktik 

korporasi yang tidak sehat. Akibat dari ketidaktransparanan ini tidak hanya akan 

merugikan pemegang saham (publik dan minoritas) dan pemerintah, menyulitkan 

investor atau mitra memperhitungkan kualitas perusahaan mitra atau proyek 

investasi, meningkatkan premi risiko, dan pada akhirnya juga akan menimbulkan 

praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). 

Mekanisme corporate governance antara lain rapat umum pemegang saham 

(RUPS), dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, komite kebijakan resiko, 

komite remunerasi dan nominasi dan komite kebijakan corporate governance. 

Dewan komisaris terdiri dari dewan komisaris independen. “Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ perusahaan merupakan wadah para 

pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan 

modal yang ditanamkan dalam perusahaan” (Hamdani, 2016:80).  
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Mekanisme corporate governance lainnya adalah dewan komisaris. Sutedi 

(2012:142) menyatakan dewan komisaris adalah “suatu badan yang melakukan 

pengawasan terhadap pihak pengelola agar kepentingan perseroan dapat 

terjamin”. Dewan komisaris terdiri dari dewan komisaris independen. Ujiyantho 

dan Pramuka (2007) menyatakan komisaris independen merupakan “posisi terbaik 

untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang good 

corporate governance”. Adanya dewan komisaris independen diharapkan mampu 

meningkatkan pengawasan dalam suatu perusahaan.  

Mekanisme lain dari corporate governance  adalah dewan direksi. Hamdani 

(2016:86) menyatakan “direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan 

bertanggung jawab secara kolegial dan mengelola perusahaan”. Komite audit juga 

merupakan salah satu mekanisme corporate governance. “Komite audit 

dipandang sebagai wujud mekanisme pengendalian yang diharapkan dapat 

mengoptimalkan fungsi pengawasan” (Effendi, 2016:58).  Komunikasi yang baik 

antara komite audit dan pihak yang berkepentingan akan menghasilkan 

peningkatan kinerja suatu perusahaan.  

Hamdani (2016:93) menyatakan selain mekanisme yang telah diuraikan 

diatas, terdapat beberapa mekanisme lainnya, yaitu komite kebijakan resiko, 

komite remunerasi dan nominasi, serta komite kebijakan corporate governance. 

Komite kebijakan resiko bertugas membantu dewan komisaris dalam mengkaji 

sistem maanjemen resiko yang disusun oleh direksi sertas menilai toleransi yang 

dapat diambil oleh perusahaan. Komite remunerasi dan nominasi bertugas 

membantu dewan komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota 
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dewan komisaris dan direksi. Komite kebijakan corporate governance bertugas 

membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh. 

Mekanisme corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah proporsi dewan komisaris independen, dewan komisaris dan komite audit. 

Alasan menggunakan proporsi dewan komisaris independen, dewan komisaris dan 

komite audit karena ketiga hal tersebut bertugas melakukan pengawasan terhadap 

perusahaan agar dapat tercipta good corporate governance. Pengawasan yang 

dilakukan agar berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan.  

Faktor lain yang diduga mempengaruhi manajemen laba adalah ukuran 

perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar 

kecilnya perusahaan. Besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total 

aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar (Rahmawati, 2012). Ukuran perusahaan 

yang besar akan memiliki kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai 

kebijakan dalam perusahaan akan memiliki dampak yang lebih besar terhadap 

kepentingan publik dibanding perusahaan berukuran kecil. Ukuran sebuah 

perusahaan dapat mempengaruhi struktur pendanaan perusahaan, karena dana 

yang dibutuhkan dapat mengindikasikan bahwa perusahaan menginginkan 

pertumbuhan laba dan tingkat pengembalian saham (Handayani dan Richadi, 

2009).  

Agency theory menekankan pentingnya pemilik perusahaan (principles) 

menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada profesional (agents) yang lebih 

mengerti dan memahami cara untuk menjalankan suatu usaha (Sutedi, 2012:3). 
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Asimetri antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) dapat memberikan 

kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (earnings 

management). Perilaku manajemen laba sebagai salah satu bentuk tindakan 

creative accounting dari manajer tentunya tidak muncul dengan sendirinya, 

melainkan ada motivasi ekstrinsik dibalik perilaku tersebut. Motivasi itu timbul 

karena bonus, utang, pajak, penjualan saham, pergantian direksi dan politis. 

Manajemen laba adalah pilihan manajer tentang kebijakan akuntansi untuk 

mencapai beberapa tujuan khusus. Jika manajemen laba yang digunakan terlalu 

ekstrim, maka investor akan kehilangan kepercayaan pada pelaporan keuangan.  

Aktivitas manajemen laba membuat laporan keuangan ini tidak relevan karena 

laporan keuangan tidak menjalankan fungsinya sebagai media pertanggung-

jawaban manajer kepada pemilik karena informasi yang terkandung disesuaikan 

dengan kepentingan manajer. Aktivitas ini tidak hanya merugikan pemilik namun 

juga merugikan pihak lain yang menggunakan laporan keuangan tersebut. Faktor 

yang mempengaruhi manajemen laba menurut Dul Muid (2009) antara lain, yaitu 

kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan komisaris, komite 

audit dan ukuran perusahaan.  

Penerapan corporate governance dengan baik akan mengurangi tindakan 

manajemen laba dalam sebuah perusahaan. Corporate governance berkaitan 

dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer tidak akan mencuri / 

menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek – proyek yang tidak 

menguntungkan dan berkaitan dengan dana atau capital yang telah ditanamkan 

investor, serta bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shleifer dan 
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Vishny dalam Iturriaga dan Hoffman, 2005). Selain itu, perusahaan dengan 

ukuran besar juga akan cenderung berhati – hati dalam pembuatan laporan 

keuangan karena perusahaan besar akan lebih dikenal masyarakat.  

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai pengaruh corporate 

governance dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Penelitian yang 

dilakukan oleh Jao dan Pagulung (2011) menyimpulkan bahwa komposisi dewan 

komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan 

terhadap manajemen laba, sedangkan ukuran dewan komisaris mempunyai 

pengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian tersebut 

berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darsono (2015) yang 

menyimpulkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba dan hasil penelitian Hadiprajitno (2013) menyimpulkan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.  

Penelitian yang dilakukan oleh Taco dan Ilat (2016) menyimpulkan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan 

komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba dan secara bersama-sama komisaris independen, komite audit dan ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil 

penelitian yang berbeda tersebut, maka peneliti akan membahas mengenai 

pengaruh corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.  

Penelitian ini dilakukan pada perusahan perbankan yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indoneisa (BEI) selama tiga tahun pada periode 2015 – 2017. Alasan 

melakukan penelitian di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena Bursa Efek Indonesia 
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(BEI) merupakan pusat pasar modal dan investasi di Indonesia. Selain itu, Bursa 

Efek Indonesia (BEI) merupakan lembaga tempat di terbitkannya laporan 

keuangan perusahaan yang sahamnya telah go – public dan data yang tersedia 

valid, lengkap dan dapat di pertanggungjawabkan. 

Perusahaan – perusahaan yang dipilih sebagai populasi penilitian ini adalah 

perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2015 – 2017. Alasan dalam pemilihan perusahaan perbankan karena bank 

merupakan suatu lembaga yang menjalankan kegiatannya bergantung atau 

berhubungan langsung dengan masyarakat baik di dalam maupun luar negeri. 

Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank menghadapi berbagai risiko, 

seperti risiko kredit dan risiko pasar. Banyaknya ketentuan yang mengatur sektor 

perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat, termasuk ketentuan 

yang mengatur kewajiban untuk memenuhi modal minimum sesuai dengan 

kondisi masing-masing bank, menjadikan sektor perbankan sebagai sektor yang 

highly regulated. Pelaksanaan good corporate governance (GCG) sangat 

diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional 

sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan 

sehat.  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan dan didukung dengan 

ketidakkonsistenan hasil dari penelitian sebelumnya, maka penelitian ini sangat 

menarik untuk diteliti kembali. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Corporate 

Governance, Ukuran Perusahaan dan Manajemen Laba (Studi pada 
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Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Tahun 2015-2017) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, 

komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap 

manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2015 – 2017? 

2. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh secara parsial 

terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2015 – 2017? 

3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh secara parsial terhadap 

manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2015 – 2017? 

4. Apakah komite audit berpengaruh secara parsial terhadap manajemen laba 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2015 – 2017? 

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap manajemen 

laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2015 – 2017? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas 

adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pengaruh proporsi dewan komisaris independen, ukuran 

dewan komisaris, komite audit, dan ukuran perusahaan secara simultan 

terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2015 – 2017. 

2. Untuk mengetahui pengaruh proporsi dewan komisaris independen secara 

parsial terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2017. 

3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris secara parsial terhadap 

manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2015 – 2017. 

4. Untuk mengetahui pengaruh komite audit secara parsial terhadap manajemen 

laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2015 – 2017. 

5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap 

manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2015 – 2017. 

D. Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 
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1. Kontribusi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan, informasi 

dan wawasan bagi kalangan akademis yang membutuhkan, khususnya yang ingin 

mempelajari dan ingin melanjutkan penelitian terkait dengan Corporate 

Governance, Ukuran Perusahaan dan Manajemen Laba.  

2. Kontribusi Praktis 

a. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada investor 

mengenai kondisi perusahaan dengan memperhatikan pengelolaan perusahaan 

yang baik. Informasi dapat dilihat dari proporsi dewan komisaris independen, 

ukuran dewan komisaris, dan kinerja komite audit yang dimiliki oleh perusahaan 

baik kepemilikan institusi lokal maupun asing. Selain itu, penelitian ini juga 

memberikan informasi mengenai ukuran perusahaan yang dapat dilihat dari 

jumlah aktiva perusahaan.   

b. Bagi Manajemen Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen perusahaan terutama 

perusahaan perbankan untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektifitas 

mekanisme corporate governance yang diterapkan oleh perusahaan. Selain itu, 

dapat membantu manajemen perusahaan melihat ukuran perusahaannya untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan. 
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E. Sistematika Penulisan 

Penulisan peneltian ini terdiri dari 5 Bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II 

Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, dan 

Bab V Penutup. 

BAB I   PENDAHULUAN  

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini memuat uraian penjelasan penelitian terdahulu, corporate 

governance, teori keagenan (agency theory) ukuran perusahaan, 

manajemen laba, kerangka penelitian, model konsep, dan 

perumusan hipotesis.  

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, definisi 

konseptual dan operasional variabel, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini memuat gambaran umum perusahaan, penyajian data, hasil 

penelitian dan pembahasan.  

BAB V PENUTUP 

  Bab ini memuat kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu  

Tabel 4 berikut ini menyajikan penelitian terdahulu yang terkait dengan 

penulisan skripsi ini. 

Tabel 4 Penelitian Terdahulu 

No 

Peneliti dan 

Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Jao dan 

Pagalung 

(2011), 

Corporate 

Governance, 

Ukuran 

Perusahaan, 

dan Leverage 

terhadap 

Manajemen 

Laba 

Perusahaan 

Manufaktur 

Indonesia 

1. Kepemilikan 

manajerial, 

dewan 

komisaris 

independen dan 

jumlah 

pertemuan 

komite audit 

berpengaruh 

negatif 

signifikan 

terhadap 

manajemen 

laba. 

2. Kepemilikan 

institusional dan 

dewan 

komisaris 

mempunyai 

pengaruh positif 

signifikan 

terhadap 

manajemen 

laba.   

3. Ukuran 

perusahaan 

mempunyai 

hubungan  

1. Variabel 

terikat : 

manajemen 

laba. 

2. Variabel 

bebas : 

proporsi 

dewan 

komisaris 

independen, 

komite audit 

dan ukuran 

perusahaan. 

 

1. Variabel 

bebas : 

Kepemilikan 

manajerial, 

leverage, 

kepemilikan 

institusional, 

dan dewan 

direksi. 

2. Studi pada 

perusahaan 

manufaktur. 
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Tabel 4 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No 

Peneliti dan 

Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

  negatif 

signifikan 

terhadap 

manajemen 

laba. 

4. Leverage tidak 

mempunyai 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

manajemen 

laba. 

5. Kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional, 

dewan 

komisaris, 

dewan 

komisaris 

independen, 

komite audit, 

ukuran 

perusahaan dan 

leverage secara 

bersama – sama 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

manajemen 

laba.  

  

2. Rohman 

(2013), 

Analisis 

Pengaruh 

Penerapan 

Corporate 

Governance, 

Struktur 

Kepemilikan 

dan Ukuran  

1. Faktor – faktor 

corporate 

governance 

(komisaris 

independen dan 

kualitas auditor) 

berpengaruh 

negatif 

signifikan 

terhadap  

1. Variabel 

terikat : 

manajemen 

laba. 

2. Variabel 

bebas : 

komisaris 

independen, 

komite audit 

dan ukuran  

1. Variabel 

bebas : 

struktur 

kepemilikan 

dan kualitas 

auditor. 
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Tabel 4 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No 

Peneliti dan 

Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

 Perusahaan 

terhadap 

Manajemen 

Laba pada 

Perbankan 

manajemen 

laba. 

2. Komite audit 

tidak 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

manajemen 

laba. 

3. Struktur 

kepemilikan 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen 

laba. 

4. Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

positif terhadap 

manajemen 

laba. 

perusahaan. 

3. Penelitian 

pada 

perusahaan 

perbankan. 

 

3. Hadiprajitno 

(2013), 

Analisis 

Pengaruh Tata 

Kelola 

Perusahaan 

terhadap 

Manajemen 

Laba 

1. Dewan direksi 

berpengaruh 

negatif tidak 

signifikan 

terhadap 

manajemen 

laba. 

2. Dewan 

komisaris 

berpengaruh 

positif tidak 

signifikan 

terhadap 

manajemen 

laba. 

3. Struktur 

kepemilikan 

(keluarga)  

1. Variabel 

terikat : 

manajemen 

laba. 

2. Variabel 

bebas : 

dewan 

direksi, 

dewan 

komisaris, 

komite audit, 

dan ukuran 

perusahaan. 

 

1. Variabel : 

struktur 

kepemilikan 

dan leverage. 

2. Studi pada 

perusahaan 

manufaktur 

yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

(BEI) tahun 

2009 – 2011.  
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Tabel 4 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No 

Peneliti dan 

Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

  berpengaruh 

positif tidak 

signifikan 

terhadap 

manajemen 

laba. 

4. Komite audit 

berpengaruh 

positif tidak 

signifikan 

terhadap 

manajemen 

laba. 

5. Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

manajemen 

laba. 

6. Leverage 

berpengaruh 

positif tidak 

signifikan 

terhadap 

manajemen 

laba. 

  

4. Darsono 

(2015), 

Pengaruh 

Good 

Corporate 

Governance 

dan Ukuran 

Perusahaan 

terhadap 

Manajemen 

Laba 

1. Komposisi 

dewan 

komisaris 

independen 

berpengaruh 

negatif 

signifikan 

terhadap 

manajemen 

laba. 

2. Ukuran dewan 

komisaris tidak 

berpengaruh  

1. Variabel 

terikat : 

manajemen 

laba. 

2. Variabel 

bebas : 

proporsi 

dewan 

komisaris 

independen, 

ukuran 

dewan 

komisaris,  

Variabel bebas : 

Penelitian pada 

perusahaan 

manufaktur 

periode 2012 – 

2013.  
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Tabel 4 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No 

Peneliti dan 

Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

 

 

 

 

terhadap 

manajemen 

laba. 

3. Keberadaan 

komite audit 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen 

laba. 

4. Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

negatif 

signifikan 

terhadap 

manajemen 

laba. 

keberadaan 

komite audit, 

dan ukuran 

perusahaan. 

 

 

 

5. Taco dan Ilat 

(2016), 

Pengaruh 

Earning 

Power, 

Komisaris 

Independen, 

Dewan 

Direksi, 

Komite Audit 

Dan Ukuran 

Perusahaan 

terhadap 

Manajemen 

Laba pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

1. Dewan direksi 

dan ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen 

laba. 

2. Earning power, 

komisaris 

independen dan 

jumlah 

pertemuan  

komite audit 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen 

laba. 

Secara bersama-

sama earning 

power, 

komisaris 

independen,  

1. Variabel 

terikat : 

manajemen 

laba. 

2. Variabel 

bebas : 

dewan 

direksi, 

komisaris 

independen 

dan ukuran 

perusahaan. 

 

1. Variabel 

bebas : 

earning 

power dan  

jumlah 

pertemuan 

komite audit. 

2. Studi pada 

perusahaan 

manufaktur 

yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

(BEI). 
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Tabel 4 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No 

Peneliti dan 

Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

 

 

 

 

dewan direksi, 

komite audit 

dan ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

manajemen 

laba. 

  

 

Sumber: Data diolah, 2019 

B. Corporate Governance 

1. Pengertian Corporate Governance 

Sutedi (2012:1) menyatakan pengertian Corporate Governance adalah 

“suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang 

saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas dan direksi) untuk 

meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan 

nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan 

kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang – undangan 

dan nilai – nilai etika”.  

Effendi (2016:2) menyatakan pengertian corporate governance menurut Bank 

Dunia (World Bank) adalah “kumpulan hukum, peraturan dan kaidah – kaidah 

yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber – sumber perusahaan 

untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang 

yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat”. Sesuai 

Pasal 1 ayat 1, Peraturan Menteri Negeri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 

1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good 

Corporate Governance) pada BUMN, disebutkan bahwa tata kelola perusahaan 
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yang baik (Good Corporate Governance), yang selanjutnya disebut GCG adalah 

prinsip – prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan 

perusahaan berlandaskan peraturan perundang – undangan dan etika berusaha. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, secara singkat tata kelola perusahaan 

atau corporate governance merupakan pengelolaan perusahaan yang dirancang 

secara profesional berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung 

jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan.  

2. Faktor Good Corporate Governance 

Hamdani (2016:2) menyatakan faktor yang melatar belakangi lahirnya good 

corporate Governance adalah: 

a. Sebagai bentuk kepatuhan berbagai peraturan yang mensyaratkan penerapan 

GCG, seperti Bank Indonesia, Menteri Negara BUMN, Bapepam LK, dan 

otoritas bursa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 

b. Sebagai manifestasi adanya kesadaran dari pemegang saham dan manajemen 

tentang perlunya penerapan GCG dalam memenuhi tuntutan bisnis agar tetap 

tumbuh dan berkembang dalam iklim persaingan yang semakin kompetitif. 

3. Model Corporate Governance 

Sutedi (2012:43) menyatakan model Corporate Governance terbagi atas 3 

model yaitu : 

a. Principal – Agent Model 

Principal agent model atau dikenal dengan agency theory, di mana korporasi 

dikelola untuk memberikan win – win solution bagi pemegang saham sebagai 

pemilik di satu pihak, dan manajer sebagai agent di lain pihak.  

b. The Myopic Market Model 

Berfokus pada kepentingan – kepentingan pemegang saham dan manajer, di 

mana sentiment pasar lebih banyak dipengaruhi oleh faktor – faktor lain di luar 
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corporate governance. Oleh karena itu, principal dan agent lebih berorientasi 

pada keuntungan – keuntungan jangka pendek.  

c. Stakeholder Model 

Model ini memberikan perhatian kepada kepentingan pihak – pihak yang 

terkait dengan korporasi secara luas. Artinya, dalam mencapai tingkat 

pengembalian yang menguntungkan bagi pemegang saham, manajer harus 

memperhatikan adanya batasan – batasan yang timbul dalam lingkungan di 

mana mereka beroperasi, di antaranya masalah etika dan moral, hukum, 

kebijakan pemerintah, lingkungan hidup, sosial, budaya, politik dan ekonomi. 

4. Tujuan Corporate Governance 

Effendi (2016:8) menyatakan tujuan corporate governance menurut Indra 

Surya (2006) adalah:  

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestic maupun asing. 

2. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah. 

3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi 

perusahaan. 

4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan 

terhadap perusahaan. 

5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.  

5. Prinsip – Prinsip Corporate Governance 

Effendi (2016:11) menyatakan prinsip – prinsip corporate governance 

biasanya dikenal dengan singkatan TARIF, yaitu Transparency (transparansi), 

Accountability (akuntabilitas), Responsibility (responsibilitas), Independency 

(independensi), dan Fairness (kesetaraan). Berikut penjelasan dari masing – 

masing prinsip corporate governance tersebut: 

a. Prinsip Transparansi 

Transparansi (transparency) mewajibkan adanya suatu informasi yang 

terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat di perbandingkan yang menyangkut 

keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan 

perusahaan.  

b. Prinsip Akuntabilitas 

Akuntabilitas (Accounting) dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran dan 

tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat 

mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang 

kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang di awasi oleh 

dewan komisaris. 
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c. Prinsip Responsibilitas 

Perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan 

perundang – undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung 

jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. Perusahaan selalu 

mengupayakan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam batas – 

batas peraturan perundang – undangan dan etika bisnis yang sehat. 

d. Prinsip Independensi 

Perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ 

perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang 

baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip 

GCG.  

e. Prinsip Kesetaraan 

Kesetaraan mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama 

terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham 

minoritas, yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapat 

perlakuan yang sama pula, sesuai ketentuan berikut: 

1. Di kelas manapun, semua pemegang saham harus memiliki hak suara yang 

sama. Semua investor harus dapat memperoleh informasi tentang hak suara 

yang melekat pada semua kelas saham sebelum mereka membelinya. Setiap 

perubahan dalam hak – hak suara harus mendapat persetujuan pemegang 

saham. 

2. Suara harus disampaikan dengan disetujui oleh pemilik saham. 

3. Proses dan prosedur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus 

memungkinkan perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham. 

Prosedur perusahaan tidak boleh mempersulit atau membutuhkan biaya mahal 

untuk menyampaikan suara. 

4. Transaksi orang dalam (insider trading) dan penyalahgunaan wewenang untuk 

kepentingan orang dalam sendiri harus di larang. 

5. Anggota dewan komisaris dan direksi serta para manajer harus 

mengungkapkan setiap kepentingan yang bersifat hutang atas transaksi atau 

hak – hak yang berpengaruh terhadap perusahaan. 

6. Mekanisme Corporate Governance 

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

Salah satu mekanisme corporate governance adalah Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS). Hamdani (2016:80) menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) sebagai organ perusahaan merupakan “wadah para pemegang saham 

untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang 

ditanamkan dalam perusahaan”. RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan 
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kepentingan perusahaan dan dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan 

perundang – undangan, serta dengan persiapan yang memadai, sehingga dapat 

mengambil keputusan yang sah, diantaranya: 

1. Pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara 

RUPS sesuai dengan perautan perundang – undangan. 

2. Panggilan RUPS harus mencakup informasi mengenai mata acara. tanggal, 

waktu dan tempat RUPS. 

3. Bahan mengenai setiap acara yang tercantum dalam panggilan RUPS harus 

tersedia di kantor perusahaan sejak tanggal panggilan RUPS. 

4. Penjelasan mengenai hal – hal lain yang berkaitan dengan mata acara RUPS 

dapat diberikan sebelum dan atau pada saat RUPS berlangsung. 

5. Risalah RUPS harus tersedia dikantor perusahaan, dan perusahaan 

menyediakan fasilitas agar pemegang saham dapat membaca risalah tersebut.  

b. Dewan Komisaris  

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

(UUPT), mengharuskan adanya kelembagaan komisaris sebagai salah satu organ 

perseroan. Bahkan perseroan terbuka atau perseroan yang menerbitkan surat 

pengakuan utang wajib memiliki sekurang – kurangnya 2 orang komisaris. Dewan 

Komisaris menurut Pasal 14 ayat (2) Undang – Undang Perseroan Terbatas wajib 

dengan iktikad baik, kehati – hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan 

tugas pengawasan dan pemberi nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud 

dan tujuan perseroan.Pasal 117 ayat (1) dan (2) UUPT mengatur bahwa dalam 
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anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris 

untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan 

pembuatan hukum tertentu.  

Gideon (2005) menyatakan “komposisi dewan komisaris merupakan salah 

satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi laba”. 

Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan 

komisaris dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan 

keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas. Dewan 

komisaris (UDK) dalam perusahaan dapat diukur dengan menggunakan indikator 

jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan. 

 

Sumber : Ujiyantho dan Pramuka (2007) 

c. Proporsi Dewan Komisaris Independen 

Sutedi (2012:145) menyatakan “sebuah perusahaan penting diselenggarakan 

komisaris independen sebagai bagian dari dewan komisaris dengan dibantu oleh 

beberapa komite baru, yaitu komite audit, komite remunerasi, komite risiko, dan 

komite asuransi untuk menjalankan sebagian prinsip – prinsip utama corporate 

governance”. Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan komisaris independen 

merupakan “posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta 

perusahaan yang good corporate governance”. Beberapa pengertian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen adalah organ perusahaan 

yang memiliki tugas sebagai pengawas terhadap kinerja perusahaan untuk 

mencapai perusahaan yang good corporate governance.  

DK (Dewan Komisaris) = Σ Anggota dewan komisaris 
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Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan peraturan No. 

33/PJOK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan 

Publik, pada pasal 20 mengatur bahwa jumlah dewan komisaris independen wajib 

paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Suatu 

perseroan, diwajibkan mempunyai sekurang – kurangnya satu orang komisaris 

independen, berasal dari luar perusahaan serta tidak mempunyai hubungan bisnis 

dengan perusahaan atau afiliasinya. Tujuan menghadirkan seorang komisaris 

independen adalah sebagai penyeimbang pengambilan keputusan dewan 

komisaris.  

Menurut Sutedi (2012:149) efektivitas dari komisaris independen sangat 

tergantung dari desain, kualitas pengawasan yang patut diterapkan secara terus – 

menerus, perilaku dan tanggung jawab hukum terhadap komisaris. Kedudukan 

komisaris independen didesain dan dituangkan dalam anggaran dasar perseroan. 

Keterkaitan antara aspek pengawasan dan tanggung jawab secara yuridis dalam 

setiap langkah yang dilakukan oleh manajemen akan sangat mempengaruhi 

kemandirian dan keputusan yang dibuat oleh komisaris independen.   

Proporsi dewan komisaris independen (PDKI) diukur dengan menggunakan 

indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan 

dari seluruh anggota dewan komisaris perusahaan. 

 

 

Sumber : Ujiyantho dan Pramuka (2007) 

 

  Anggota Komisaris Independen 

Total Anggota Dewan Komisaris 

PDKI = X 100% 
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d. Dewan Direksi  

Hamdani (2016:86) menyatakan direksi sebagai “organ perusahaan bertugas 

dan bertanggung jawab secara kolegial dan mengelola perusahaan”. Masing – 

masing anggota direksi dapat menyelesaikan tugas dan pengambilan keputusan 

sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Agar pelaksanaan tugas direksi dapat 

berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip – prinsip berikut: 

1. Komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan 

pengambilan keputusan secara efektif. 

2. Direksi harus profesional yaitu berintegrasi dan memiliki pengalaman secara 

kecapakan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. 

3. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat 

menghasilkan keuntungan. 

4. Direksi mempertanggung jawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai 

dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.  

e. Komite Audit 

Effendi (2016:51) menyatakan “dalam rangka mewujudkan pengawasan yang 

efektif dalam pelaksanaan tugasnya, komisaris dan pengawas perlu dibantu oleh 

komite audit”. Pedoman Good Corporate Governance menyatakan bahwa dewan 

komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan satu atau lebih 

anggota dewan komisaris. Dewan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai 

kedudukan keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan, untuk duduk 

sebagai anggota komite audit. Komite audit harus bebas dari pengaruh direksi, 

eksternal auditor.  
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Komite audit memiliki fungsi dalam hal – hal yang terkait dengan proses dan 

peran audit bagi perusahaan, terutama dalam pelaporan hasil audit keuangan 

perusahaan yang dipaparkan untuk publik. Komite audit harus bersikat adil dalam 

pengambilan keputusan, hal ini ditujukan kepada semua pihak, terutama dalam 

penelaahan terhadap kesalahan asumsi maupun pelanggaran terhadap resolusi 

direksi (Sutedi, 2012:153). 

Komite audit (KA) dapat diukur dengan jumlah susunan komite audit sebuah 

perusahaan. 

 

Sumber : Darsono (2015) 

f. Komite Kebijakan Resiko 

Hamdani (2016:93) menyatakan komite kebijakan resiko antara lain: 

1. Komite kebijakan resiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam 

mengkaji sistem maanjemen resiko yang disusun oleh Direksi sertas menilai 

toleransi yang dapat diambil oleh perusahaan. 

2. Anggota komite kebijakan resiko terdiri dari anggota dewan komisaris, namun 

bilama perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi diluar perusahaan. 

g. Komite Remunerasi dan Nominasi 

Hamdani (2016:93) menyatakan komite remunerasi dan nominasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Komite remunerasi dan nominasi bertugas membantu dewan komisaris dalam 

menetapkan kriteria pemilihan calon anggota dewan komisaris dan direksi. 

KA (Komite Audit)  = Σ Anggota Komite Audit 
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2. komite remunerasi dan nominasi bertugas membantu dewan komisaris 

mempersiapkan calon anggota dewan komisaris dan direksi. 

3. Keberadaan komite remunerasi dan nominasi serta tata kerjanya dilaporkan 

dalam RUPS. 

h. Komite Kebijakan Corporate Governance 

Hamdani (2016:94) menyatakan komite kebijakan corporate governance 

adalah sebagai berikut: 

1. Komite kebijakan corporate governance bertugas membantu Dewan Komisaris 

dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh. 

2. Bila dipandang perlu, komite kebijakan corporate governance dapat digabung 

dengan komite remunerasi dan nominasi.  

Mekanisme corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah proporsi dewan komisaris independen, dewan komisaris dan komite audit. 

Alasan menggunakan proporsi dewan komisaris independen, dewan komisaris dan 

komite audit karena ketiga hal tersebut bertugas melakukan pengawasan terhadap 

perusahaan agar dapat tercipta good corporate governance. 

7. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Perekonomian modern, manajemen, dan pengelolaan perusahaan semakin 

banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan, hal ini sejalan dengan Agency 

Theory. Sutedi (2012:13) menyatakan “agency theory menekankan pentingnya 

pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan 

kepada tenaga – tenaga profesional (disebut agents) yang lebih mengerti dalam 

menjalankan bisnis sehari – hari”. 
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Tujuan dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar 

pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan 

biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga – 

tenaga profesional. Mereka, para tenaga – tenaga professional, bertugas untuk 

kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen 

perusahaan, sehingga dalam hal ini para profesional tersebut berperan sebagai 

agents-nya pemegang saham. Sementara pemilik perusahaan (pemegang saham) 

hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola 

oleh manajemen serta mengembangkan sistem intensif bagi pengelola manajemen 

untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan. 

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan di masa mendatang dibandingkan pemilik 

(pemegang saham). Ketidakseimbangan penguasaan informasi ini memicu suatu 

kondisi yang disebut asimetri informasi (information asymmetry). Asimetri antara 

manajemen (agent) dengan pemilik (principal) dapat memberikan kesempatan 

kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (earnings management) dalam 

rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi 

perusahaan (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). 

Hubungan agensi potensial terjadi konflik, yaitu konflik kepentingan (konflik 

agensi). Konflik kepentingan memicu terjadinya biaya agensi. Biaya agensi yang 

timbul dari konflik kepentingan antara pengelola perusahaan (agent) dengan 

pemegang saham (principal) berpotensi menimbulkan jenis biaya agensi berikut: 

1. Biaya akibat ketidakefisienan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak agent.  
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2. Biaya yang timbul akibat pilihan proyek yang tidak sama dengan jika pilihan 

tersebut dilakukan oleh pemegang saham karena risiko meruginya tinggi. 

3. Biaya yang timbul karena dilakukannya kegiatan monitoring kinerja dan 

perilaku agent oleh principal (monitoring cost). 

4. Biaya yang timbul karena dilakukannya pembatasan – pembatasan bagi 

kegiatan agent oleh principal (bonding cost). 

Dalam hubungan agensi antara pemegang saham (principal) dengan 

pengelola (agent) ini, teori agensi menunjuk adanya tiga unsur lagi yang bisa 

mengekang perilaku menyimpang pengelola (agent) yaitu: pertama, unsur 

bekerjanya pasar tenaga kerja manajerial; kedua, bekerjanya pasar modal; ketiga, 

unsur bekerjanya pasar bagi keinginan menguasai dan memiliki atau mendominasi 

kepemilikan perusahaan (market for corporate control).  

C. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya 

perusahaan. Ukuran yang biasa digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan 

diantaranya yaitu total penjualan, total aset, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar 

nilai total penjualan, total aset, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar ukuran 

perusahaan. Semakin besar total aset, total penjualan dan kapitalisasi perusahaan, 

maka semakin besar perusahaan tersebut (Darsono, 2015). Undang – undang 

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membagi 

ukuran perusahaan menjadi: 
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1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam undang – undang. 

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah 

atau Usaha Besar. 

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. 

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari 

usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha 

patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.  

Ukuran perusahaan (UP) dapat diukur dengan menggunakan logaritma 

natural dari total asset perusahaan. 

 

Sumber : Jogiyanto (2007:282) 

 

UP (Ukuran Perusahaan)  = Ln Total Aset 
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D. Manajemen Laba 

1. Pengertian Manajemen Laba 

Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan pengertian manajemen laba 

menurut Schipper (1989)  adalah “campur tangan manajemen dalam proses 

penyusunan laporan keuangan yang tujuannya untuk dilaporkan kepada pihak 

eksternal dengan tujuan tertentu, seperti dengan sengaja untuk memperoleh 

beberapa keuntungan pribadi”. Darsono (2015) menyatakan pengertian 

manajemen laba menurut Fischer dan Rosenzweig (1995) merupakan “tindakan 

manajer untuk meningkatkan (menurunkan) laba yang dilaporkan saat kini dari 

suatu unit yang menjadi tanggung jawab manajer tanpa mengkaitkan dengan 

peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang”. Kesimpulan dari 

pengertian manajemen laba adalah suatu tindakan creative accounting yang 

dilakukan manajer dengan tujuan untuk memperoleh beberapa keuntungan 

pribadi. 

2. Motivasi Manajemen Laba 

Sulistiawan (2011:31) menyatakan secara umum terdapat beberapa hal yang 

memotivasi individu atau badan usaha melakukan tindakan manajemen laba, di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Motivasi Bonus 

Dalam sebuah perjanjian bisnis, pemegang saham akan memberikan sejumlah 

insentif dan bonus sebagai feedback atau evaluasi atas kinerja manajer dalam 

menjalankan operasional perusahaan. Bonus yang relatif lebih besar nilainya 

hanya akan diberikan ketika kinerja manajer berada di area pencapaian bonus 

yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Kinerja manajemen salah satunya 

diukur dari pencapaian laba usaha. Pengukuran kinerja berdasarkan laba dan 

skema bonus tersebut memotivasi para manajer untuk memberikan performa 

terbaiknya sehingga tidak menutup peluang mereka melakukan tindakan creative 
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accounting agar dapat menampilkan kinerja (performance) yang baik demi 

mendapatkan bonus yang maksimal.  

b. Motivasi Utang 

Selain melakukan kontrak bisnis dengan pemegang saham, untuk kepentingan 

ekspansi perusahaan, manajer seringkali melakukan beberapa kontrak bisnis 

dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah kreditor. Agar kreditor mau 

menginvestasikan dananya di perusahaannya, tentunya manajer harus 

menunjukkan performa yang baik dari perusahaannya. Untuk memperoleh hasil 

yang maksimal, yaitu pinjaman dalam jumlah besar, perilaku kreatif dari manajer 

untuk menampilkan performa yang baik dari laporan keuangannya pun seringkali 

muncul. Fenomena ini juga sebenarnya tidak hanya dilakukan perusahaan besar, 

tetapi juga oleh perusahaan kecil, bahkan individu. Ketika seseorang individu 

mencari pinjaman ke bank, orang tersebut berupaya keras menyajikan jumlah 

penghasilan yang cenderung lebih besar (overstatement) dari penghasilan yang 

sebenarnya.  

c. Motivasi Pajak 

Tindakan manajemen laba tidak hanya terjadi pada perusahaan go public dan 

selalu untuk kepentingan harga saham, tetapi juga untuk kepentingan perpajakan. 

Kepentingan ini didominasi oleh perusahaan yang belum go public. Perusahaan 

yang belum go public cenderung melaporkan dan menginginkan untuk 

menyajikan laporan laba fiskal yang lebih rendah dari nilai yang sebenarnya. 

Kecenderungan ini memotivasi manajer untuk bertindak kreatif melakukan 

tindakan manajemen laba agar seolah – olah laba fiskal yang dilaporkan memang 

lebih rendah tanpa melanggar aturan dan kebijakan akuntansi perpajakan.  

d. Motivasi Penjualan Saham          

Motivasi ini banyak digunakan oleh perusahaan yang akan go public ataupun 

sudah go public. Perusahaan yang akan go public akan melakukan penawaran 

saham perdananya ke publik atau lebih dikenal dengan istilah Initial Public 

Offerings (IPO) untuk memperoleh tambahan modal usaha dari calon investor. 

Demikian juga dengan perusahaan yang sudah go public, untuk kelanjutan dan 

ekspansi usahanya, perusahaan akan menjual sahamnya ke publik baik melalui 

penawaran kedua, penawaran ketiga, dan seterusnya (seasoned aquity offerings - 

SEO), melalui penjualan saham kepada pemilik lama (right issue), maupun 

malekukan akuisi perusahaan lain.     

Proses penjualan saham perusahaan ke publik akan di respons positif oleh 

pasar ketika perusahaan penerbit saham (emiten) dapat “menjual” kinerja yang 

baik. Salah satu ukuran kinerja dilihat oleh calon investor adalah penyajian laba 

pada laporan keuangan perusahaan. Kondisi ini sering kali memotivasi manajer 

untuk berperilaku kreatif dengan berusaha menampilkan kinerja keuangan yang 

lebih baik dari biasanya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

e. Motivasi Pergantian Direksi 

Praktik manajemen laba biasanya terjadi pada sekitar periode pergantian 

direksi atau chief executive officier (CEO). Menjelang berakhirnya masa jabatan, 

direksi cenderung bertindak kreatif dengan memaksimalkan laba agar performa 

kerjanya tetap terlihat baik pada tahun terakhir ia menjabat. Perilaku ini 

ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan laba yang cukup signifikan pada 
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periode menjelang berakhirnya masa jabatan. Motivasi utama yang mendorong 

perilaku kreatif tersebut adalah untuk memperoleh bonus yang maksimal pada 

akhir masa jabatannya. 

f. Motivasi Politis 

Motivasi ini biasanya terjadi pada perusahaan besar yang bidang usahanya 

banyak menyentuh masyarakat luas, seperti perusahaan – perusahaan industri 

strategis perminyakan, gas, listrik, dan air. Demi menjaga tetap mendapatkan 

subsidi, perusahaan – perusahaan tersebut cenderung menjaga posisi keuangannya 

dalam keadaan tertentu sehingga prestasi atau kinerjanya tidak terlalu baik. Pada 

aspek politis ini, manajer cenderung melakukan kreativitas akuntansi untuk 

menyajikan laba yang lebih rendah dari nilai yang sebenarnya, terutama selama 

periode kemakmuran tinggi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi visibilitas 

perusahaan sehingga tidak menarik perhatian pemerintah, media, atau konsumen 

yang dapat menyebabkan meningkatnya biaya politis perusahaan. Rendahnya 

biaya politis akan menguntungkan manajemen.  

3. Pola Manajemen Laba 

Sulistiawan (2011:40) menyatakan pola umum yang banyak dilakukan dalam 

praktik manajemen laba menurut Scott (1997) sebagai berikut:  

a. Pola taking a bath 

Pola ini dilakukan dengan cara mengatur laba perusahaan tahun berjalan 

menjadi sangat tinggi atau rendah dibandingkan laba periode tahun sebelumnya 

atau tahun berikutnya. Pola ini biasa dipakai pada perusahaan yang sedang 

mengalami masalah organisasi (organizational stress) atau sedang dalam proses 

pergantian pimpinan manajemen perusahaan. Pada perusahaan yang baru 

mengalami pergantian pimpinan, jika perusahaan berada dalam kondisi yang tidak 

menguntungkan sehingga harus melaporkan nilai kerugian dalam jumlah yang 

sangat ekstrim agar pada periode berikutnya dapat melaporkan laba sesuai target.  

b. Pola income minimization 

Pola ini dilakukan dengan menjadikan laba periode tahun berjalan lebih 

rendah dari laba sebenarnya. Secara praktis, pola ini relatif dilakukan dengan 

motivasi perpajakan dan politis. Agar nilai pajak yang dibayarkan tidak terlalu 

tinggi, manajer cenderung menurunkan laba periode tahun berjalan, baik melalui 

penghapusan aset tetap maupun melalui pengakuan biaya – biaya periode 

mendatang ke periode tahun berjalan. 

c. Pola income maximization 

Pola ini merupakan kebalikan dari pola income minimization. Menurut pola 

ini, manajemen laba dilakukan dengan cara menjadikan laba tahun berjalan lebih 

tinggi dari laba sebenarnya. Teknik yang dilakukan pun beragam. Mulai dari 

menunda pelaporan biaya – biaya periode tahun berjalan ke periode mendatang, 

pemilihan metode akuntansi yang dapat memaksimalkan laba, sampai dengan 

meningkatkan jumlah penjualan dan produksi. 
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d. Pola income smoothing 

Pola ini dilakukan dengan mengurangi fluktuasi laba sehingga laba yang 

dilaporkan relatif stabil. Untuk investor dan kreditur yang memiliki sifat risk 

adverse, kestabilan laba merupakan hal penting dalam pengambilan keputusan. 

Dalam dunia keuangan, fluktuasi harga saham atau fluktuasi laba merupakan 

indikator risiko. Demi menjaga laba tidak fluktuasi, stabilitas harus dijaga. 

Stabilitas laba ini dapat diperoleh dari dengan mengombinasikan dua pola 

tersebut, yaitu meminimalkan atau memaksimalkan laba. Namun, tentunya harus 

mengikuti tren laba yang akan dilaporkan agar terlihat stabil. Income smoothing 

dapat dikatakan merupakan upaya untuk menetralkan keadaan lingkungan uang 

yang penuh dengan ketidakpastian.  

4. Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba 

Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi manajemen laba menurut Dul Muid 

(2009), yaitu: 

a. Kepemilikan Institusional 

Melalui kepemilikan institusional, efektivitas pengelola sumber daya 

perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan 

melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Kepemilikan institusional memiliki 

kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring 

secara efektif sehingga mengurangi manajemen laba.  

b. Dewan Komisaris Independen 

Secara umum dewan komisaris independen ditugaskan untuk melakukan 

pengawasan terhadap perusahaan. Manajer yang melakukan manajemen laba akan 

kekurangan kepercayaan dari investor. Untuk mengatasi hal tersebut, dewan 

komisaris independen diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi 

perusahaan.  

c. Dewan Komisaris 

Adanya agency problems (masalah keagenan), yaitu dengan makin banyaknya 

anggota dewan komisaris maka akan kesulitas menjalakan perannya, seperti 

adanya mis komunikasi dan kesulitas dalam melakukan pengendalian serta 

pengawasan. Kesulitan tersebut mengakibatkan kinerja perusahaan akan 

menurunkan dan manajer akan dengan mudah melakukan manajemen laba. 

d. Komite Audit 

Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. 

Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. 

Selain itu, komite audit sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan 

komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. 

Adanya pengendalian yang baik dapat mengurangi manajer dalam melakukan 

manajemen laba.  

e. Ukuran Perusahaan 
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Manajer yang memimpin perusahaan besar memiliki kesempatan yang lebih kecil 

dalam memanipulasi manajemen laba. Perusahaan dengan ukuran besar akan 

melaporkan hasil keuangan yang lebih akurat.  

5. Deteksi Manajemen Laba  

Sulistiawan (2011:70) menyatakan manajemen laba secara umum dibagi 

menjadi dua kategori, yaitu manajemen laba melalui kebijakan akuntansi dan 

manajemen laba melalui ativitas riil. Manajemen laba melalui kebijakan akuntansi 

merujuk pada permainan angka laba yang dilakukan menggunakan teknik dan 

kebijakan dan kebijakan akuntansi. Sementara, manajemen laba melalui aktivitas 

riil merujuk pada permainan angka laba yang dilakukan melalui aktivitas – 

aktivitas yang berasal dari kegiatan bisnis normal atau yang berhubungan dengan 

kegiatan operasional, misalnya menunda kegiatan promosi produk atau 

mempercepat penjualan dengan pemberian diskon besar – besaran.  

a. Deteksi manajemen laba melalui kebijakan akuntansi 

Deteksi manajemen laba melalui kebijakan akuntansi dapat digunakan dengan 

beberapa model, yaitu Jones Model (JM), Modified Jones Model (MJM),     

Kaznik Model (KM) dan Performance – Matched Discretionary Accruals Model. 

Penelitian ini menggunakan Modified Jones Model (MJM) untuk mendeteksi 

manajemen laba. 

Modified Jones Model (MJM) dikembangkan oleh Dechow dan kawan – 

kawan (1995). Dechow mengembangkan MJM dengan mengasumsikan bahwa 

perubahan yang terjadi dalam penjualan kredit pada periode berjalan merupakan 

objek manipulasi laba sehingga dirinya memperbaiki JM dengan menghilangkan 
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variabel perubahan piutang dari variabel perubahan pendapatan untuk 

mengestimasi akrual nondiskresioner pada saat periode kejadian.  

Secara teknis, penentuan akrual diskresioner sebagai indikator manajemen 

laba dalam MJM hampir sama dengan JM. Perbedaannya hanya terletak pada 

penentuan NDA. Dalam MJM, penentuan NDA telah memasukkan unsur 

perubahan piutang dan perubahan pendapatan untuk mengestimasi NDA.  

Secara detail, dengan MJM, penentuan akrual diskresioner sebagai indikator 

manajemen laba dapat dijabarkan dalam tahap – tahap sebagai berikut: 

1. Menentukan nilai total akrual dengan formulasi: 

 

TAit  : Total akrual perusahaan i dalam periode t. 

NIit  : Laba bersih perusahaan i pada periode t.  

CFOit : Arus kas operasi perusahaan i pada periode t. 

2. Menentukan nilai parameter α1,α2, dan α3 menggunakan Jones model (1991), 

dengan formulasi: 

 

Lalu, untuk menskala data, semua variabel tersebut dibagi dengan set tahun 

sebelumnya (Ait-1), sehingga formulasinya berubah menjadi: 

 

3. Menghitung nilai NDA dengan formulasi: 

 

TAit = NIit – CFOit 

 

TAit = α1 + α2 Revit + α3 PPE + εit 

 

TAit/ Ait-1 = α1 (1/Ait-1) + α2 (Revit/Ait-1) + α3 (PPEit / Ait-1) + εit 

 

NDAit = α1 (1/Ait-1) + α2 (Revit/Ait-1 - Recit/Ait-1) + α3 (PPEit / Ait-1)  
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Nilai parameter α1, α2, dan α3 adalah hasil dari perhitungan pada langkah ke – 

2. Isikan semua nilai yang ada dalam formula sehingga nilai NDA akan bisa 

didapatkan.  

4. Menentukan nilai akrual diskresioner yang merupakan indikator manajemen 

laba akrual dengan cara mengurangi total akrual dengan akrual nondisresioner, 

dengan formulasi: 

 

dengan: 

TAit  = Total akrual perusahaan i dalam periode t. 

NIit  = Laba bersih perusahaan i pada periode t.  

CFOit = Arus kas operasi perusahaan i pada periode t. 

NDAit = Akrual nondiskresioner perusahaan i pada periode t. 

DAit  = Akrual diskresioner perusahaan i pada periode t. 

Ait-1  = Total asset total perusahaan i pada periode t-1. 

Revit = Perubahan penjualan bersih perusahaan i pada periode t. 

Recit = Perubahan piutang perusahaan i pada periode t. 

PPEit = Property, plant, and equipment perusahaan i pada periode t. 

α1,α2,α3 = Parameter yang diperoleh dari persamaan regresi. 

εit  = Error term perusahaan i pada periode t.  

b. Deteksi manajemen laba dari aktivitas riil 

Praktik manajemen laba rill dapat dilakukan dengan menggunakan tiga 

metode sebagai berikut: 

1. Memanipulasi penjualan atau meningkatkan penjualan secara tidak wajar (sales 

manipulation). Cara ini dilakukan dengan menawarkan diskon harga atau 

syarat kredit yang ringan. Akibatnya, manajemen perusahaan dapat 

meningkatkan penjualan selama tahun berjalan sehingga akan meningkatkan 

nilai laba kotornya. Namun, peningkatan volume penjualan ini akan hilang 

ketika harga jual kembali ke harga awal. 

DAit = TAit / Ait-1 – NDAit  
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2. Mengurangi pengeluaran diskresioner seperti biaya riset dan pengembangan, 

biaya iklan dan biaya pemeliharaan dibebankan pada periode terjadinya. 

Perusahaan dapat mengurangi biaya yang dilaporkan dan meningkatkan laba 

dengan mengurangi pengeluaran diskresioner. Pada proses pergantian direksi 

atau pimpinan perusahaan, pengelola lama cenderung menunda atau 

mengurangi pengeluaran diskresioner untuk mendapatkan bonus dari penyajian 

laba yang besar pada tahunnya. 

3. Produksi yang berlebihan (overproduction). Agar laba naik, manajer 

memproduksi lebih banyak persediaan dari yang sewajarnya untuk memenuhi 

permintaan. Dengan tingkat produksi yang lebih tinggi, biaya overhead tetap 

per unit makin kecil sehingga biaya per unitnya akan turun. Hal ini membuat 

biaya barang terjual lebih rendah sehingga perusahaan mendapat keuntungan 

operasi yang lebih baik. Namun akibatnya, persediaan barang perusahaan di 

pasar menjadi besar dan akan berimbas pada permintaan barang pada masa 

mendatang.  

E. Kerangka Penelitian 

1. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen 

Laba 

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait pengaruh proporsi dewan 

komisaris independen dengan manajemen laba. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Jao dan Pagalung (2011), Rohman (2013) dan Darsono (2015) 

menyimpulkan bahwa pelaksanaan corporate governance melalui proporsi dewan 

komisaris independen mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap 
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manajemen laba. Semakin banyak anggota dewan komisaris independen, maka 

perusahaan akan menurunkan praktik manajemen laba. Jumlah anggota dewan 

komisaris independen yang banyak akan meningkatkan pengawasan dan dapat 

menciptakan suatu perusahaan yang good corporate governance.  

2. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba 

Variabel ukuran dewan komisaris dari hasil penelitian Jao dan Pagulung 

(2011) menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh 

positif signifikan terhadap manajemen laba. Semakin banyak anggota dewan 

komisaris akan meningkatkan manajemen laba. Berbeda dengan hasil penelitian 

Darsono (2015) yang menyimpukan bahwa ukuran dewan komisaris tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini dapat dijelaskan bahwa besar 

kecilnya dewan komisaris bukanlah menjadi faktor penentu utama dari efektivitas 

pengawasan terhadap manajemen perusahaan.  

3. Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

Variabel komite audit dari hasil penelitian Rohman (2013), Darsono (2015) 

dan Taco dan Ilat (2015) menyimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Besar kecilnya jumlah komite audit diperusahaan tidak 

bisa membatasi terjadinya praktik manajemen laba. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Hadiprajitno (2013) menyimpulkan bahwa komite audit 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Semakin banyak jumlah komite 

audit di suatu perusahaan, maka cenderung melakukan manajemen laba. 

Banyaknya jumlah komite audit mengakibatkan komunikasi tidak berjalan dengan 

baik, sehingga pengawasan tidak terjaga dengan baik pula 
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4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darsono (2015) dan Jao dan Pagalung 

(2011) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan 

terhadap manajemen laba. Perusahaan yang besar akan lebih berhati – hati dalam 

melakukan pelaporan keuangan dengan akurat karena lebih diperhatikan 

masyarakat. Sedangkan perusahaan kecil mempunyai kecenderungan untuk 

melakukan manajemen laba dengan melaporkan laba yang lebih besar sehingga 

dapat menunjukkan kinerja perusahaan yang lebih bagus. Berbeda dengan hasil 

Hadiprajitno (2015) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

positif signifikan terhadap maanajemen laba.   

F. Model Konsep dan Hipotesis 

1. Model Konsep 

Model konsep pada penelitian ini terdiri dari proporsi dewan komisaris 

independen, ukuran dewan komisaris, komite audit dan ukuran perusahaan 

terhadap manajemen laba. Model konsep disajikan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1 Model Konsep 

Sumber : Data diolah, 2019 
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2. Hipotesis 

Misbahuddin (2013:15) menyatakan hipotesis adalah “proporsi yang masih 

bersifat sementara dan masih harus diuji kebenarannya. Proporsi adalah 

pernyataan tentang suatu konsep” Hipotesis pada penelitian ini disajikan pada 

Gambar 2. 

 

Gambar 2 Model Hipotesis 

Sumber : Data diolah, 2019  

Keterangan: 

 : Pengaruh secara simultan 

 : Pengaruh secara parsial 

Berdasarkan Gambar 2 dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Pengaruh proporsi dewan komisaris independen (X1), ukuran dewan 

komisaris (X2), komite audit (X3), Ukuran perusahaan (X4) secara 

simultan terhadap manajemen laba. 

Proporsi dewan komisaris independen (X1), ukuran dewan komisaris (X2) dan 

komite audit (X3) diperlukan oleh bank untuk menciptakan perusahaan yang good 

corporate governance, sehingga manajemen laba tidak terjadi. Ukuran perusahaan 

(X4) yang semakin besar juga akan berhati – hati membuat laporan keuangan dan 

dapat menurunkan praktik manajemen laba. Hasil penelitian Darsono (2015) 

menyimpulkan bahwa Proporsi dewan komisaris independen (X1), ukuran dewan 

komisaris (X2), komite audit (X3), Ukuran perusahaan (X4) secara bersama – sama 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Proporsi dewan komisaris independen (X1), ukuran dewan komisaris (X2), 

komite audit (X3), Ukuran perusahaan (X4) secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba. 

2. Pengaruh proporsi dewan komisaris independen (X1) secara parsial 

terhadap manajemen laba. 

Pelaksanaan good corporate governance sangat di perlukan oleh bank karena 

dalam menjalankan kegiatanya langsung berhubungan dengan masyarakat, 

sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat. Bank memperlukan dewan 

komisaris independen untuk me-monitoring suatu perusahaan sehingga dapat 

mengurangi praktik manajemen laba. Semakin banyak anggota komisaris 

independen, maka pengawasan yang diberikan semakin meningkat dan dapat 
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menurunkan praktik manajemen laba. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jao 

dan Pagalung (2011), Rohman (2013) dan Darsono (2015) menyimpulkan bahwa 

pelaksanaan corporate governance melalui proporsi dewan komisaris independen 

mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Proporsi dewan komisaris independen (X1) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba.  

3. Pengaruh dewan komisaris (X2) secara parsial terhadap manajemen laba. 

Bank memperlukan dewan komisaris sebagai pengawasan langsung terhadap 

manajer dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Pengawasan yang 

diberikan secara langsung dapat menurunkan praktik manajemen laba. Hasil 

penelitian Jao dan Pagulung (2011) menyimpulkan bahwa ukuran dewan 

komisaris mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, 

sedangkan Darsono (2015) menyimpukan bahwa ukuran dewan komisaris tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Dewan komisaris (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba.  

4. Pengaruh komite audit (X3) secara parsial terhadap manajemen laba. 

Bank ketika mengaudit laporan keuangan yang nantinya akan di publikasikan 

akan memperlukan komite audit. Komite audit dapat memberikan pengawasan 

langsung terhadap laporan keuangan sehingga dapat menurunkan praktik 

manajemen laba. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hadiprajitno (2013) 
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menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba, 

sedangkan hasil penelitian Rohman (2013), Darsono (2015) dan Taco dan Ilat 

(2016) menyimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H4 : Komite Audit  (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. 

5. Pengaruh ukuran perusahaan (X4) secara parsial terhadap manajemen 

laba. 

Ukuran perusahaan dapat diukur melalui total aset. Perusahaan ukuran besar 

akan cenderung menurunkan praktik manajemen laba karena berhati – hati dalam 

membuat laporan keuangan. Berbeda dengan bank ukuran kecil yang akan 

melakukan praktik manajemen laba karena ingin menunjukkan kinerja laporan 

keuangan yang lebih baik. Hasil penelitian Darsono (2015) dan Jao dan Pagalung 

(2011) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan 

terhadap manajemen laba, sedangkan hasil Hadiprajitno (2015) yang 

menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

maanajemen laba. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H5 : Ukuran Perusahaan (X4) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian explanatory dengan 

pendekatan kuantitatif. Zulganef (2013:11) menyatakan penelitian explanatory 

adalah “penelitian yang bertujuan menelaah kausalitas antar variabel yang 

menjelaskan suatu fenomena tertentu”. Misbahuddin (2013:10) menyatakan 

penelitian eksplanatif (penelitian penjelasan) merupakan “penelitian yang 

menggunakan data yang sama, dimana penelitian menjelaskan hubungan kausal 

antara variabel – variabel melalui pengujian hipotesis”. Penelitian explanatory 

adalah penelitian yang menjelaskan atau membuktikan hubungan serta pengaruh 

antar variabel melalui pengujian hipotesis.  

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data – 

data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika dan pada dasarnya 

pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (dalam rangka 

pengujian hipotesis) dan menyadarkan kesimpulan hasilnya pada suatu 

probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil (Saifuddin, 2013:5). Penelitian 

kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode statistika untuk 

menguji hubungan antar variabel. Data yang diolah dalam penelitian dengan 

pendeketan kuantitaif merupakan data angka.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian explanatory dengan pendekatan 

kuantitatif karena penelitian ini bersifat menjelasakan hubungan antara dua atau 

lebih variabel serta untuk menguji hipotesis yang diajukan. Melalui hipotesis 
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tersebut di harapkan dapat mengetahui pengaruh proporsi dewan komisaris 

independen, ukuran dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dan ukuran 

perusahaan terhadap manajemen laba. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui website resmi 

BEI www.idx.co.id. Penelitian dilakukan di lokasi tersebut karena Bursa Efek 

Indonesia (BEI) merupakan pusat pasar modal dan investasi di Indonesia. Selain 

itu, data yang tersedia valid, lengkap dan dapat di pertanggungjawabkan. 

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan Perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015 – 2017. 

C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 

1. Definisi Konseptual Variabel 

Zulganef (2013:66) menyatakan variabel bebas atau variabel independen 

adalah “variabel yang mempengaruhi variabel terikat”. Pengaruh yang diberikan 

oleh variabel bebas biasanya bersifat negatif atau positif. Variabel bebas dalam 

penelitian ini terdiri dari 4 variabel yang terdiri dari proporsi dewan komisaris 

independen, ukuran dewan komisaris, komite audit, dan ukuran perusahaan.  

Zulganef (2013:65) menyatakan variabel terikat adalah “variabel yang nilainya 

turun – naik tergantung kepada turun – naiknya variabel lain”. Variabel terikat 

dalam penelitian ini terdiri dari 1 variabel yaitu manajemen laba.  

Berikut penjelasan dari definisi konseptual variabel secara rinci:  
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Tabel 5 Definisi Konseptual Variabel  

No Konsep Variabel Definisi Konsep 

1. Corporate 

Governance 

Proporsi Dewan 

Komisaris 

Independen (X1) 

Komisaris independen 

merupakan posisi terbaik untuk 

melaksanakan fungsi monitoring 

agar tercipta perusahaan yang 

good corporate governance. 

Suatu perseroan, diwajibkan 

mempunyai sekurang – 

kurangnya satu orang komisaris 

independen, berasal dari luar 

perusahaan serta tidak 

mempunyai hubungan bisnis 

dengan perusahaan atau 

afiliasinya. 

2. Corporate 

Governance 

Dewan Komisaris 

(X2) 

Dewan komisaris bertugas 

sebagai pengawasan langsung 

terhadap laporan keuangan 

perusahaan. Undang – Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (UUPT), 

mengharuskan adanya 

kelembagaan komisaris sebagai 

salah satu organ perseroan 

sekurang – kurangnya dua orang 

komisaris. 

3. Corporate 

Governance 

Komite Audit 

(X3) 

Komite audit memiliki fungsi 

dalam hal – hal yang terkait 

dengan proses dan peran audit 

bagi perusahaan, terutama dalam 

pelaporan hasil audit keuangan 

perusahaan yang dipaparkan 

untuk publik. Pedoman Good 

Corporate Governance 

menyatakan bahwa dewan 

komisaris wajib membentuk 

komite audit yang 

beranggotakan satu atau lebih 

anggota dewan komisaris.  

5. Ukuran 

Perusahaan 

Ukuran 

Perusahaan (X4) 

Ukuran perusahaan merupakan 

nilai yang menunjukkan besar 

kecilnya perusahaan. Ukuran 

yang biasa digunakan untuk 

mewakili ukuran perusahaan 

diantaranya yaitu total  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Tabel 5 Definisi Konseptual Variabel (Lanjutan) 

No Konsep Variabel Definisi Konsep 

   penjualan, total aset, dan 

kapitalisasi pasar. Semakin besar 

nilai total penjualan, total aset, 

dan kapitalisasi pasar maka 

semakin besar ukuran 

perusahaan.  

6. Manajemen  Manajemen Laba Manajemen laba merupakan 

tindakan creative accounting 

yang didasari dengan beberapa 

motivasi, seperti motivasi 

hutang, motivasi pajak dan 

motivasi biaya politisi. 

Sumber: Data diolah, 2019 

2. Definisi Operasional Variabel  

Zulganef (2013:84) menyatakan definisi operasional atau sering dinamakan 

juga sebagai operasionalisasi variabel adalah “kegiatan atau proses yang 

dilakukan peneliti untuk mengurangi tingkat abstraksi konsep sehingga konsep 

tersebut dapat diukur”. Mengoperasionalkan atau secara operasional 

mendefinisikan sebuah konsep untuk membuatnya bisa diukur, dilakukan dengan 

melihat pada dimensi perilaku, aspek, atau sifat yang ditunjukkan oleh konsep dan  

hal tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam elemen yang dapat diamati dan 

diukur sehingga menghasilkan suatu indeks pengukuran konsep (Sekaran, 

2006:4).  

a. Variabel Bebas (X) 

Misbahuddin (2013:14) menyatakan variabel bebas adalah “variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi penyebab bagi variabel lain”. 
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1. Proporsi Dewan Komisaris Independen 

Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator 

persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari 

seluruh anggota dewan komisaris perusahaan. Proporsi dewan komisaris 

independen dalam penelitian ini dinyatakan dalam persentase.  

 

 

Sumber : Ujiyantho dan Pramuka (2007) 

2. Dewan Komisaris 

Dewan komisaris dapat dihitung menggunakan jumlah anggota dewan 

komisaris suatu perusahaan. Dewan komisaris dalam penelitian ini dinyatakan 

dalam jumlah orang.  

 

Sumber : Ujiyantho dan Pramuka (2007) 

3. Komite Audit 

Komite audit dapat diukur dengan jumlah susunan komite audit sebuah 

perusahaan. Komite audit dalam penelitian ini dinyatakan dalam jumlah orang. 

 

Sumber : Darsono (2015) 

4. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan skala dimana dapat digolongkan besar 

kecilnya perusahaan menurut berbagai cara. Ukuran perusahaan dapat diukur 

DK (Dewan Komisaris) = Σ Anggota dewan komisaris 

KA (Komite Audit)  = Σ Anggota Komite Audit 

  Anggota Komisaris Independen 

Total Anggota Dewan Komisaris 
PDKI = X 100% 
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dengan menggunakan logaritma natural dari total asset perusahaan. Ukuran 

perusahaan dalam penelitian ini dinyatakan dalam rupiah.  

 

Sumber : Jogiyanto (2007:282) 

b. Variabel Terikat (Y) 

Misbahuddin (2013:14) menyatakan variabel terikat adalah “variabel yang 

dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel lain”. 

1. Manajemen Laba 

Manajemen laba dalam penelitian ini dilakukan melalui total accrual (TA) 

dan discretionary accrual (DA). Total akrual adalah selisih antara net income dan 

arus kas dari aktivitas operasi. Total akrual terdiri dari discretionary accrual dan 

non- discretionary accrual. Penelitian ini menggunakan Modified Jones Model 

dengan cara menghitung discretionary accrual-nya. Model ini dapat mendeteksi 

manajemen laba lebih baik dibandingkan model yang lain. Manajemen laba dalam 

penelitian ini dinyatakan dalam rupiah. Untuk mengukur discretionary accrual 

adalah:  

1. Menentukan nilai total akrual dengan formulasi:  

 

TAit  : Total akrual perusahaan i dalam periode t. 

NIit  : Laba bersih perusahaan i pada periode t.  

CFOit : Arus kas operasi perusahaan i pada periode t. 

TAit = NIit – CFOit 

 

UP (Ukuran Perusahaan)  = Ln Total Aset 
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2. Total akrual dapat digunakan untuk mencari jumlah discretionary accrual yang 

menjadi proksi untuk manajemen laba. Nilai total akrual diestimasi dengan 

persamaan berikut: 

 

3. Menghitung nilai NDA dengan formulasi: 

 

 

4. Menentukan nilai akrual diskresioner yang merupakan indikator manajemen 

laba akrual dengan cara mengurangi total akrual dengan akrual nondisresioner, 

dengan formulasi: 

 

dengan: 

NDAit = Akrual nondiskresioner perusahaan i pada periode t. 

DAit  = Akrual diskresioner perusahaan i pada periode t. 

Ait-1  = Total asset perusahaan i pada periode t-1. 

Revit = Perubahan penjualan bersih perusahaan i pada periode t. 

Recit = Perubahan piutang perusahaan i pada periode t. 

PPEit = Property, plant, and equipment perusahaan i pada periode t. 

α1,α2,α3 = Parameter yang diperoleh dari persamaan regresi. 

εit  = Error term perusahaan i pada periode t.  

D. Populasi dan Sampel 

Kegiatan penelitian yang berkaitan dengan data harus ada sumber data, dan 

sumber data tersebut berasal dari populasi. Nealoka (2014:41) menyatakan 

populasi adalah “keseluruhan atau totalitas objek yang diteliti”. Populasi 

merupakana sekumpulan objek yang nantinya data akan dikumpulkan dan 

kemudian dilakukan pengujian.  

TAit/ Ait-1 = α1 (1/Ait-1) + α2 (Revit/Ait-1) + α3 (PPEit / Ait-1) + εit 

 

NDAit = α1 (1/Ait-1) + α2 (Revit/Ait-1 - Recit/Ait-1) + α3 (PPEit / 

Ait-1)  

 

DAit = TAit / Ait-1 – NDAit  
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Sekaran (2006:123) menyatakan sampel adalah “subkelompok atau sebagian 

dari populasi”. Zulganef (2013:134) menyatakan sampel didefinisikan sebagai 

“bagian atau subset dari populasi yang terdiri dari anggota – anggota populasi 

terpilih”. Nealoka (2014:42) menyatakan sampel atau juga sering disebut contoh 

adalah “wakil dari populasi yang ciri – cirinya akan diungkapkan dan akan 

digunakan untuk menaksir ciri – ciri populasi”.   

Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode non – probability 

sampling dengan desain pengambilan sampel purposive sampling. Zulganef 

(2013) menyatakan purposive sampling adalah “metode untuk memperoleh 

informasi dari sasaran – sasaran sampel tertentu yang disengaja, karena hanya 

sampel tersebut saja yang mewakil”. Pengambilan sampel dalam hal ini terbatas 

pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, 

entah karena mereka adalah satu – satunya yang memilikinya, atau memenuhi 

beberapa kriteria yang ditentukan (Sekaran, 2006:136).  

Kriteria yang ditentukan untuk menetukan sampel adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan Perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2014 – 2017 dan mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangan 

periode 2014 – 2017 secara berturut – turut . 

2. Perusahaan menyajikan data dan informasi secara lengkap tentang dewan 

komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan komite audit di dalam 

laporan tahunan dan laporan keuangan periode 2015 – 2017.  

Berikut ini adalah tabel populasi dan pemilihan sampel penelitian berdasarkan 

kriteria – kriteria yang terlah ditentukan: 
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Tabel 6 Populasi dan Pemilihan Sampel 

No Kode Nama Perusahaan 
Kriteria 

Sampel 
1 2 

1. AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniag x x - 

2. AGRS Bank Agris Tbk. √ √ 1 

3. ARTO Bank Artos Indonesia Tbk. x x - 

4. BABP Bank MNC Internasional Tbk. √ √ 2 

5. BACA Bank Capital Indonesia Tbk. x x - 

6. BBCA Bank Central Asia Tbk. √ √ 3 

7. BBHI Bank Harda Internasional Tbk. x √ - 

8. BBKP Bank Bukopin Tbk. √ x - 

9. BBMD Bank Mestika Dharma Tbk. x √ - 

10. BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) √ √ 4 

11. BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk √ √ 5 

12. BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) x x - 

13. BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) x x - 

14. BBYB Bank Yudha Bhakti Tbk. x x - 

15. BCIC Bank JTrust Indonesia Tbk. x √ - 

16. BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. x x - 

17. BEKS Bank Pembangunan Daerah Banten x √ - 

18. BGTG Bank Ganesha Tbk. x x - 

19. BINA Bank Ina Perdana Tbk. x x - 

20. BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa B x x - 

21. BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa T x x - 

22. BKSW Bank QNB Indonesia Tbk. x √ - 

23. BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk. x x - 

24. BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. x x - 

25. BNBA Bank Bumi Arta Tbk. √ √ 6 

26. BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. √ √ 7 

27. BNII Bank Maybank Indonesia Tbk. x x - 

28. BNLI Bank Permata Tbk. x √ - 

29. BRIS Bank BRIsyariah Tbk. x x - 

30. BSIM Bank Sinarmas Tbk. √ √ 8 

31. BSWD Bank Of India Indonesia Tbk. √ √ 9 

32. BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasion √ √ 10 

33. BTPS Bank Tabungan Pensiunan Nasion x x - 

34. BVIC Bank Victoria International Tb √ √ 11 

35. DNAR Bank Dinar Indonesia Tbk. x x - 

36. INPC Bank Artha Graha Internasional √ √ 12 

37. MAYA Bank Mayapada Internasional Tb x √ - 

38. MCOR Bank China Construction Bank I x x - 

39. MEGA Bank Mega Tbk √ √ 13 

40. NAGA Bank Mitraniaga Tbk. √ √ 14 

41. NISP Bank OCBC NISP Tbk. x x - 
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Tabel 6 Populasi dan Pemilihan Sampel (Lanjutan) 

No Kode Nama Perusahaan 
Kriteria 

Sampel 
1 2 

42. NOBU Bank Nationalnobu Tbk. x x - 

43. PNBN Bank Pan Indonesia Tbk x x - 

44. PNBS Bank Panin Dubai Syariah Tbk. x x - 

45. SDRA Bank Woori Saudara Indonesia 1 √ √ 15 

Sumber: Data diolah, 2019 

Berdasarkan kriteria – kriteria sampel yang telah di tentukan, maka diperoleh 

sampel sebanyak 15 perusahaan Perbankan dengan jumlah data pengamatan 

sebanyak 45 data selama periode 3 tahun dari 2015 – 2017. Berikut ini daftar 

sampel yang terpilih dalam Tabel 7: 

Tabel 7 Daftar Sampel Perusahaan 

No Kode Nama Perusahaan 

1. AGRS Bank Agris Tbk. 

2. BABP Bank MNC Internasional Tbk. 

3. BBCA Bank Central Asia Tbk. 

4. BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) 

5. BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk 

6. BNBA Bank Bumi Arta Tbk. 

7. BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. 

8. BSIM Bank Sinarmas Tbk. 

9. BSWD Bank Of India Indonesia Tbk. 

10. BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasion 

11. BVIC Bank Victoria International Tb 

12. INPC Bank Artha Graha Internasional 

13. MEGA Bank Mega Tbk. 

14. NAGA Bank Mitraniaga Tbk. 

15. SDRA Bank Woori Saudara Indonesia 1 

Sumber: Data diolah, 2019 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Data 

sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang, dan bukan 
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peneliti yang melakukan studi mutakhir. Sekaran (2006:65) menyatakan data 

sekunder bisa merupakan “internal atau eksternal organisasi dan di akses melalui 

internet, penelusuran dokumen atau publikasi informasi”. Data sekunder dalam 

penelitian ini adalah laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang telah 

di audit.  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi. 

Agung (2012:66) menyatakan teknik dokumentasi adalah “teknik pengambilan 

data yang langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen”. 

Dokumentasi pada penelitian ini adalah laporan tahunan dan laporan keuangan 

yang telah di audit dan diterbitkan oleh perusahaan. Laporan tahunan dan laporan 

keuangan di unduh pada situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu 

www.idx.co.id.  

F. Teknik Analisis Data 

Misbahuddin (2013:32) menyatakan analisis data adalah “memperkirakan 

atau dengan menentukan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan 

suatu (beberapa) kejadian terhadap suatu (beberapa) kejadian lainnya, serta 

memperkirakan/meramalkan kejadian lainnya”. Metode analisis data pada 

penelitian ini dilakukan dengan uji statistik deskriptif dan uji statistik inferensial 

yang terbagi atas uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan pengujian 

hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F dan uji t statistik. Teknik 

analisis data menggunakan program Statistical Product and Service Solution  

(SPSS) 23.  
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1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan bentuk analisis data untuk menguji generalisasi 

hasil penelitian yang didasarkan atas satu sampel. Analisis deskriptif ini dilakukan 

melalui pengujian hipotesis deskriptif. Hasil analisisnya adalah apakah hipotesis 

penelitian dapat digeneralisasikan atau tidak. Jika hipotesis nol (H0) diterima, 

berarti hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Analisis deskriptif ini 

menggunakan satu variavel atau lebih, tapi bersifat mandiri. Oleh karena itu, 

analisis ini berbentuk perbandingan atau hubungan (Misbahuddin, 2013:258).    

2. Analisis Statistik Inferensial 

a. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas data adalah uji prasyarat tentang kelayakan data untuk di 

analisis dengan menggunakan statistik parametrik atau statistik nonparametrik. 

Melalui uji ini, sebuah data hasil penelitian dapat diketahui bentuk distribusi data 

tersebut, yaitu berdistribusi normal atau tidak normal.  

Uji ini berkaitan dengan penggunaan statistik parametrik dan statistik 

nonparametrik. Statistik parametrik dapat digunakan sebuah data lolos uji 

normalitas, dan berarti data berdistribusi normal. Statistik nonparametrik 

digunakan apabila sebuah data tidak lolos uji normalitas maka statistik 

nonparamterik yang harus digunakan, dan berarti data tidak berdistribusi normal 

(Misbahuddin, 2013:279) 

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau 

tidak yaitu dengan analisis grafik P-P Plot dan uji Kolmogorov Smirnov. Nilai 
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signifikan atau Sig. atau probabilitas > 0,05, maka distribusi data adalah normal 

(Ghozali, 2016:159). 

2) Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi yang 

signifikan antara variabel – variabel independen. Cara yang digunakan untuk uji 

multikolinearitas adalah dengan menghitung Variance Inflation Factor (VIF) dan 

toleransi value pada setiap variabel independen. Dasar analisisnya adalah jika nilai 

tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka tidak ada korelasi antar variabel bebas. 

Jika nilai tolerance < 0,1 dan nilai VIF > 10, maka ada korelasi antar variabel 

bebas dalam model regresi. (Ghozali, 2016:105). 

3) Uji Heterokedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan terjadi 

perbedaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika 

variance dari residual pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut 

homokedastisitas, jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah model homokedastisitas. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan grafik 

scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen ZPRED dan residualnya 

SRESID. Deteksi heterodastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu dalam grafik, misalnya bergelombang, melebar kemudian menyempit. 

Apabila tidak ada maka tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2016:134).  

4) Uji Autokorelasi 

Tujuan uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah suatu model regresi 

berganda terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan 
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kesalahan pengganggu pada periode t-1 (periode sebelumnya) (Ghozali, 

2016:107). Adanya autokorelasi sering ditemukan pada data time series karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu dan berkaitan. Metode yang digunakan 

dalam uji autokorelasi ini adalah Durbin Watson (DW Test) menggunakan SPSS. 

Uji Durbin Watson ada berbagai ketentuan yang harus dipenuhi untuk 

pengambilan keputusan uji autokorelasi sebagai berikut: 

Tabel 8 Uji Durbin Watson 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0<d<dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl≤d≤du 

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4-dl<d<4 

Tidak ada korelasi negatif No decision 4-du≤d≤4-dl 

Tidak ada autokorelasi positif dan 

negatif  

Diterima du<d<4-du 

Sumber: Ghozali, 2016:108 

b. Analisis Regresi Linear Berganda 

Regresi linear berganda adalah regresi linear dimana variabel terikatnya 

(variabel Y) dihubungkan dengan dua lebih variabel bebas (variabel X). 

Penambahan variabel bebas ini diharapkan dapat lebih menjelaskan karakteristik 

hubungan yang ada (Misbahuddin, 2013:88). Persamaan regresi linear berganda 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

dengan: 

Y : Manajemen Laba 

α : Konstanta 

β : Koefisien regresi 

XPDKI : Proporsi dewan komisaris independen 

XDK : Dewan komisaris 

Y = α + β1XPDKI + β2XDK + β3XKA + β4XUP + e 
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XKKA : Komite audit 

XUP : Ukuran perusahaan 

e : Variabel residual 

c. Pengujian Hipotesis 

Misbahuddin (2013:34) menyatakan uji hipotesis adalah “suatu prosedur yang 

akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak 

hipotesis tersebut”. ` 

1. Uji Statistik F (Uji Simultan) 

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

(independen) secara bersama (simultan) terhadap variabel terikat (dependen). Uji 

statistik F dilakukan dengan memebandingkan niali F hitung dengan F tabel. Taraf 

signifikan 95% atau tingkat kesalahan yang dapat diterima (α) sebesar 5%. Jika 

Fhitung ≤Ftabel maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya bahwa secara simultan 

semua variabel independen (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 

(Y). Sebaliknya, jika Fhitung>Ftabel maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya bahwa 

secara simultan semua variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel 

dependen (Y) (Ghozali, 2016:96). 

2. Uji Statistik t (Uji Parsial) 

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen 

secara individual terhadap variabel dependen. Uji statistik t dilakukan dengan 

dasar pengambilan keputusan adalah membandingkan probabilitas dengan tingkat 

signifikan 0,05 (α = 5%) (Ghozali, 2016:97). Kriteria dalam pengambilan 

keputusan adalah: 
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a. Jika thitung < ttabel maka H0 diterima dan Ha ditolak yang berarti secara parsial 

variabel independen Xi tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). 

b. Jika thitung > ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti secara parsial 

variabel independen Xi berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). 

Pengujian juga dapat dilakukan dengan melihat tabel hasil pengolahan data: 

a. Jika nilai signifikan > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak yang berarti tidak 

signifikan. 

b. Jika nilai signifikan < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti 

signifikan.  

d. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur tingkat kelayakan 

model variabel X (independent variabel) mempengaruhi variabel Y (dependent 

variabel). R2 merupakan nilai yang menunjukkan kekuatan variabel independen 

dapat menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi mempunyai nilai 

antara nol sampai satu atau dirumuskan yaitu (0≤R2≤1), semakin R mendekati 1 

maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

atau dapat dikatakan model semakin baik, sebaliknya apabila R2 mendekati 0 

maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan atau kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas (Zulganef, 

2013:267).  
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    BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

1. Bank Agris Tbk. 

PT Bank Agris, Tbk berkedudukan di Jakarta, didirikan pada tahun 1973. 

Bank Agris, Tbk pada awalnya bernama PT Finconesia yang merupakan lembaga 

keuangan bukan bank (LKBB) dan pada saat itu para pemegang sahamnya 

adalah Bank Negara Indonesia 1946, The Nomura Securities Co Ltd, Barclays 

Bank International Limited, Manufacturers Hanover International Finance 

Corporation, The Mitsui Bank Ltd, Banque Francaise Du Commerce Exterieur 

dan Commerzbank Aktiengesellschaft. Pada tahun 1993, PT Finconesia yang 

semula izin usahanya merupakan lembaga keuangan bukan bank, disetujui dan 

berubah menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Finconesia berdasarkan 

Surat Keputusan dari Menteri Keungan Republik Indonesia dengan Nomor 

442/KMK.017/1993 pada tanggal 9 Maret 1993. Nama Bank Finconesia resmi 

berubah namanya menjadi PT Bank Agris berdasarkan Akta Perseroan Terbatas 

No.146 tanggal 18 Juli 2008. Pada tahun 2014, Bank Agris telah melakukan 

Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering / IPO) dan telah 

mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikirian Bank Agris 

telah menjadi perusahaan terbuka dengan nama PT Bank Agris Tbk. Kantor pusat 

PT Bank Agris, Tbk berada di Jakarat Wisma GKBI Suite UG-0, jalan Jenderal 

Sudirman No. 28 Jakarta Pusat 10210. 
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Visi PT Bank Agris, Tbk adalah tumbuh bersama untuk mensejahterakan 

masyarakat melalui layanan perbankan yang terpercaya. Misi PT Bank Agris, Tbk 

adalah menjadi mitra usaha dan investasi untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat melalui produk-produk berkualitas.  

2. Bank MNC Internasional Tbk. 

Bank MNC Internasional yang dikenal dengan merek MNC Bank adalah 

perusahaan Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang 

jasa keuangan perbankan. Bank MNC Internasioanl pada awalnya bernama Bank 

Bumiputera pada tahun 1990 – 2009 dan Bank ICB Bumiputera pada tahun 2009 

– 2014. Bank ini didirikan pada tangga 31 Juli 1989. Produk dan layanan MNC 

Bank dapat dinikmati oleh seluruh nasabah, dengan dukungan dan komitmen yang 

tinggi dari MNC Group serta manajemen baru yang berpengalaman di bidang 

perbankan, MNC Bank akan terus berkembang menjadi bank terkemuka di 

Indonesia. Kantor pusat Bank MNC Internasional, Tbk di jalan Kebon Sirih Raya 

No. 27 Jakarta Pusat 10340. 

Bank MNC Internasional, Tbk. memilik visi yaitu menjadi bank masa depan 

yang memberikan layanan bintang lima, yang mengikuti gaya hidup nasabah 

berlandaskan teknologi terkini dan membuat semua transaksi keuangan menjadi 

mudah. Misi Bank MNC Internasional, Tbk adalah MNC Bank menawarkan 

layanan keuangan yang mengikuti gaya hidup dengan membuat hidup nasabah 

menjadi lebih mudah, untuk nasabah retail dengan segmen menengah ke atas, 

termasuk di dalamnya para usaha kecil dan menengah, dengan memberikan 
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pengalaman layanan perbankan yang memuaskan melalui cabang dan electronic 

channels.  

3. Bank Central Asia Tbk. 

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) adalah bank swasta terbesar di Indonesia. 

Bank ini didirikan pada 21 Februari 1957 dengan nama Bank Central Asia NV dan 

pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Sekarang bank ini dimiliki oleh 

salah satu grup perusahaan rokok terbesar di dunia, Djarum. Kantor pusat Bank 

BCA berlokasi di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 1, 

Jakarta 10310. Saat ini, Bank BCA memiliki 989 kantor cabang di seluruh 

Indonesia serta 2 kantor perwakilan luar negeri yang berlokasi di Hong Kong dan 

Singapura. 

Awal tahun 1980an, BCA mengajukan permohonan kepada Bank 

Indonesia agar diperbolehkan mengeluarkan dan mengedarkan kartu kredit atas 

nama BCA yang berlaku internasional. Untuk itu, BCA bekerjasama 

dengan MasterCard. BCA mengembangkan berbagai produk dan layanan maupun 

pengembangan teknologi informasi, dengan menerapkan online system untuk 

jaringan kantor cabang, dan meluncurkan Tabungan Hari Depan (Tahapan) BCA. 

Pada tahun 1990-an BCA mengembangkan alternatif jaringan layanan melalui 

ATM (Anjungan Tunai Mandiri atau Automated Teller Machine). Pada tahun 

1991, BCA mulai menempatkan 50 unit ATM di berbagai tempat di Jakarta. 

Pengembangan jaringan dan fitur ATM dilakukan secara intensif. BCA bekerja 

sama dengan institusi terkemuka, antara lain PT Telkom untuk pembayaran 

tagihan telepon melalui ATM BCA. BCA juga bekerja sama dengan Citibank agar 
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nasabah BCA pemegang kartu kredit Citibank dapat melakukan pembayaran 

tagihan melalui ATM BCA. 

Pada periode 2000-an BCA memperkuat dan mengembangkan produk dan 

layanan, terutama perbankan elektronik dengan memperkenalkan Debit BCA, 

Tunai BCA, internet banking KlikBCA, mobile banking m-BCA, EDCBIZZ, dan 

lain-lain. Tahun 2007, BCA menjadi pelopor dalam menawarkan produk kredit 

kepemilikan rumah dengan suku bunga tetap. BCA meluncurkan kartu prabayar, 

Flazz Card serta mulai menawarkan layanan Weekend Banking untuk terus 

membangun keunggulan di bidang perbankan transaksi. Tahun 2008 dan 2009, 

BCA telah menyelesaikan pembangunan mirroring IT system guna memperkuat 

kelangsungan usaha dan meminimalisasi risiko operasional. 

4. Bank Negara Indonesia (Persero) 

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk pada awalnya didirikan di 

Indonesia sebagai Bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 2 Tahun 1946 tanggal 5 

Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang – Undang No. 17 tahun 1968, BNI 

ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi Bank 

Umum Milik Negara. Selanjutnya, peran BNI sebagai Bank yang diberi mandate 

untuk memperbaiki ekonomi rakyar dan berpartisipasi dalam pembangunan 

nasional  dikukuhkan oleh UU No. 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 

1946. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 

1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi Perusahaan 

Perseroan Terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, 
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dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 31 Juli 1992. BNI merupakan Bank 

BUMN (Badan Usaga Milik Negara) pertama yang menjadi perushaan publik 

setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya 

pasa tahun 1996. BNI menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas 

pinjaman baik pada segmen korporasi, menengah, maupun kecil. Beberapa produk 

dan layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, 

remaja, dewasa hingga pensiun. Kantor pusat Bank BNI berada di Gedung Graha 

BNI, Jalan jenderal Sudirman Kav 1, Jakarta Pusat 10220, Indonesia. 

Visi Bank BNI adalah menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam 

layanan dan kinerja. Misi Bank BNI adalah memberikan layanan prima dan solusi 

yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah, dan selaku mitra pilihan utama, 

meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor, menciptakan kondisi 

terbaik bagi karyawan sebagai tembat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi, 

meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan komunitas, 

dan menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik. 

5. Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 

Bank BNP semula didirikan dengan nama PT. Bank Pasar Karya 

Parahyangan yang berorientasi bisnis pada usaha retail, kemudian pada bulan Juli 

1989 ditingkatkan statusnya menjadi Bank Umum Nasional dengan harapan dapat 

meningkatkan pelayanan jasa perbankannya lebih luas dan dapat membidik sektor 

ekonomi yang lebih besar lagi, sekaligus berganti nama menjadi PT. Bank 

Nusantara Parahyangan. Agustus 1994 Bank BNP melengkapi ijin operasionalnya 

dengan ijin sebagai Bank Devisa untuk melayani ragam transaksi dan akses 
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perdagangan yang lebih luas khususnya untuk transaksi valuta asing dan 

perdagangan luar negeri melalui transaksi ekspor dan impor. Pada tahun 2000 

berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 15 September 2000, Bank BNP 

mengubah status perusahaan menjadi perusahaan publik (terbuka). Kantor Pusat 

Bank Nusantara Parahyangan berada di Bandung, jalan Ir. H. Juanda No. 95.  

Visi dari Bank Nusantara Parahyangan, Tbk adalah menjadi mitra usaha 

nasabah yang sehat dan terpercaya. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk juga 

memiliki misi yaitu menjadi mitra usaha terpercaya yang memberikan solusi dan 

nilai tambah bagi seluruh stakeholders, melaksanakan tata kelola usaha yang baik 

dan benar seiring pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang 

berkesinambungan, secara berkesinambungan meningkatkan kualitas produk dan 

layanan berbasis teknologi yang mampu melampaui harapan nasabah, dan 

berperan serta mendukung pertumbuhan ekonomi pembangunan nasional. 

6. Bank Bumi Arta Tbk. 

Bank Bumi Arta yang semula bernama Bank Bumi Arta Indonesia didirikan 

di Jakarta pada tanggal 3 Maret 1967 dengan Kantor Pusat Operasional di Jalan 

Tiang Bendera III No. 24, Jakarta Barat. Pada tanggal 18 September 1976, Bank 

Bumi Arta mendapat izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk 

menggabungkan usahanya dengan Bank Duta Nusantara. Penggabungan usaha 

tersebut bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan, manajemen Bank, dan 

memperluas jaringan operasional Bank. Delapan kantor cabang Bank Duta 

Nusantara di Jakarta, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Yogyakarta dan 

Magelang menjadi kantor cabang Bank Bumi Arta. Kantor cabang Yogyakarta 
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dan Magelang kemudian dipindahkan ke Medan dan Bandar Lampung hingga saat 

ini. Untuk memperkuat struktur permodalan, operasional Bank, dan pengelolaan 

Bank yang lebih profesional dan transparan, berprinsip pada Good Corporate 

Gorvanence dan Risk Management, maka pada tanggal 1 Juni 2006 Bank Bumi 

Arta melaksanakan Penawaran Umum Perdana (IPO/Initial Public Offering) 

dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta sebanyak 210.000.000 

saham atau sebesar 9,10% dari saham yang ditempatkan, sehingga sejak saat itu 

Bank Bumi Arta menjadi Perseroan Terbuka. Visi Bank Bumi Arta, Tbk adalah 

menjadi bank terpercaya yang berlandaskan prinsip kehati-hatian dalam 

memberikan pelayanan prima sehingga dapat memberikan nilai tambah 

bagi stakeholder. Misi dari Bank Bumu Arta, Tbk adalah mengembangkan usaha 

perbankan secara optimal dengan berbagai sumber daya dalam batas – batas risiko 

yang dapat diterima, melaksanakan operasi bank dengan prinsip Good Corporate 

Governance dan Risk Management, memfungsikan organisasi secara professional 

dengan melakukan proses pengembangan sumber daya manusia yang 

berkelanjutan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima yang konsisten dalam 

kegiatan bisnis yang bertaraf nasional maupun internasional. 

7. Bank CIMB Niaga Tbk. 

PT CIMB Niaga adalah bank terbesar kelima dari segi aset, dana masyarakat, 

kredit dan jumlah jaringan cabang. CIMB Niaga berdiri pada tanggal 26 

September 1955 dengan nama Bank Niaga. Pada dekade awal berdirinya, fokus 

utama adalah pada membangun nilai-nilai inti dan profesionalisme di bidang 

perbankan. Sebagai hasilnya, Bank Niaga dikenal luas sebagai penyedia produk 
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dan layanan berkualitas yang terpercaya. Di tahun 1987, Bank Niaga 

membedakan dirinya dari para pesaingnya di pasar domestik dengan menjadi 

Bank yang pertama menawarkan nasabahnya layanan perbankan melalui mesin 

ATM di Indonesia. Pencapaian ini dikenal luas sebagai masuknya Indonesia ke 

dunia perbankan modern. Kepemimpinan Bank dalam penerapan teknologi terkini 

semakin dikenal di tahun 1991 dengan menjadi yang pertama memberikan 

nasabahnya layanan perbankan online. Bank Niaga menjadi perusahaan terbuka di 

Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (kini Bursa Efek Indonesia/BEI) 

pada tahun 1989. Keputusan untuk menjadi perusahaan terbuka merupakan 

tonggak bersejarah bagi Bank dengan meningkatkan akses pendanaan yang lebih 

luas. Langkah ini menjadi katalis bagi pengembangan jaringan Bank di seluruh 

pelosok negeri. Kantor Pusat Bank CIMB Niaga, Tbk di jalan Cideng Barang No. 

61 61A, Jakarta Pusat.  

Visi dari Bank CIMN Niaga, Tbk adalah menjadi perusahaan ASEAN yang 

terkemuka. Misi dari Bank CIMB Niaga, Tbk adalah menyediakan layanan 

perbankan universal di Indonesia secara terpadu sebagai perusahaan dengan 

kinerja unggul di kawasan ASEAN dan kawasan utama lainnya, serta mendukung 

percepatan integrasi ASEAN dan hubungan dengan kawasan lain.  

8. Bank Sinarmas Tbk. 

PT. Bank Sinarmas Tbk. didirikan pada 18 Agustus 1989 yang dahulu 

bernama PT. Bank Shinta Indonesia. Memberikan layanan yang terbaik dan 

selalu menjaga kepercayaan yang diberikan para nasabah menjadi komitmen 

yang selalu kami jaga dengan baik. PT. Bank Sinarmas Tbk. senantiasa 
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berkomitmen penuh untuk selalu melaksanakan penerapan prinsip-prinsip Tata 

Kelola Perusahaan yang Baik dalam kegiatan usahanya guna mewujudkan 

Perusahaan yang dapat dipercaya dari para pemangku kepentingan, berkinerja 

unggul dan dapat tumbuh secara berkesinambungan. Kantor pusat Bank 

Sinarmas, Tbk berada di Land Plaza, jalan M.H Thamrin kav 51, Menara 1, 

Jakarta 10350, Indonesia.  

9. Bank Of India Indonesia Tbk. 

Keberadaan PT Bank of India Indonesia, Tbk berawal dari sebuah bank pasar 

bernama Bank Pasar Swadesi yang berdiri pada tahun 1968 di Surabaya. Pada 

tahun 1984, kepemilikan Bank diambil alih oleh Keluarga Chugani yang 

menumbuh-kembangkan Bank ini sehingga pada tanggal 2 September 1989, Bank 

Pasar Swadesi meningkatkan statusnya dan secara resmi beroperasi menjadi Bank 

Umum dengan nama Bank Swadesi. Pada tahun 1990, Bank Swadesi melakukan 

penggabungan usaha (merger) dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Panti Daya 

Ekonomi yang berkedudukan di Surakarta untuk dapat membuka kantor cabang di 

Jakarta. Pada tahun 1992, Bank Swadesi memperoleh ijin Bank Indonesia untuk 

menjalankan usaha sebagai pedagang valuta asing.  

Proses tumbuh dan berkembang ini terus berlanjut dibawah kepemilikan dan 

manajemen yang baru, sehingga pada tanggal 11 November 1994 Bank Swadesi 

mendapatkan peningkatan status dari Bank Indonesia yaitu secara resmi 

beroperasi menjadi Bank Devisa. Dengan status Bank Devisa ini semakin 

memperkokoh posisi Bank Swadesi sebagai lembaga kepercayaan yang 

memberikan jasa dan layanan perbankan yang lebih beragam sesuai dengan 
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kebutuhan nasabah. Dalam upaya pengembangan usaha dan sekaligus untuk 

mendekatkan diri pada sentra bisnis nasional, pada tahun 1995 dilakukan 

pemindahan Kantor Pusat dari Surabaya ke Jakarta. Sebagai langkah strategis 

untuk mengantisipasi perkembangan perbankan dimasa mendatang, khususnya 

dalam aspek permodalan, pada tahun 2002 Bank Swadesi mencatatkan sahamnya 

di Bursa Efek Jakarta dan tercatat sebagai lembaga perbankan ke-22 yang "go 

public". Sampai akhir tahun 2007, Bank Swadesi (sekarang PT Bank of India 

Indonesia, Tbk) telah mengembangkan Jaringan operasional di dua kota terbesar 

di Indonesia yaitu Jakarta dan Surabaya dengan Jaringan unit kerja terdiri dari 4 

Kantor Cabang, 5 Kantor Cabang Pembantu, 5 Kantor Kas dan 1 unit mobil kas 

keliling. Pada tahun 2011 nama Bank Swadesi berubah nama menjadi PT Bank of 

India Indonesia, Tbk. Kantor pusat Bank of India Indonesia, Tbk berada di jalan 

H. Samanhudi No 37, Jakarta.  

10. Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

BTPN adalah bank devisa yang memfokuskan diri untuk melayani dan 

memberdayakan segmen masyarakat berpendapatan rendah yang terdiri dari para 

pensiunan, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta komunitas 

prasejahtera produktif (mass market). BTPN telah menempuh perjalanan panjang 

sejak didirikan di Bandung, Jawa Barat pada 1958 sebagai Bank Pegawai 

Pensiunan Militer (Bapemil) hingga berubah nama pada 1986 menjadi Bank 

Tabungan Pensiunan Nasional. BTPN mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 

2008. Selanjutnya BTPN berkembang secara berkelanjutan dengan melahirkan 

berbagai inovasi bisnis yang melengkapi portofolio layanan perbankan pensiun 
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yang telah dirintis sejak 1958. Dengan inovasi bisnis tersebut, kini bisnis utama 

BTPN adalah BTPN Sinaya – unit bisnis pendanaan, BTPN Purna Bakti – unit 

bisnis yang fokus melayani nasabah pensiunan, BTPN Mitra Usaha Rakyat – unit 

bisnis yang fokus melayani pelaku usaha mikro, serta BTPN Mitra Bisnis – unit 

bisnis yang fokus melayani pelaku usaha kecil dan menengah. BTPN juga 

meluncurkan BTPN Wow! yang merupakan inisiatif BTPN dalam Program  

Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku 

Pandai) yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Visi Bank Tabungan Pensiunan Nasional adalah menjadi bank pilihan utama 

di Indonesia, yang dapat memberikan perubahan berarti dalam kehidupan jutaan 

orang, terutama dengan dukunga teknologi digital. Misi dari Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional adalah menawarkan solusi dan layanan keuangan yang 

lengkap ke berbagai segmen ritel, mikro, UKM dan korporat bisnis di Indonesia, 

serta untuk Bangsa dan Negara Indonesia secara keseluruhan, memberikan 

kesempatan berharga bagi pertumbuhan professional karyawan Bank Penerima 

Penggabungan, menciptakan nilai yang signifikan dan berkesinambungan bagi 

stakeholder termasuk masyarakat Indonesia, dan memanfaatkan inovasi teknologi 

sebagai pembeda utama untuk memberikan kualitas dan pengalam terbaik 

dikelasnya kepada nasabah dan mitra Bank BTPN.  

11. Bank Victoria Internasional Tbk. 

Bank Victoria International Tbk (BVIC) didirikan 28 Oktober 1992 dan mulai 

beroperasi secara komersial pada tanggal 05 Oktober 1994. Kantor pusat Bank 

Victoria berlokasi di Panin Tower – Senayan City, Lantai 15, Jl. Asia Afrika Lot. 
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19, Jakarta 10270 – Indonesia. Saat ini, Bank Victoria memiliki 1 kantor cabang 

utama, 8 kantor cabang, 67 kantor cabang pembantu dan 27 kantor kas. Pada 

tahun 1999, Bank Victoria telah mencatat sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan 

Surabaya. Sejak saat itu Bank Victoria aktif melaksanakan berbagai aksi 

korporasi, seperti penawaran umum terbatas dan menerbitkan obligasi. Hingga 

Maret 2016, Bank Victoria memiliki 102 jaringan kantor operasional yang terdiri 

dari 1 kantor pusat, 6 kantor cabang , 63 kantor cabang pembantu dan 32 kantor 

kas yang tersebar di daerah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi.  Misi utama 

Bank Victoria adalah memberikan kualitas layanan yang terbaik kepada para 

nasabah secara konsisten dengan tetap memperhatikan prinsip kehati – hatian. 

12. Bank Artha Graha Internasional 

Bank Artha Graha Internasional berkedudukan di Jakarta Selatan semula 

didirikan dengan nama PT Inter-Pacific Financial Corporation berdasarkan Akta 

Nomor 12 tanggal 7 September 1973. Pada tanggal 23 Agustus 1990, PT Inter-

Pacific Financial Corporation mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Jakarta dan 

Bursa Efek Surabaya. Berdasarkan Akta Nomor 67 tanggal 19 Mei 1992 PT Inter-

Pacific Financial Corporation berubah nama menjadi PT Inter-Pacific Bank. Pada 

tanggal 24 Februari 1993, PT Inter-Pacific Bank mendapatkan izin usaha sebagai 

bank umum dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 176/KMK.017/1993. Pada tanggal 13 Juni 1997 PT InterPacific Bank 

berubah nama menjadi PT Bank Inter-Pacific,Tbk. Tanggal 9 April 1999, PT 

Bank Inter-Pacific, Tbk mengajukan permohonan pembatalan pencatatan 

(delisting) saham di Bursa Efek Surabaya, dan pada tanggal 19 April 1999, Bursa 
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Efek Surabaya memberikan persetujuan atas permohonan pembatalan pencatatan 

tersebut. tanggal 16 Agustus 2005, PT Bank Inter-Pacific Tbk berganti nama 

menjadi Bank Artha Graha Internasional yang diumumkan dalam Berita Negara 

Republik Indonesia Nomor 101 tanggal 19 Desember 2006. Bank Artha Graha 

Internasional berkomitmen untuk menjadi lembaga keuangan yang terkemuka dan 

selalu menghasilkan yang terbaik dengan memberikan layanan prima memberikan 

solusi keuangan yang komprehensif dan inovatif sesuai kebutuhan pasar, 

mengembangkan human capital, menciptakan manfaat yang optimal bagi 

stakeholders, serta menjadi good corporate yang peduli terhadap masyarakat dan 

lingkungan. 

Visi Bank Artha Graha Internasional adalah menjadi Bank terbaik pilihan 

masyarakat yang dikagumi stakeholders. Misi Bank Artha Graha Internasional 

adalah memberikan pelayanan prima pada masyarakat menjadi salah satu kunci 

sukses kami, memberikan solusi keuangan yang komprehensif dan inovatif sesuai 

kebutuhan pasar, mengembangkan Human Capital, dan menciptakan manfaat 

yang optimal bagi stakeholders. 

13. Bank Mega Tbk. 

Berawal dari sebuah usaha milik keluarga bernama PT. Bank Karman yang 

didirikan pada tahun 1969 dan berkedudukan di Surabaya, selanjutnya pada tahun 

1992 berubah nama menjadi PT. Mega Bank dan melakukan relokasi Kantor 

Pusat ke Jakarta. Seiring dengan perkembangannya PT. Mega Bank pada tahun 

1996 diambil alih oleh PARA GROUP (PT. Para Global Investindo dan PT. Para 

Rekan Investama)sebuah holding company milik pengusaha nasional - Chairul 
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Tanjung. Selanjutnya PARA GROUP berubah nama menjadi CT Corpora. Dan 

pada tahun 2000 dilakukan perubahan nama dari PT. Mega Bank menjadi PT. 

Bank Mega. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan maka pada tahun 

yang sama PT. Bank Mega melaksanakan Initial Public Offering dan listed di BEJ 

maupun BES. Dengan demikian sebagian saham PT. Bank Mega dimiliki oleh 

publik dan berubah namanya menjadi PT. Bank Mega Tbk. 

Visi dari Bank Mega, Tbk adalah menjadi kebanggaan bangsa. Misinya 

adalah mewujudkan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah 

melalui layanan perbankan inovatif dan sinergi dengan didukung oleh ekosistem 

yang terintegrasi, sumber daya manusia yang profesional serta kemampuan 

kinerja organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi seluruh 

pemangku kepentingan (stakeholder). 

14. Bank Mitraniaga Tbk. 

Bank Mitraniaga merupakan Bank Umum Swasta Nasional yang didirikan 

pada tahun 1989. Konsistensi pada komitmen untuk terus berkembang dan 

memberikan pelayanan yang terbaik dengan berpedoman pada prinsip kehati-

hatian tetap terus dilakukan. Dengan didukung oleh sumber daya manusia yang 

struktur pendidikannya baik maka Bank Mitraniaga diharapkan senantiasa tumbuh 

dan berkembang tanpa mengabaikan kualitas pelayanan kepada nasabah melalui 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu untuk mengantisipasi 

perkembangan lingkungan usaha dan perubahan kebutuhan masyarakat akan 

pelayanan jasa keuangan, Bank terus menyempurnakan sistem dan mekanisme 

pelayanan dengan pengelolaan yang professional dan berintegritas tinggi. Hingga 
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akhir 2014, Bank Mitraniaga telah memiliki 13 (dua belas) jaringan kantor 

tersebar di Jakarta dan Surabaya yang siap melayani nasabahnya dengan layanan 

terbaik, yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat Operasional, 1 (satu) Kantor 

Cabang, 8 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, dan 3 (tiga) Kantor Kas. Dalam 

waktu dekat penambahan jumlah jaringan kantor di daerah sekitar Jakarta dan luar 

Jakarta akan segera dilaksanakan guna memperkokoh kegiatan usaha Bank. 

15. Bank Woori Saudara Indonesia 1960 

PT Bank Woori Saudara 1906, Tbk pertama kali didirikan pada tahun 1906 

dengan nama Vereeniging Himpoenan Soedara oleh para saudagar batik dan kulit 

di Bandung dan sekitarnya, dengan tujuan utama untuk menyalurkan usaha jasa 

keuangan secara simpan pinjam. Pada tanggal 11 November 1955 Menteri 

Keuangan memberi izin kepada Himpoenan Soedara untuk melakukan usaha bank 

tabungan yang berlaku peraturan pemerintah No. 1 Tahun 1955 Lembaran Negara 

No. 2, tentang Pengawasan terhadap Urusan Kredit, yang menetapkan bahwa 

semua perusahaan dan badan yang mengadakan usaha-usaha untuk memberikan 

kredit atas tanggungan pribadi adalah Bank Tabungan. Pada tahun 1967, 

Himpunan Soedara diwajibkan mengubah bentuk hukumnya dari perkumpulan 

menjadi Perseroan Terbatas. Pada tanggal 15 Juni 1974, Perkumpulan Himpunan 

Saudara secara formal legal dibubarkandan pada saat bersamaan itu pula didirikan 

PT. Bank Himpunan Saudara (HS) 1906. Pada bulan April 1992 PT. Himpunan 

Saudara (HS) 1906 berubah menjadi PT. Bank Himpunan Saudara 1906 dengan 

adanya penyertaan modal serta manajemen atau kepengurusan oleh MEDCO 

Group (perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang perminyakan dan 
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gas bumi serta kontraktor). Pada tahun 2006, PT. Bank Himpunan Saudara 1906, 

Tbk mengubah nama panggilan/call name menjadi BANK SAUDARA dengan 

bentuk hukum yang sama dan diikuti dengan perubahan logo perusahaan. Pada 

tanggal 15 Desember 2006, PT. bank Himpunan Saudara 1906, Tbk melakukan 

penawaran umum saham perdana perseroan kepada masyarakat (Initial Public 

Offering) yang efeknya tercatat pada Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan kode 

SDRA, dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan serta menjadi perusahaan 

yang terbuka dan dimiliki oleh publik. 

Visi Bank Woori Saudara Indonesia 1960 adalah menjadi bank yang 

kompetitif dan sehat. Misi dari Bank Woori Saudara Indonesia 1960 adalah 

memenuhi harapan stakeholder dalam usaha perbankan melalui 3 pilar, yaitu 

diversifikasi portofolio bisnis, memperkaya pelayanan pelanggan dan 

pengembangan bisnis yang baru dan menciptakan manajemen yang efektif. 

 

B. Penyajian Data 

1. Proporsi Dewan Komisaris Independen 

Nilai dewan komisaris independen disajikan pada Tabel 9 berikut: 

Tabel 9 Data Proporsi Dewan Komisaris Independen (%) 

No Nama 
PDKI 

Rata - Rata 
2015 2016 2017 

1. AGRS 66,67 66,67 50,00 61,1 

2. BABP 66,67 66,67 66,67 66,67 

3. BBCA 60,00 60,00 60,00 60,00 

4. BBNI 60,00 50,00 50,00 53,3 

5. BBNP 50,00 50,00 50,00 50,00 

6. BNBA 66,67 66,67 66,67 66,67 

7. BNGA 50,00 50,00 50,00 50,00 

8. BSIM 66,67 66,67 66,67 66,67 
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Tabel 9 Data Proporsi Dewan Komisaris Independen (%) (Lanjutan) 

No Nama 
PDKI 

Rata - Rata 
2015 2016 2017 

9. BSWD 75,00 50,00 50,00 58,3 

10. BTPN 50,00 40,00 40,00 43,3 

11. BVIC 60,00 40,00 50,00 50,00 

12. INPC 50,00 43,00 50,00 47,6 

13. MEGA 50,00 50,00 40,00 46,6 

14. NAGA 66,67 66,67 66,67 66,67 

15. SDRA 75,00 75,00 75,00 75,00 

Sumber: Data sekunder diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 9 dapat diperoleh informasi bahwa semua bank yang 

dijadikan sampel telah memenuhi aturan untuk memiliki dewan komisaris 

independen sekurangnya – kurangnya 30%. Terbukti pada tabel bahwa nilai 

terendah dari proporsi dewan komisaris independen sebesar 40% pada bank 

BTPN, BVIC dan MEGA.  

2. Dewan Komisaris 

Nilai dari dewan komisaris terdapat pada Tabel 10 berikut: 

Tabel 10 Data Dewan Komisaris (dalam orang) 

No Nama 
DK 

2015 2016 2017 

1. AGRS 3,00 3,00 2,00 

2. BABP 3,00 3,00 3,00 

3. BBCA 5,00 5,00 5,00 

4. BBNI 5,00 6,00 6,00 

5. BBNP 4,00 4,00 4,00 

6. BNBA 3,00 3,00 3,00 

7. BNGA 8,00 8,00 8,00 

8. BSIM 3,00 3,00 3,00 

9. BSWD 4,00 4,00 4,00 

10. BTPN 6,00 5,00 5,00 

11. BVIC 5,00 4,00 4,00 

12. INPC 6,00 7,00 6,00 

13. MEGA 4,00 4,00 5,00 

14. NAGA 3,00 3,00 3,00 

15. SDRA 4,00 4,00 4,00 
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Tabel 10 Data Dewan Komisaris (dalam orang) (Lanjutan) 

No Nama 
DK 

2015 2016 2017 

15. SDRA 4,00 4,00 4,00 

Sumber : Data sekunder diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 10 dapat diperoleh informasi bahwa nilai tertinggi dari 

dewan komisaris sebesar 8 pada bank BNGA (Bank CIMB Niaga). Bank CIMB 

Niaga adalah bank terbesar kelima dari segi aset, dana masyarakat, kredit dan 

jumlah jaringan cabang. Nilai terendah dari dewan komisaris sebesar 2 yaitu pada 

bank AGRS (Bank Agris).  

3. Komite Audit 

Nilai dari komite audit terdapat pada Tabel 11 berikut: 

Tabel 11 Data Komite Audit (dalam orang) 

No Nama 
KA 

2015 2016 2017 

1. AGRS 3,00 3,00 3,00 

2. BABP 4,00 4,00 4,00 

3. BBCA 3,00 3,00 3,00 

4. BBNI 5,00 3,00 3,00 

5. BBNP 3,00 3,00 3,00 

6. BNBA 3,00 3,00 3,00 

7. BNGA 6,00 9,00 4,00 

8. BSIM 3,00 3,00 3,00 

9. BSWD 3,00 3,00 3,00 

10. BTPN 3,00 4,00 4,00 

11. BVIC 4,00 4,00 4,00 

12. INPC 6,00 6,00 5,00 

13. MEGA 3,00 3,00 3,00 

14. NAGA 3,00 3,00 3,00 

15. SDRA 4,00 5,00 4,00 

Sumber : Data sekunder diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 11 dapat diperoleh informasi bahwa nilai tertingi dari 

komite audit adalah sebesar 9 pada bank BNGA (Bank Cimb Niaga). Nilai 
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terendah sebesar 3 pada bank AGRS, BBCA, BBNI tahun 2016 – 2017, BBNP, 

BNBA, BSIM, BSWD, BTPN tahun 2015, MEGA dan NAGA.  

4. Ukuran Perusahaan  

Nilai ukuran perusahaan terdapat pada tabel 12 berikut: 

Tabel 12 Data Ukuran Perusahaan (dalam jutaan rupiah) 

No Nama 
UP 

Rata - Rata 
2015 2016 2017 

1. AGRS 4.217.368 4.059.950 3.892.516 4.056.611,3 

2. BABP 12.137.004 13.057.549 10.706.094 11.966.882,3 

3. BBCA 594.372.770 676.738.753 750.319.671 673.810.398 

4. BBNI 508.595.288 603.031.880 709.330.084 606.985.750,7 

5. BBNP 8.613.113 7.705.782 7.581.031 7.966.642 

6. BNBA 6.567.266 7.121.173 7.014.677 6.901.038,67 

7. BNGA 238.849.252 241.571.728 266.305.445 248.908.808,3 

8. BSIM 27.868.688 31.192.626 30.404.078 29.821.797,3 

9. BSWD 6.087.482 4.306.073 4.487.328 4.960.294,3 

10. BTPN 81.039.663 91.371.387 95.489.850 89.300.300 

11. BVIC 23.250.685 25.999.981 28.825.608 26.025.424,6 

12. INPC 25.119.249 26.219.938 27.727.008 26.355.398,3 

13. MEGA 68.225.170 70.531.682 82.297.009 73.684.620,3 

14. NAGA 2.038.205 2.242.642 2.494.412 2.258.419,6 

15. SDRA 15.883.592 18.218.744 27.086.504 20.396.280 

Sumber : Data sekunder diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 12 dapat diperoleh informasi bahwa total aset terbesar pada 

bank BBCA tahun 2017 sebanyak 750.319.671. Nilai terendah pada bank NAGA 

tahun 2015 sebesar 2.038.205. 

5. Manajemen Laba 

Nilai dari manajemen laba terdapat pada Tabel 13 berikut:  

Tabel 13 Data Manajemen Laba (Laba Bersih dan Arus Kas Operasi) (dalam 

rupiah) 

No Tahun Nama NIit CFOit 

1. 2015 AGRS 3.905 (511.254) 
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Tabel 13 Data Manajemen Laba (Laba Bersih dan Arus Kas Operasi) (dalam 

rupiah) (Lanjutan) 

No Tahun Nama NIit CFOit 

2. 2016  3.389 (306.147) 

3. 2017 (8.319) 16.756 

4. 2015 

BABP 

8.178 1.047.411 

5. 2016 9.349 (99.324) 

6. 2017 (685.193) (1.992.694) 

7. 2015 

BBCA 

18.035.768 29.459.026 

8. 2016 20.632.281 45.667.484 

9. 2017 23.321.150 9.658.627 

10. 2015 

BBNI 

9.140.532 24.356.628 

11. 2016 11.410.196 15.422.131 

12. 2017 13.770.592 33.625.853 

13. 2015 

BBNP 

66.866 (556.292) 

14. 2016 8.108.625 255.730 

15. 2017 (59.661) (585.555) 

16. 2015 

BNBA 

427.885 70.238 

17. 2016 2.081.717 408.439 

18. 2017 89.548 (116.867) 

19. 2015 

BNGA 

231.693 6.755.174 

20. 2016 5.528.235 3.291.332 

21. 2017 2.977.738 20.129.300 

22. 2015 

BSIM 

185.153 2.014.021 

23. 2016 370.651 751.080 

24. 2017 318.923 (807.980) 

25. 2015 

BSWD 

(44.668) (115.558) 

26. 2016 (505.002) (997.737) 

27. 2017 (127.084) (374.577) 

28. 2015 

BTPN 

1.752.609 3.497.600 

29. 2016 1.875.846 2.682.181 

30. 2017 1.421.940 1.125.968 

31. 2015 

BVIC 

78.084 541.395 

32. 2016 100.360 785.605 

33. 2017 136.090 1.408.519 

34. 2015 

INPC 

71.294 1439.982 

35. 2016 72.849 (1.643.552) 

36. 2017 68.101 974.511 

37. 2015 

MEGA 

1.052.771 (4.802.414) 

38. 2016 1.158.000 2.802.265 

39. 2017 1.300.043 5.356.122 

40. 2015 
NAGA 

11.099 (110.731) 

41. 2016 12.142 (116.875) 
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Tabel 13 Data Manajemen Laba (Laba Bersih dan Arus Kas Operasi) (dalam 

rupiah) (Lanjutan) 

No Tahun Nama NIit CFOit 

42. 2017  6.101 308.295 

43. 2015 

SDRA 

265.230 802.867 

44. 2016 309.816 (871.020) 

45. 2017 438.725 551.804 

Sumber : Data sekunder diolah, 2019  

Tabel 14 Data Manajemen Laba (Total Aset, Penjualan Bersih dan Piutang) 

(dalam rupiah) 

No Tahun Nama Total Aset Penjualan 

Bersih 

Piutang 

1. 2014 

AGRS 

4.111.036 79.602 2.438.290 

2. 2015 4.217.368 122.661 2.745.252 

3. 2016 4.059.950 131.760 2.875.315 

4. 2017 3.892.516 127.439 2.753.030 

5. 2014 

BABP 

9.430.264 760.698 6.257.235 

6. 2015 12.137.004 287.107 7.047.265 

7. 2016 13.057.549 366.854 7.941.795 

8. 2017 10.706.094 344.689 6.783.806 

9. 2014 

BBCA 

552.423.892 32.026.694 346.832.296 

10. 2015 594.372.770 35.868.796 378.652.292 

11. 2016 676.738.753 40.079.090 403.391.221 

12. 2017 750.319.671 41.826.474 454.264.956 

13. 2014 

BBNI 

456.573.708 22.376.301 270.651.986 

14. 2015 508.595.288 25.560.196 314.066.531 

15. 2016 603.031.880 29.995.062 376.594.527 

16. 2017 709.330.084 31.937.763 426.789.981 

17. 2014 

BBNP 

9.468.873 437.717 6.631.713 

18. 2015 8.613.113 447.685 6.376.518 

19. 2016 7.705.782 485.713 5.205.928 

20. 2017 7.581.031 457.087 5.687.670 

21. 2014 

BNBA 

5.155.423 234.188 3.535.325 

22. 2015 6.567.266 269.907 4.293.193 

23. 2016 7.121.173 332.653 4.458.965 

24. 2017 7.014.677 345.672 4.483.063 

25. 2014 

BNGA 

233.162.423 1.0689.495 163.623.334 

26. 2015 238.849.252 11.386.360 163.682.732 

27. 2016 241.571.728 12.094.030 165.923.435 

28. 2017 266.305.445 12.403.379 174.421.016 
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Tabel 14 Data Manajemen Laba (Total Aset, Penjualan Bersih dan Piutang) 

(dalam rupiah) (Lanjutan) 

No Tahun Nama Total Aset Penjualan 

Bersih 

Piutang 

29. 2014 

BSIM 

21259549 992.870 14.223.357 

30. 2015 27868688 1.344.944 17.327.762 

31. 2016 31192626 1.744.976 19.111.131 

32. 2017 30404078 1.925.212 14.397.332 

33. 2014 

BSWD 

5199185 179.773 3.157.427 

34. 2015 6087482 189.658 3.401.455 

35. 2016 4306073 160.289 2.191.947 

36. 2017 4487328 118.130 2.101.750 

37. 2014 

BTPN 

75014737 7.040.783 52.100.975 

38. 2015 81039663 7.695.611 58.043.798 

39. 2016 91371387 8.853.979 62.483.106 

40. 2017 95489850 9.521.610 64.557.722 

41. 2014 

BVIC 

2.1364.882 33.7619.803 12.245.676 

42. 2015 23.250.685 356.479 12.824.743 

43. 2016 25.999.981 303.624 14.260.847 

44. 2017 28.825.608 457.677 15.576.687 

45. 2014 

INPC 

23.453.347 456428 17.018.062 

46. 2015 25.119.249 1.003.503 17.112.628 

47. 2016 26.219.938 1.005.605 17.744.173 

48. 2017 27.727.008 1.185.214 18.067.674 

49. 2014 

MEGA 

66.647.891 2.745.049 33.679.790 

50. 2015 68.225.170 3.302.818 31.748.472 

51. 2016 70.531.682 3.487.634 2.777.7461 

52. 2017 82.297.009 3.508.607 34.748.505 

53. 2014 

NAGA 

1.892.362 32.025 878.170 

54. 2015 2.038.205 48.742 1.068.335 

55. 2016 2.242.642 60.124 996.142 

56. 2017 2.494.412 50.624 938.082 

57. 2014 

SDRA 

1.643.2776 215.312 11.306.632 

58. 2015 20.019.523 770.669 13.775.638 

59 2016 22.630.634 905.246 16.260.828 

60. 2017 27.086.504 1.086.555 18.649.664 

Sumber : Data sekunder diolah, 2019  

Tabel 15 Data Manajemen Laba (Aset Tetap) (dalam rupiah)  

No Nama 2015 2016 2017 

1. AGRS 33.955 31.362 21.471 
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Tabel 15 Data Manajemen Laba (Aset Tetap) (dalam rupiah) (Lanjutan)  

No Nama 2015 2016 2017 

2. BABP 50.041 54.151 55.113 

3. BBCA 9.712.021 16.990.835 16.868.949 

4. BBNI 20.756.594 21.972.223 22.804.689 

5. BBNP 29.012.604 27.619.367 30.473.524 

6. BNBA 736.785 733.483 733.895 

7. BNGA 2.023.285 5.269.347 5.119.908 

8. BSIM 1.035.570 1.041.763 967.826 

9. BSWD 144.833 141.921 126.258 

10. BTPN 876.223 1.632.265 16.60.120 

11. BVIC 567.677 544.490 528.001 

12. INPC 708.875 2.099.631 2.066.083 

13. MEGA 5.768.873 5.651.070 5.495.989 

14. NAGA 12.035 23.041 22.214 

15. SDRA 326.607 355.551 366.474 

Sumber : Data sekunder diolah, 2019 

Contoh Perhitungan Manajemen Laba 

Contoh perhitungan manajamen laba pada perusahaan BBCA (Bank Central Asia 

Tbk) pada tahun 2015, yaitu: 

1. Menentukan nilai total akrual 

TAit = NIit – CFOit 

  = 18.035.768 – 29.459.026 

  = -11.423.258 

2. Perhitungan nondiscretionary accrual 

α1 = 193418,84, α2 = 1,729 dan α3 = 0,203 

NDAit = α1 (1/Ait-1) + α2 (Revit/Ait-1 - Recit/Ait-1) + α3 (PPEit / Ait-1)  

= 193418,84 (0,00000002383854) + 1.729 (-0,66695) + 0,203 

   (0,2315204) 

  = 0,0046108 – 1,15316025 + 0,046998641 
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  = -1,10155 

3. Perhitungan discretionary accrual 

DAit  = TAit / Ait-1 – NDAit  

  = -0,27231 – (-1,10155)  

  = 0,829237 

C. Hasil Penelitian 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui secara umum 

gambaran dari sampel perusahaan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan 

45 amatan yang terdiri dari 15 perusahaan dalam periode 3 tahun yaitu antara 

tahun 2015 – 2017. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan perbankan 

yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015 – 2017.  

a. Proporsi Dewan Komisaris Independen 

 

Gambar 3 Proporsi Dewan Komisaris Independen 

Sumber: Data diolah, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

Tabel 16 Statistik Deskriptif Proporsi Dewan Komisaris Independen 

Deskriptif 2015 2016 2017 Mean 

Mean 60,8 56,09 55,4 57,6973 

Maksimum 75 75 75 

Minimum 50 40 40 

Std. Deviasi 10,19497 

Sumber: Data diolah, 2019 

Rata – rata dari variabel proporsi dewan komisaris independen pada tahun 

2015 sebesar 60,8, tahun 2016 sebesar 56,09 dan tahun 2017 sebesar 55,4. Nilai 

tertinggi sebesar 75,00 pada bank BSWD tahun 2015 dan SDRA tahun 2015 – 

2017. Nilai terendah tahun 2015 sebesar 50,00 pada perusahaan BTPN, INPC dan 

MEGA dan nilai terendah tahun 2016 – 2017 pada bank BTPN, BVIC dan 

MEGA. Standar deviasi sebesar 10,19497. 

b. Dewan Komisaris 

 

Gambar 4 Dewan Komisaris 

Sumber: Data diolah, 2019 

Tabel 17 Statistik Deskriptif Dewan Komisaris  

Deskriptif 2015 2016 2017 

Maksimum 8,00 8,00 8,00 

Minimum 3,00 3,00 2,00 

Std. Deviasi 1,48154 

Sumber: Data diolah, 2019 
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Nilai tertinggi sebesar 8,00 pada bank BNGA. Nilai terendah tahun 2015 dan 

2016 sebesar 3,00 pada perusahaan AGRS, BABP, BNBA, BSIM dan NAGA, 

sedangkan pada tahun 2017 sebesar 2,00 pada bank AGRS. Standar deviasi 

sebesar 1,48154.  

c. Komite Audit 

 

Gambar 5 Komite Audit 

Sumber: Data diolah, 2019 

Tabel 18 Statistik Deskriptif Komite Audit  

Deskriptif 2015 2016 2017 

Maksimum 6,00 9,00 5,00 

Minimum 3,00 3,00 3,00 

Std. Deviasi 1,19891 

Sumber: Data diolah, 2019 

Nilai tertinggi tahun 2015 sebesar 6,00 pada perusahaan BNGA dan INPC, 

tahun 2016 sebesar 9,00 pada bank BNGA dan tahun 2017 sebesar 5,00 pada 

perusahaan INPC. Nilai terendah tahun 2015 – 2917 sebesar 3 pada bank AGRS, 

BBCA, BBNI, BBNP, BNBA, BSIM, BSWD, BTPN, MEGA dan NAGA. 

Standar deviasi sebesar 1,19891. 
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d. Ukuran Perusahaan 

 

Gambar 6 Ukuran Perusahaan 

Sumber: Data diolah, 2019 

Tabel 19 Statistik Deskriptif Ukuran Perusahaan 

Deskriptif 2015 2016 2017 2017 

Mean 108.190986,3 122.224.659,2 137.330.754,3 121.575.470 

Maksimum 594.372.770 673.738.753 750.319.671 

Minimum 2.038.205 2.242.642 2.494.412 

Std. Deviasi 216.880.210 

Sumber: Data diolah, 2019 

Rata – rata variabel ukuran perusahaan tahun 2015 sebesar 108.190986,3, 

tahun 2016 sebesar 122.224.659,2 dan tahun 2017 sebesar 137.330.754,3. Nilai 

tertinggi tahun 2015 sebesar 594.372.770 pada perusahaan BBCA, tahun 2016 

sebesar 673.738.753 pada perusahaan BBCA, dan tahun 2017 sebesar 

750.319.671 pada perusahaan BBCA. Nilai terendah tahun 2015 sebesar 

2.038.205 pada perusahaan NAGA, tahun 2016 sebesar 2.242.642 pada 

perusahaan NAGA dan tahun 2017 sebesar 2.494.412 pada perusahaan NAGA. 

Standar deviasi sebesar 216.880.210. 
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e. Manajemen Laba 

 

Gambar 7 Manajemen Laba 

Sumber: Data diolah, 2019 

Tabel 20 Statistik Deskriptif Manajemen Laba 

Deskriptif 2015 2016 2017 Mean 

Mean 0,654544 1,069146 0,507857 0,743849 

Maksimum 1,548649 2,582434 1,29088 

Minimum 0,118593 0,082756 0,097026 

Std. Deviasi 0,56166 

Sumber: Data diolah, 2019 

Rata – rata variabel manajemen laba tahun 2015 sebesar 0,654544, tahun 

2016 sebesar 1,069149 dan pada tahun 2017 sebesar 0,507857. Nilai tertinggi 

tahun 2015 sebesar 1,548649 pada perusahaan NAGA, tahun 2016 sebesar 

2,582434 pada bank BBNP dan tahun 2017 sebesar 1,29088 pada bank BBCA. 

Nilai terendah tahun 2015 sebesar 0,118593 pada bank MEGA, tahun 2016 

sebesar 0,082756 pada bank BBCA dan tahun 2017 sebesar 0,097026 pada bank 

BNBA.  Standar deviasi sebesar 0,56166. 
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2. Analisis Statistik Inferensial 

a. Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

       Uji normalitas merupakan uji statistik yang digunakan untuk mengetahui 

apakah data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas pada penelitian 

ini menggunakan One – Sampel Kolmogorov – Smirnov Test. Jika dari uji 

normalitas data menunjukkan angka probabilitas asymp.sig (2-tailed) > 0,05 maka 

data tersebut memiliki distribusi normal, sebaliknya jika uji normalitas data 

menunjukkan angka probabilitas asymp.sig (2-tailed) < 0,05 maka data tersebut 

tidak berdistibusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 21 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Standardized 

Residual 

N 45 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. 

Deviation 
.95346259 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .071 

Positive .071 

Negative -.056 

Test Statistic .071 

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

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

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

Sumber: Data diolah, 2019 
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Berdasarkan tabel 21 hasil uji One – Sample Kolmogorov – Smirnov Test 

didapatkan nilai signifikansi (asymp.sig) sebesar 0,200 dimana lebih besar dari 

0,05 sehingga data pada penelitian ini berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi yang 

signifikan antara variabel – variabel independen. Penelitian ini menggunakan 

metode dengan menghitung Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance pada 

setiap variabel independen. Dasar analisisnya adalah jika nilai tolerance > 0,1 dan 

nilai VIF < 10, maka tidak ada korelasi antar variabel bebas. Jika nilai tolerance < 

0,1 dan nilai VIF > 10, maka ada korelasi antar variabel bebas dalam model 

regresi.  

Tabel 22 Hasil Uji Multikolinieritas  

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Collinearity Statistic 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 

   PDKI 

   DK 

   KA 

   UP 

-2.666 

.963 

.686 

-2.424 

.014 

2.673 

.624 

.328 

.365 

.019 

 

.210 

.268 

-.764 

.082 

 

.584 

.662 

.820 

.933 

 

1.713 

1.510 

1.219 

1.072 

a. Dependent Variabel: MANLAB 

Sumber: Data diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 22, nilai tolerance pada variabel PDKI. DK, KA dan UP 

lebih dari 0,1 dan nilai VIF pada masing – masing variabel tidak kurang dari 10, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel 

independen. 
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3. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi apakah ada korelasi antar 

variabel pada periode tertentu dengan periode sebelumnya. Metode yang 

digunakan pada penelitian ini mengunakan pengujian Durbin Watson. Hasil 

pengujian dapat dilihat pada tabel 23 berikut ini: 

Tabel 23 Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .753a .567 .523 .56864 2.050 

a. Predictors: (Constant), UP, PDKI, KA, DK 

b. Dependent Variable: MANLAB 

Sumber: Data diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 23, uji Durbin Watson sebesar 2,050 dan akan dibandingan 

dengan tabel nilai kritis Durbin Watson dengan taraf nyata 5%. N = 45 dan k = 4 

didapatkan nilai dl = 1,3357, du = 1,7200 dan 4-du = 2,28.  Hasil statistik uji 

Durbin Watson diperoleh du < d < 4-du = 1,7200 < 2,050 < 2,28, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.  

4. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas dalam suatu model regresi dapat dilihat dari pola tertentu 

yang tergambar pada grafik scatterplot. Model regresi yang baik adalah model 

homokedastisitas. Model regresi yang mempunyai sifat homokedastisitas ditandai 

dengan titik – titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, 

titik – titik tidak mengumpul di atas atau di bawah saja dan tidak adanya pola 

yang tergambar pada grafik scatterplot. 
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Gambar 8 Uji Heteroskedastisitas 
Sumber: Data diolah, 2019 

Grafik scatterplot diatas menunjukkan bahwa titik – titik data menyebar di 

atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, titik – titik tidak mengumpul di atas 

atau di bawah saja dan tidak adanya pola yang terbentuk sehingga dikatakan 

asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.  

b. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda. Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen 

yaitu, proporsi dewan komisaris independen (PDKI), dewan komisaris (DK), 

komite audit (KA) dan ukuran perusahaan (UP) terhadap variabel dependen yaitu 

manajemen laba.  
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Tabel 24 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

  

B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 

   PDKI 

   DK 

   KA 

   UP 

-2.666 

.963 

.686 

-2.424 

.014 

2.673 

.624 

.328 

.365 

.019 

 

.210 

.268 

-.764 

.082 

-.997 

1.543 

2.093 

-6.647 

.759 

.325 

.131 

.043 

.000 

.452 

a. Dependent Variabel: MANLAB 

Sumber: Data diolah, 2019 

Tabel 24 dapat diperoleh hasil analisis regresi yang berbentuk sebagai 

berikut: 

Y = β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 

Y = 0,210X1 + 0,268X2 – 0,764X3 + 0,082X4 

Arti koefisien regresi dari setiap variabel dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

β1 = Koefisien regresi XPDKI 

Nilai koefisien regresi dari variabel XPDKI sebesar 0,210. Nilai ini menunjukkan 

bahwa apabila proporsi dewan komisaris independen mengalami peningkatan 

sebesar satu persen, maka manajemen laba akan naik sebesar 0,210 dengan asumsi 

variabel lain dalam penelitian ini dianggap nol. 

β2 = Koefisien regresi XDK 

Nilai koefisien regresi dari variabel XDK sebesar 0,268. Nilai ini menunjukkan 

bahwa apabila dewan komisaris mengalami peningkatan sebesar satu satuan, 

maka manajemen laba akan naik sebesar 0,268 dengan asumsi variabel lain dalam 

penelitian dianggap nol.  
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B3 = Koefisien regresi XKA 

Nilai koefisien regresi dari variabel XKA sebesar -0,764. Nilai ini menunjukkan 

bahwa apabila komite audit mengalami penurunan sebesar satu satuan, maka 

manajemen laba akan turun sebesar -0,764 dengan asumsi variabel lain dalam 

penelitian dianggap nol.  

B4 = Koefisien regresi XUP 

Nilai koefisien regresi dari variabel XUP sebesar 0,082. Nilai ini menunjukkan 

bahwa apabila ukuran perusahaan mengalami peningkatan sebesar satu satuan, 

maka manajemen laba akan naik sebesar 0,082 dengan asumsi variabel lain dalam 

penelitian dianggap nol.  

 

b. Hasil Uji Hipotesis 

1. Uji F (Signifikansi Simultan) 

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

(independen) secara bersama (simultan) terhadap variabel terikat (dependen). Uji 

statistik F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Taraf 

signifikan 95% atau tingkat kesalahan yang dapat diterima (α) sebesar 5%. Jika 

Fhitung < Ftabel maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya bahwa secara simultan 

semua variabel independen (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 

(Y). Sebaliknya, jika Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya bahwa 

secara simultan semua variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel 

dependen (Y). 
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Tabel 25 Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 16.905 4 4.226 13.070 .000b 

Residual 12.934 40 .323   

Total 29.839 44    

a. Dependent Variable: MANLAB 

b. Predictors: (Constant), UP, DK, PDKI, KA 

Sumber: Data diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 25, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1, X2, X3 

dan X4 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai F hitung 

13,070 > F tabel 2,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa proporsi dewan 

komisaris independen, dewan komisaris, komite audit dan ukuran perusahaan 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 52,3%, sisanya 47,7% 

dipengaruhi faktor lain.  

2. Uji t (Signifikansi Parsial) 

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen 

secara individual terhadap variabel dependen. Uji statistik t dilakukan dengan 

dasar pengambilan keputusan adalah membandingkan probabilitas dengan tingkat 

signifikan 0,05 (α = 5%).  
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Tabel 26 Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

  

B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 

   PDKI 

   DK 

   KA 

   UP 

-2.666 

.963 

.686 

-2.424 

.014 

2.673 

.624 

.328 

.365 

.019 

 

.210 

.268 

-.764 

.082 

-.997 

1.543 

2.093 

-6.647 

.759 

.325 

.131 

.043 

.000 

.452 

a. Dependent Variabel: MANLAB 

Sumber: Data diolah, 2019 

T tabel dalam penelitian ini dengan α = 0,05 dan n = 45 adalah 2,02108. 

Interpretasi hasil analisis uji t adalah sebagai berikut: 

a. Variabel proprosi dewan komisaris independen 

Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh proporsi dewan komisaris independen 

terhadap manajemen laba adalah sebesar 0,131 > 0,05 dan nilai t hitung 1,543 < t 

tabel 2,02108, sehingga dapat disimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris 

independen (X1) tidak berpengaruh terhadap manajemen laba (Y). 

b. Variabel dewan komisaris 

Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh dewan komisaris terhadap manajemen laba 

adalah sebesar 0,043 < 0,05 dan nilai t hitung 2,093 > t tabel 2,02108, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris (X2) secara parsial berpengaruh positif 

signifikan terhadap manajemen laba (Y). 

c. Variabel komite audit 

Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh komite audit terhadap manajemen laba adalah 

sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t tabel -2,02108 > t hitung -6,647, sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa komite audit (X3) secara parsial berpengaruh negatif 

signifikan terhadap manajemen laba (Y). 

d. Variabel ukuran perusahaan  

Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba 

adalah sebesar 0,452 > 0,05 dan nilai t hitung 0,759 < 2,02108, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ukuran perusahaan (X4) tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba (Y). 

3. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinan diartikan sebagai kemampuan variabel independen 

(variabel bebas) untuk mempengaruhi variabel dependen (variabel terikat). 

Semakin besaar koefisien determinasi maka akan semakin besar pula variabel 

independen dalam menjelaskan variasi perubahan dari variabel dependen. Tabel 

koefisien determinasi (R2) dalam peneltian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 27 Hasil Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .753a .567 .523 .56864 

 

a. Predictors: (Constant), UP, DK, PDKI, KA 

b. Dependent Variable: MANLAB 

Sumber : Data diolah, 2019 

Hasil dari tabel 27 diketahui bahwa variabel independen (variabel bebas) 

yaitu proporsi dewan komisaris independen, dewan komisaris, komite audit dan 

ukuran perusahaan mempengaruhi variabel terikat (dependen) yaitu manajemen 

laba sebesar 52,3%, sisanya sebesar 47,7% dipengaruhi oleh faktor lain selain 
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proporsi dewan komisaris independen, dewan komisaris, komite audit dan ukuran 

perusahaan. 

D. Pembahasan 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh Good Corporate 

Governanve (GCG) yang diproksikan dengan proporsi dewan komisaris 

independen, dewan komisaris, komite audit terhadap manajemen laba. Selain itu, 

penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap manajemen laba. Pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:  

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

ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap manajemen 

laba 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen, 

dewan komisaris, komite audit dan ukuran perusahaan secara bersama – sama  

berpengaruh terhadap manajemen laba. Berdasarkan tabel 25, diketahui nilai 

signifikansi untuk pengaruh X1, X2, X3 dan X4 secara simultan terhadap Y adalah 

sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai F hitung 13,070  > F tabel 2,60 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris independen, dewan komisaris, 

komite audit dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba. Variabel proporsi dewan komisaris independen, dewan 

komisaris, komite audit dan ukuran perusahaan mempengaruhi manajemen laba 

sebesar 52,3%, sisanya sebesar 47,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Pengaruh 

keempat variabel tersebut menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, 

dewan komisaris, komite audit dan ukuran perusahaan telah berjalan dengan baik.  
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Dewan komisaris independen, dewan komisaris dan komite audit 

menjalankan tugas dengan baik sehingga tercipta perusahaan yang good corporate 

governance. Sistem tata kelola yang baik akan mempengaruhi besar kecilnya 

terjadinya praktik manajemen laba. Selain itu, besar kecilnya ukuran perusahaan 

juga mempengaruhi terjadinya praktik manajemen laba.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Darsono (2015) yang 

menyatakan proporsi dewan komisaris independen, dewan komisaris, komite audit 

dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. Penelitian Darsono (2015) dilakukan pada perusahaan 

manufaktur. Darsono (2015) melakukan penelitian pada periode 2012 – 2013.  

2. Pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap manajemen 

laba 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Tabel 24 

hasil uji t menunjukkan nilai Sig. untuk pengaruh proporsi dewan komisaris 

independen terhadap manajemen laba adalah sebesar 0,131 > 0,05 dan nilai t 

hitung 1,543 < t tabel 2,02108, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh signifikan antara proporsi dewan komisaris independen (X1) terhadap 

manajemen laba (Y).  

Salah satu tugas dewan komisaris independen adalah me-monitoring suatu 

perusahaan agar tercipta perusahaan yang good corporate governance. 

Pengawasan tersebut mengharuskan suatu dewan komisaris independen untuk 

mengagendakan rapat. Rapat dilakukan untuk pengawasan dan evaluasi hasil 
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kerja. Namun, pada sampel penelitian terdapat beberapa anggota dewan komisaris 

independen yang tidak mengikuti rapat. Berdasarkan pada laporan tahunan 

masing-masing bank, tercatat rapat yang seharusnya dilakukan 6 sampai 7 kali, 

tetapi beberapa anggota dewan komisaris independen hanya datang 5 kali. Hal ini 

mengakibatkan pengawasan tidak dapat berjalan dengan baik.  

Praktik manajemen laba bukan terjadi karena banyak atau tidaknya anggota 

dewan komisaris independen, tetapi bagaimana desain dan kualitas pengawasan 

yang diberikan. Desain pengawasan yang baik harus diterapkan secara terus – 

meneurut dalam perusahaan agar tercipta perusahaan yang good corporate 

governance. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah dewan komisaris independen 

pada suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. 

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Taco dan Ilat (2016) 

yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Berbeda dengan hasil penelitian Jao dan Pagalung 

(2011), Rohman (2013) dan Darsono (2015) yang menyatakan bahwa proporsi 

dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen 

laba. Suatu perseroan, diwajibkan mempunyai sekurang – kurangnya satu orang 

komisaris independen, berasal dari luar perusahaan serta tidak mempunyai 

hubungan bisnis dengan perusahaan. Semakin besar proporsi dewan komisaris 

independen, maka semakin tinggi pengawasan diperusahaan sehingga dapat 

meminimalkan kemungkinan manajer dalam melakukan praktik manajemen laba.  
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3. Pengaruh dewan komisaris terhadap manajemen laba 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris secara parsial 

berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Tabel 24 menunjukkan 

bahwa nilai Sig. untuk pengaruh dewan komisaris terhadap manajemen laba 

adalah sebesar 0,043 < 0,05 dan nilai t hitung 2,093 > t tabel 2,02108, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara dewan komisaris 

(X2) terhadap manajamen laba (Y).  

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2014 tentang Direksi 

dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa dewan 

komisaris paling kurang memiliki 2 anggota dewan komisaris yang satu 

diantaranya sebagai dewan komisaris independen. Namun, pada analisis deskriptif 

menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris cukup banyak dengan 

jumlah 5 – 8 orang dalam satu perusahaan. Jumlah dewan komisaris dengan 

jumlah yang banyak akan mengakibatkan terjadinya mis komunikasi. Selain itu, 

koordinasi, pengambilan keputusan dan pengawasan tidak dapat berjalan dengan 

baik. Dewan komisaris juga memiliki tugas sebagai pengawas terhadap laporan 

keuangan perusahaan. Pengawasan yang buruk mengakibatkan manajer akan 

dengan mudah melakukan praktik manajemen laba untuk menghasilkan laporan 

keuangan yang lebih baik.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Jao dan Pagalung (2011) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh 

positif terhadap manajemen laba. Berbeda dengan hasil penelitian Darsono (2015) 

dan Hadiprajitno (2013) yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak 
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berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa besar 

kecilnya anggota dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

4. Pengaruh komite audit terhadap manajemen laba 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit secara parsial berpengaruh 

negatif signifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian membuktikan bahwa 

nilai Sig. untuk pengaruh komite audit terhadap manajemen laba adalah sebesar 

0,000 < 0,05 dan nilai t tabel -2,02108 > t hitung -6,647, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa komite audit (X3) berpengaruh negatif signifikan terhadap 

manajemen laba (Y).  

Perusahaan membentuk komite audit karena harus memenuhi Peraturan 

Otoritas Jasa keuangan Nomor 55/PJOK.04/2015 tentang Pembentukan dan 

Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Peraturan tersebut menyatakan bahwa 

perusahaan paling sedikit harus memiliki 3 anggota komite audit yang berasal dari 

komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Komite 

audit memiliki tugas mengaudit laporan keuangan yang nantinya akan di 

publikasikan. Komite audit dalam perusahaan perbankan sangat dibutuhkan 

sebagai wujud mekanisme pengendalian yang diharapkan dapat mengoptimalkan 

pengawasan. Jumlah komite audit yang banyak mengakibatkan pengawasan 

terhadap kerja audit keuangan akan lebih ketat, sehingga manajer tidak akan 

melakukan praktik manajemen laba.  

Hasil ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh  

Darsono (2015), Taco dan Ilat (2016) dan Hadiprajitno (2013). Hasil tersebut 

menyimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
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Hal ini menunjukkan besar kecilnya jumlah komite audit di perusahaan tidak bisa 

membatasi terjadinya praktik manajemen laba.  

5. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian membuktikan bahwa nilai 

Sig. untuk pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba adalah sebesar 

0,452 > 0,05 dan nilai t hitung 0,759 < t tabel 2,02108, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ukuran perusahaan (X4) tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba (Y).  

Ukuran perusahaan pada penelitian ini diukur menggunakan totas aset. Hasil 

statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata – rata (mean) ukuran perusahaan 

sebesar 121.575.470 dengan nilai maksimum pada bank BBCA sebesar 

750.319.671. Nilai terendah pada bank NAGA sebesar 2.038.205. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa sampel pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

perusahaan dengan total aset dalam jumlah besar dan juga total aset dengan 

jumlah sedikit.  

Perusahaan dengan ukuran besar maupun  kecil kurang memiliki dorongan 

untuk melakukan manajemen laba. Perusahaan besar dan kecil akan melakukan 

pelaporan keuangan yang baik. Laporan keuangan yang baik akan memperoleh 

kepercayaan oleh investor maupun masyarakat. Mengingat bahwa bank 

melakukan tugasnya berhubungan langsung dengan masyarakat.  

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Darsono (2015) dan Jao dan Pagalung (2011) yang menyimpulkan bahwa 
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ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan, maka semakin dikenal 

masyarakat dan manajer tidak akan melakukan praktik manajemen laba. Hasil 

penelitian Hadiprajitno (2013) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Hal tersebut 

menunjukkan semakin besar perusahaan, maka akan melakukan praktik 

manajemen laba.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

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

ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. Pengaruh tersebut menunjukkan bahwa dewan komisaris 

independen, dewan komisaris, komite audit dan ukuran perusahaan telah 

berjalan dengan baik. Sistem tata kelola perusahaan yang baik akan 

mempengaruhi besar kecilnya praktik manajemen laba.  

2. Proporsi dewan komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba. Desain dan kualitas pengawasan yang 

diberikan sangat diperlukan untuk mengatasi terjadinya praktik manajemen 

laba. 

3. Dewan komisaris secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 

manajemen laba. Jumlah anggota dewan komisaris yang banyak akan 

meningkatkan terjadinya praktik manajemen laba. Semakin banyak anggota 

dewan komisaris, maka akan terjadi mis komunikasi, selain itu pengawasan 

dan koordinasi tidak akan berjalan dengan baik.  

4. Komite audit secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap 

manajemen laba. Jumlah komite audit yang banyak akan mengurangi 

terjadinya praktik manajemen laba. Sebuah perusahaan minimal memiliki 3 

anggota komite audit. Sampel menunjukkan bahwa perusahaan perbankan 
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minimal memiliki 3 anggota komite audit dan bahkan ada yang sampai 

memiliki 9 anggota komite audit yang mengakibatkan pengawasan semakin 

ketat. 

5. Ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. Perusahaan dengan ukuran besar maupun  kecil kurang 

memiliki dorongan untuk melakukan manajemen laba. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan, maka didapatkan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan perusahaan dapat meningkatkan desain pengawasan yang lebih 

baik lagi. Adanya pengawasan yang baik akan menjadikan perusahaan menjadi 

good corporate governance dan tidak akan melakukan praktik manajemen laba. 

Pengawasan yang baik dapat mempengaruhi manajer untuk menghasilkan laporan 

laba yang berkualitas.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lainnya, seperti kepemilikan 

institusional atau kepemilikan manajerial. Selain itu, peneliti selanjutnya juga 

dapat menambah sampel dan periode penelitian yang lebih banyak lagi.  
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Lampiran 1, Data Variabel Penelitian  

No PDKI  DK  KA  UP  MANAJEMEN 

LABA  

1. 66,67 3,00 3,00 4.217.368 0,25215 

2. 66,67 3,00 4,00 12.137.004 0,348017 

3. 60,00 5,00 3,00 594.372.770 0,829237 

4. 60,00 5,00 5,00 508.595.288 0,959903 

5. 50,00 4,00 3,00 8.613.113 0,185344 

6. 66,67 3,00 3,00 6.567.266 0,894757 

7. 50,00 8,00 6,00 238.849.252 0,44717  

8. 66,67 3,00 3,00 27.868.688 0,382239 

9. 75,00 4,00 3,00 6.087.482 0,284706 

10. 50,00 6,00 3,00 81.039.663 1,166265 

11. 60,00 5,00 4,00 23.250.685 0,206732 

12. 50,00 6,00 6,00 25.119.249 1,493723 

13. 50,00 4,00 3,00 68.225.170 0,118593 

14. 66,67 3,00 3,00 2.038.205 1,548649 

15. 75,00 4,00 4,00 15.883.592 0,700173 

16. 66,67 3,00 3,00 4.059.950 2,0258 

17. 66,67 3,00 4,00 13.057.549 1,426352 

18. 60,00 5,00 3,00 676.738.753 0,082756 

19. 50,00 6,00 3,00 603.031.880 0,971841 

20. 50,00 4,00 3,00 7.705.782 2,582434 

21. 66,67 3,00 3,00 7.121.173 0,724454 

22. 50,00 8,00 9,00 241.571.728 1,331296 

23. 66,67 3,00 3,00 31.192.626 0,483301 

24. 50,00 4,00 3,00 4.306.073 0,99357 

25. 40,00 5,00 4,00 91.371.387 0,420224 

26. 40,00 4,00 4,00 25.999.981 0,646871 

27. 43,00 7,00 6,00 26.219.938 1,985178 

28. 50,00 4,00 3,00 70.531.682 0,409375 

29. 66,67 3,00 3,00 2.242.642 1,04472   

30. 75,00 4,00 5,00 18.218.744 0,907024 

31. 50,00 2,00 3,00 3.892.516 0,549137 

32. 66,67 3,00 4,00 10.706.094 0,366133 

33. 60,00 5,00 3,00 750.319.671 1,29088 

34. 50,00 6,00 3,00 709.330.084 0,5527 

35. 50,00 4,00 3,00 7.581.031 0,237936 

36. 66,67 3,00 3,00 7.014.677 0,097026 

37. 50,00 8,00 4,00 266.305.445 0,170895 

38. 66,67 3,00 3,00 30.404.078 0,796169 

39. 50,00 4,00 3,00 4.487.328 0,30131 

40. 40,00 5,00 4,00 95.489.850 0,533749 
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Lampiran 1, Data Variabel penelitian (Lanjutan) 

No PDKI DK  KA  UP  MANAJEMEN 

LABA  

41. 50,00 4,00 4,00 28.825.608 0,222579 

42. 50,00 6,00 5,00 27.727.008 0,842996 

43. 40,00 5,00 3,00 82.297.009 0,565347 

44. 66,67 3,00 3,00 2.494.412 0,319905 

45. 75,00 4,00 4,00 27.086.504 0,7711 
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Lampiran 2, Data Variabel Penelitian Setelah di Transformasi ke Logaritma 

Natural 

No PDKI DK KA UP MANAJEMEN 

LABA 

1. 4,20 1,10 1,79 15,25 -1,38 

2. 4,20 1,10 1,79 16,31 -1,06 

3. 4,09 1,61 2,20 20,20 -0,19 

4. 4,09 1,61 1,79 20,04 -0,04 

5. 3,91 1,39 1,39 22,87 -1,69 

6. 4,20 1,10 1,39 29,51 -0,11 

7. 3,91 2,08 1,61 19,30 -0,80 

8. 4,20 1,10 1,61 17,14 -0,96 

9. 4,32 1,39 1,39 29,43 -1,26 

10. 3,91 1,79 1,39 18,21 0,15 

11. 4,09 1,61 1,39 23,86 -1,58 

12. 3,91 1,79 1,39 17,03 0,40 

13. 3,91 1,39 1,39 18,03 -2,13 

14. 4,20 1,10 1,39 28,34 0,44 

15. 4,32 1,39 1,39 16,81 -0,36 

16. 4,20 1,10 1,39 15,21 0,71 

17. 4,20 1,10 1,39 16,38 0,36 

18. 4,09 1,61 1,10 20,33 -2,49 

19. 3,91 1,79 1,10 20,21 -0,03 

20. 3,91 1,39 1,10 22,76 0,95 

21. 4,20 1,10 1,10 29,59 -0,32 

22. 3,91 2,08 1,10 19,29 0,29 

23. 4,20 1,10 1,10 17,25 -0,73 

24. 3,91 1,39 1,10 29,09 -0,01 

25. 3,69 1,61 1,10 18,33 -0,87 

26. 3,91 1,39 1,10 23,98 -0,44 

27. 3,76 1,95 1,10 17,08 0,69 

28. 3,91 1,39 1,10 18,07 -0,89 

29. 4,20 1,10 1,10 28,42 0,04 

30. 4,32 1,39 1,39 16,93 -0,10 

31. 3,91 0,69 1,10 15,17 -0,59 

32. 4,20 1,10 1,10 16,18 -1,00 

33. 4,09 1,61 1,10 20,43 0,26 

34. 3,91 1,79 1,10 20,37 -0,59 

35. 3,91 1,39 1,10 22,74 -1,44 

36. 4,20 1,10 1,10 29,57 -2,33 

37. 3,91 2,08 1,10 19,40 -1,77 

38. 4,20 1,10 1,10 17,23 -0,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

Lampiran 2, Data Variabel Penelitian Setelah di Transformasi ke Logaritma 

Natural (Lanjutan) 

No PDKI DK KA UP MANAJEMEN 

LABA 

39. 3,91 1,39 1,10 29,13 -1,20 

40. 3,69 1,61 1,10 18,37 -0,63 

41. 3,91 1,39 1,10 24,08 -1,50 

42. 3,91 1,79 1,10 17,13 -0,17 

43. 3,69 1,61 1,10 18,22 -0,57 

44. 4,20 1,10 1,10 28,54 -1,14 

45. 4,32 1,39 1,10 17,11 -0,26 
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Lampiran 3, Data Sampel Perusahaan 

No Kode Nama Perusahaan 

1. AGRS Bank Agris Tbk. 

2. BABP Bank MNC Internasional Tbk. 

3. BBCA Bank Central Asia Tbk. 

4. BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) 

5. BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk 

6. BNBA Bank Bumi Arta Tbk. 

7. BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. 

8. BSIM Bank Sinarmas Tbk. 

9. BSWD Bank Of India Indonesia Tbk. 

10. BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasion 

11. BVIC Bank Victoria International Tb 

12. INPC Bank Artha Graha Internasional 

13. MEGA Bank Mega Tbk. 

14. NAGA Bank Mitraniaga Tbk. 

15. SDRA Bank Woori Saudara Indonesia 1 
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Lampiran 4, Hasil SPSS 

1. Uji Normalitas 

 

 

2. Uji Multikolinieritas 
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3. Uji Heteroskedastisitas 

 

 

4. Uji Autokorelasi 

 

 

5. Regresi Linier Berganda 
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6. Uji F 

 

 

7. Koefisien Determinasi (R2) 
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Lampiran 5, Riwayat Hidup 

Riwayat Hidup 

Curiculum Vitae 

 

 

 

Nama  : Izza Maulidina Azzahra 

Tanggal Lahir : Malang, 11 Agustus 1996                        

Alamat  : Jalan Arjuno No 28A / 42 Kota Batu   

No Hp  : 081332930679 

Email  : izzaazzahra1224@gmail.com  

 

Riwayat Pendidikan Formal 

1. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya  

2. SMA Negeri 1 Kota Batu 

3. SMP Negeri 2 Kota Batu 

4. MI Miftahul Ulum Kota Batu 
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