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Abstraksi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh mekanisme 
Good Corporate Governance seperti kepemilikan institusional, kepemilikan 
manajerial, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan 
komite audit. Penelitian ini juga memasukkan keikutsertaan perusahaan dalam 
CGPI (Corporate Governance Perception Index) sebagai variabel kontrol, yang di 
duga memiliki hubungan dengan manajemen laba.

Penelitian ini mengambil sampel perusahaan pada sektor manufaktur di 
Bursa Efek Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangan dari 2005-2007. 
Dengan menggunakan purposive sampling, terdapat 55 perusahaan yang sesuai 
dengan kriteria. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi 
linier berganda dengan α=5%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilkan manajerial, proporsi 
dewan komisaris dan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen 
laba. Sedangkan kepemilikan institusioanal dan keikutsertaan perusahaan dalam 
CGPI tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. variabel komite audit tidak 
dapat diteliti karena factor regulasi. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif 
terhadap manajemen laba, hal ini karena struktur kepemilikan emiten yang 
terkonsentrasi dan bersifat mengontrol. Sedangkan proporsi komisaris independen 
dan ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 
Penelitian ini mengindikasikan bahwa proporsi komisaris independen dan ukuran 
dewan komisaris dapat menjadi mekanisme Good Corporate Governance yang 
dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik yang pada 
akhirnya berpotensi mengurangi masalah agensi.

Kata kunci: Corporate governance, manajemen laba, dicrestionary accrual, 
komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional,komite audit dan keikutsertaan perusahaan dalam CGPI



THE INFLUENCE OF CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM 

TOWARD EARNING MANAGEMENT 

(Study on Manufacture Company in BEI 2005-2007)

By :

Teguh Ari Rahman

Advisor:

Helmy Adam, SE., Msi. , Ak

Abstract

The objective of this research was to examine the influence of Good 
Corporate Governance mechanism, namely, institutional ownership, managerial 
ownership, presence of independent commisioner, board of commisioner size and 
audit committee to earning management. This research includes company sharing 
on CGPI (Corporate Governance Perception Index) as variable control, which is 
estimated has related with the earning management.

This research took sample companies in manufacturing sector at Indonesia 
Stock Exchange which published in financial report from 2005-2007. By using 
purposive sampling, there are 55 companies meeting in criteria. the hypothesis is 
tested by linier regression method with α=5%.

The result of this research show that managerial ownership, presence of 
independent commisioner and board of commisioner size had significant 
influence to earning management. Institutional ownership and company share in 
CGPI had not significant influence to earning management. The variabel of audit 
comitte couldn’t be analyzed because regulated factor. Managerial ownership had 
positive significant to earning management, it is because ownership structure is 
concentrated and controlled. But , presence of independent commisioner and 
board of commisioner size had negative significant influence to earning 
management. This research indicated that presence of independent commisioner 
and board of commisioner size could be Corporate Governance mechanism that  
could reduce the conflict of interest between manager and owner (principal) 
which finally had impact on reducing the agency problems.

Keywords: Corporate governance, earning management,dicrestrional accrual,  board 
of commissioner and size, managerial ownership, the institusional 
ownership, audit committee and company sharing on CGPI.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemisahan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan dalam suatu 

perusahaan menimbulkan suatu konsekuensi. Hal  ini terjadi karena antara pemilik 

atau pemegang saham dan manajer sebagai pengelola perusahaan mempuyai 

kepentingan yang yang saling bertentangan. Pemisahan ini akan menimbulkan 

konflik dalam pengendalian dan pelaksanaan pengelolaan perusahaan yang 

menyebabkan para manajer bertindak tidak sesuai dengan keinginan para pemilik. 

Konflik yang terjadi akibat pemisahan kepemilikan ini disebut dengan konflik 

keagenan (agency conflict). Konflik keagenan dapat menimbulkan sifat 

opportunistic manajemen untuk melakukan manajemen laba.

Dalam manajemen laba, manajemen campur tangan dalam proses 

pelaporan keuangan untuk mempengaruhi tingkat laba yang ditampilkan dengan 

maksud untuk meningkatkan kesejahteraan manajemen secara personal maupun 

untuk meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Manajer dapat merekayasa 

angka laba dengan rekayasa akrual untuk mempengaruhi hasil akhir dari berbagai 

keputusan. Hal ini terjadi karena manajer sebagai pengelola perusahaan memiliki 

informasi yang lebih banyak dan lebih cepat tentang perusahaan daripada pemilik 

atau pemegang saham dan pihak eksternal lainnya. Keleluasaan manajer untuk 

memilih metode akuntansi yang akan digunakan dalam mencatat dan 

mengungkapkan informasi keuangan yang dimiliki serta ketidakseimbangan 

informasi atau asimetri informasi antara manajemen dan pihak yang tidak 



memiliki akses terhadap manajer telah mendorong dan mempermudah manajemen 

dalam melakukan praktik manajemen laba.

Dengan adanya praktik manajemen laba ini, maka laba dalam laporan 

keuangan perusahaan yang disampaikan kepada pihak eksternal menjadi bias dan 

menyesatkan. Informasi tentang laba yang dihasilkan oleh perusahaan sangat 

penting bagi pihak eksternal, terutama pihak investor dan kreditor, karena 

informasi laba merupakan salah satu ukuran kinerja perusahaan yang sering 

dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Laba juga digunakan sebagai dasar 

untuk memberikan bonus kepada manajer dan digunakan sebagai alat ukur 

keberhasilan atau kegagalan bisnis mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena 

itu diperlukan suatu pengaturan dan pengawasan perusahaan untuk memastikan 

bahwa perusahaan dijalankan dengan penuh hati–hati, penuh integritas dan 

profesional serta terhindar dari moral hazard para pengurusnya untuk menunjang 

keberlangsungan usaha.

Corporate governance merupakan prinsip pengelolaan perusahaan yang 

bertujuan untuk mendorong kinerja serta memberikan nilai ekonomis bagi 

pemegang saham maupun masyarakat secara umum. Prinsip Ccorporate 

Governance juga mengandung arti bahwa pengelolaan perusahaan harus diikuti 

dengan pengawasan yang efektif terhadap manajemen, sehingga tindakan 

manjemen yang dapat merugikan dan menyebabkan perusahaan bangkrut dapat 

dicegah. Prinsip Corporate Governance juga merefleksikan hal-hal yang 

berhubungan dengan penerapan sebuah sistem dan mekanisme manajemen 

pengelolaan usaha yang terbuka dan berlangsung atas dasar mekanisme yang 

terkontrol dan bertanggung jawab. 



Dalam konsep Corporate Governance terdapat lima prinsip dasar yang 

meliputi transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness. 

Kelima prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk memberikan laporan bukan 

saja kepada pemegang saham, calon investor, kreditur dan pemerintah saja, tetapi 

juga kepada stakeholder lainnya, seperti masyarakat dan karyawan. Laporan ini 

sebagai media pertanggungjawaban atas kinerja yang dicapai oleh perusahaan 

dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki.

Menurut Iskandar dan Chamlou (2000) dalam Lastanti (2005) mekanisme 

pengawasan dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu mekanisme internal dan 

eksternal. Mekanisme internal merupakan cara pengendalian perusahaan dengan 

menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, 

komposisi dewan komisaris, komposisi dewan direksi dan pertemuan dengan 

board of directors. Mekanisme eksternal dilakukan dengan cara pengendalian 

oleh pasar.

Salah satu alasan yang membuat perusahaan–perusahaan di Indonesia 

sangat rentan terhadap imbas negatif dari krisis keuangan 1997 adalah lemahnya 

mekanisme Corporate Governance internal (ADBI, 2006 :85). Beberapa faktor 

yang menjadi penyebabnya antara lain tingginya konsentrasi kepemilikan, 

kurangnya transparansi dalam prosedur akuisisi dan kontrol. Sektor korporasi 

Indonesia juga bermasalah dalam tidak efektifnya peran pengawasan dari jajaran 

komisaris dan kurangya aktivitas monitoring dari kreditor.

Pada umunya kelemahan Corporate Governance  yang ada di Indonesia 

adalah lemahnya hukum, standar dan pemerikasaan keuangan yang belum mapan, 

pasar modal yang masih underregulated, lemahnya pengawasan komisaris dan 



terabaikannya hak minoritas. Lemahnya penerapan Corporate Governance  di 

Indonesia dapat dilihat dari beberapa hasil survey :

1. Indonesia merupakan negara terburuk dalam penerapan GCG di Asia 

(McKinsey Investor Opinion Survey, 1999-2000)

2. Indonesia meruapakan negara paling tinggi tingkat korupsinya di Asia   

(hasil survey Political and Economic Risk Consultancy)

Dengan buruknya pelaksanaan Corporate Governance, maka tingkat 

kepercayaan para pemilik modal menjadi turun karena investasi yang mereka 

lakukan menjadi tidak aman. Hal ini tentu akan diikuti dengan tindakan penarikan 

atas investasi yang sudah ditanamkan, sementara investor baru juga enggan untuk 

melakukan investasi (Maksum, 2005).

Oleh karena itu berbagai lembaga ekonomi dan keuangan dunia seperti 

World Bank dan IMF sangat berkepentingan terhadap penegakan Corporate 

Governance  di negara - negara penerima dana karena mereka menggangap bahwa 

Corporate Governance  merupakan bagian penting sistem pasar yang efisien.

Penelitian tentang hubungan antara manajemen laba dan Corporate 

Governancete telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Marihot dan Setiawan 

(2007) meneliti tentang pengaruh Corporate Governance terhadap manajemen 

laba di industri perbankan Indonesia. Mekanisme  yang digunakan adalah 

komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan komite 

audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga meknisme Corporate 

Governance tersebut berpengaruh terhadap tindak manajemen laba. Arief 

Ujiyantho dan Agus Pramuka (2007) melakukan penelitian tentang mekanisme  

Corporate Governance, manajemen laba dan kinerja perusahaan. Hasil penelitian 



menunjukkan bahwa mekanisme Corporate Governance yang terdiri dari : 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris dan 

jumlah dewan komisaris, ternyata hanya proporsi dewan komisaris yang 

berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan kepemilikan 

institusional dan jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap manajemen laba dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif 

signifikan terhadap manajemen laba. Siallagan dan Machfoedz (2006) melakukan 

penelitian mekanisme  Corporate Governance, kualitas laba dan nilai perusahaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme Corporate Governance 

mempengaruhi discretionary accrual. Boediono (2005) juga melakukan penelitian 

berkaitan dengan pengaruh mekanisme Corporate Governance dan dampak 

manajemen laba dengan menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian menyatakan 

bahwa mekanisme Corporate Governance, yang diantaranya kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial dan komposisi dewan komisaris 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sylvia Veronica dan Siddharta 

Utama (2005) meneliti pengaruh struktur kepemilikan, ukuran perusahaan dan 

praktek Corporate Governance terhadap pengelolaan laba. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa mekanisme Corporate Governance berpengaruh terhadap 

pengelolaan laba. Midiastuty dan Machfoedz (2003) melakukan penelitian tentang 

hubungan mekanisme Corporate Governance dan indikasi manajemen laba. 

Pengujian hipotesis mengenai hubungan mekanisme Corporate Governance  

dengan manajemen laba berhasil diterima.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam beberapa hal : 

(1) Penelitian ini menggunakan lima mekanisme Corporate Governance yaitu 



kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, 

ukuran dewan komisaris dan keberadaaan komite audit. Beberapa  penelitian 

sebelumnya, hanya menggunakan tiga sampai empat mekanisme Corporate 

Governance; dan (2) Penelitian ini menggunakan variabel  kontrol berupa 

keikutsertaan perusahaan dalam Corporate Governance Perception Index (CGPI), 

perusahaan akan dibagi menjadi dua kelompok yaitu perusahaan yang ikut serta 

dalam Corporate Governance Perception Index (CGPI), dan perusahaan yang 

tidak ikut serta dalam Corporate Governance Perception Index (non CGPI), 

karena dengan keikutsertaan perusahaan dalam Corporate Governance Perception 

Index (CGPI), maka diasumsikan perusahaan lebih terbuka dalam melaporkan 

kegiatan usahanya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah 

“Apakah mekanisme Good Corporate Governance  berpengaruh terhadap 

praktik manajemen laba?”

1.3 Motivasi Penelitian

Penelitian ini ingin membuktikkan pengaruh mekanisme Corporate 

Governance  terhadap praktik manajemen laba karena hasil penelitian– penelitian 

sebelumnya menunjukkan hasil yang belum konsisten. 

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh mekanisme Corporate 

Governance  terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur 

yang sudah go public di Bursa Efek Indonesia.



1.5 Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang manajemen laba dalam 

dunia usaha.

2. Memberikan informasi dan data empiris mengenai pengaruh mekanisme 

Corporate Governance  terhadap praktik manajemen laba.

3. Hasil penelitian dapat dipakai analis investasi untuk memprediksi masa 

depan perusahaan.

4. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat bisnis bahwa prinsip Good 

Corporate Governance  merupakan suatu tata kelola perusahaan yang 

efektif, yang selanjutnya dijadikan salah satu pertimbangan dalam 

berinvestasi.

1.6 Batasan Masalah

Terdapat beberapa batasan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Pembahsan hanya ditekankan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI periode 2005 – 2007.

2. Perusahaan manufaktur yang diteliti adalah perusahaan manufakur yang 

menerbitkan laporan keuangan (terdiri atas neraca, laporan arus kas, 

laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan) tahunan periode 2005 

– 2007. Perusahaan memiliki data lengkap terkait dengan variabel –

variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga perumusan 

masalah maupun analisis yang digunakan adalah sebatas pemahaman 

kondisi perusahaan berdasarkan data yang ada.

1.7 Sistematika Skripsi

Sripsi ini disusun secara keseluruhan terdiri dari lima bab.



BAB I  : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan   

masalah, motivasi penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika skripsi.

BAB II   : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan diuraikan sejumlah teori yang berkaitan  

dengan penelitian ini serta penelitian terdahulu yang pernah 

dilakukan. selain itu, dalam bab ini juga akan dijelaskan 

mengenai hipotesis yang digunakan.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi 

variabel, definisi operasional masing–masing variable, jenis dan 

sumber data, prosedur pengumpulan data, populasi dan sample, 

periode pengamatan, serta teknik analisis yang digunakan dalam 

menguji hipotesis.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan gambaran hasil dari hasil penelitian 

yang dilakukan. Hasil meliputi analisis data dan pembuktian 

hipotesis, serta pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V : Simpulan dan Saran

Bab ini berisi simpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran 

yang diharapkan guna penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan

Praktik manajemen laba yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan 

dengan teori keagenan. Jensen dan Meckling (1976) dalam Arief Ujiyantho dan 

Agus Pramuka (2007)  menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah 

kontrak antara manajer (agent) dengan investor (principal). Sedang menurut 

Belkaouli (2000) dalam  Indriyanti (2005) mendefinisikan teori keagenan sebagai 

suatu bentuk hubungan kontraktual antara seseorang (beberapa orang) yang 

bertindak sebagai principal dan seseorang (beberapa orang) lainnya yang 

bertindak sebagai agent, untuk melakukan pelayanan bagi kepentingan principal 

kepada agent. Dengan adanya hubungan ini, diharapkan agent benar-benar 

melakukan apa yang menjadi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, dan 

principal pun sebaiknya mempertimbangkan kesejahteraan agent.

Namun, dalam kenyataan yang terjadi dalam hubungan tersebut tidak 

seperti itu. Hubungan ini malah menimbulkan konflik kepentingan masing –

masing pihak. Konflik kepentingan antara principal dan agent terjadi karena 

masing – masing pihak terdorong oleh motivasi yang berbeda sesuai 

kepentingannya. Agent termotivasi untuk memaksimalkan fee kontraktual yang 

diterimanya sedangkan principal berusaha untuk memaksimalkan return atas 

penggunaan sumber dayanya.



Eisenhardt (1989) dalam Darmawati dkk (2004) menyatakan bahwa teori 

agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: 

(1)   Manusia pada umumya mementingkan diri sendiri (self interest), 

(2)  Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa   mendatang 

(bounded rationality), dan 

(3)  Manusia selalu menghindari resiko (risk averse)

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut, manajer sebagai manusia 

akan bertindak opportunistic, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

2.1.2 Asimetri Informasi

Dalam bidang ekonomi, asimetri terjadi apabila salah satu pihak dari suatu 

transaksi memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih baik dibandingkan 

pihak lain. Kondisi ini dapat terjadi karena para pengguna internal (para 

manajemen ) memiliki kontak langsung dengan  perusahaan dan mengatehui 

peristiwa – peristiwa signifikan yang terjadi.

Menurut Scott (1997) dalam Werdhiwiyanti (2008) terdapat dua macam 

asimetri informasi yaitu :

1. Adverse selection adalah jenis asimetri informasi di mana satu pihak atau 

lebih yang atau akan melangsungkan suatu transaksi usaaha, atau transaksi 

usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. Hal ini 

terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan lebih mengetahui 

kondisi kini dan prospek ke depan suatu perusahaan dari pada investor luar.

2. Morald Hazard, disaat kegiatan yang dilakukan seorang manajer tidak 

seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman.   



Sehingga manajer dapat melakukan tindakkan diluar pengetahuan pemegang 

saham yang sebenarnya melanggar kontrak dan secara etika tidak layak 

dilakukan.

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik 

(pemegang saham). Ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu 

munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai 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. Penelitian Richardson (1998) 

menunjukkan adanya hubungan positif antara asimetri informasi dengan 

manajemen laba.

2.1.3 Manajemen Laba

2.1.3.1 Pengertian Manajemen Laba

Untuk memahami manajemen laba berikut beberapa definisi mengenai 

manajemen laba :

1. Healy and Wahlen (1999):

“Eanings management occurs when managers use judgement in financial 

reporting and in structuring transaction to alter financial reports to either 

mislead some stakeholders about the underlying economic performance of the 

company, or to influence contractual outcomes that depend on reported 

accounting numbers”.



2. Menurut Scott (2003):

“Earnings management is the choice by a manager of accounting policies so as to 

achieve some specific objective”

3. Asih dan Gudono (2000) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu proses 

yang dilakukan dengan sengaja dalam batasan general accepted accounting 

principles untuk mengarah pada suatu tingkat yang diinginkan atas laba yang 

dilaporkan.

4. Setiawati dan Naim (2000) mendefinisikan manajemen laba sebagai upaya 

campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan 

tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Kesimpulan dari beberapa pengertian di atas adalah bahwa manajemen 

laba merupakan intervensi yang disengaja dilakukan oleh manajemen dalam 

proses pelaporan keuangan perusahaan kepada pihak eksternal perusahaan yang 

memanfaatkan penilaian (judgement) mereka untuk mempengaruhi keputusan 

para penggunanya serta demi memperoleh keuntungan pribadi.

2.1.3.2 Bentuk-bentuk Manajemen Laba

Scott (2003) mengemukakan bentuk-bentuk manajemen laba yang 

dilakukan oleh manajer antara lain:

1.  Taking a Bath, dilakukan ketika keadaan buruk yang tidak menguntungkan 

tidak bisa dihindari pada periode berjalan, dengan cara mengakui biaya-biaya 

pada periode-periode yang akan datang dan kerugian periode berjalan.

2. Income Minimization, dilakukan saat perusahaan memperoleh profitabilitas 

yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian secara politis. 



Kebijakan yang diambil bisa berupa pembebanan pengeluaran iklan, riset dan 

pengembangan yang cepat dan sebagainya. Cara ini mirip dengan taking a 

bath namun kurang ekstrim.

3. Income Maximization, yaitu memaksimalkan laba agar memperoleh bonus 

yang lebih besar. Demikian pula dengan perusahaan yang mendekati suatu 

pelanggaran kontrak hutang jangka panjang, manajer perusahaan tersebut akan 

cenderung untuk memaksimalkan laba.

4.  Income Smoothing, merupakan bentuk manajemen laba yang paling sering 

dilakukan dan paling populer. Lewat income smoothing, manajer menaikkan 

atau menurunkan laba untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan 

sehingga perusahaan terlihat stabil dan tidak beresiko tinggi.

2.1.3.3. Pemicu Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi 

kredibilitas laporan keuangan. Praktek manajemen laba akan menambah bias 

dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang 

mempercayai hasil rekayasa tersebut sebagai angka-angka atas laporan keuangan 

tanpa rekayasa.

Perilaku manajemen laba dapat dijelaskan melalui Positive Accounting 

Theory (PAT) dan Agency Theory. Tiga hipotesis PAT yang dijadikan dasar 

pemahaman tindakan manajemen laba yang dirumuskan oleh Watts and 

Zimmerman (1986) dalam Halim, dkk (2005) adalah:

1.   The Bonus Plan Hypothesis

Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer 

perusahaan akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menggeser laba 



dari masa depan ke masa kini sehingga dapat menaikkan laba saat ini. Hal ini 

dikarenakan manajer lebih menyukai pemberian upah yang lebih tinggi untuk 

masa kini. Dalam kontrak bonus dikenal dua istilah yaitu bogey (tingkat laba 

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

berada di bawah bogey, tidak ada bonus yang diperoleh manajer sedangkan 

jika laba berada di atas cap, manajer tidak akan mendapat bonus tambahan. 

Jika laba bersih berada di bawah bogey, manajer cenderung memperkecil laba 

dengan harapan memperoleh bonus lebih besar pada periode berikutnya, 

demikian pula jika laba berada di atas cap. Jadi hanya jika laba bersih berada 

di antara bogey dan cap, manajer akan berusaha menaikkan laba bersih 

perusahaan.

2.  The Debt to Equity Hypothesis (Debt Covenant Hypothesis)

Pada perusahaan yang mempunyai rasio debt to equity tinggi, manajer 

perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat 

meningkatkan pendapatan atau laba. Perusahaan dengan rasio debt to equity 

yang tinggi akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari 

pihak kreditor bahkan perusahaan terancam melanggar perjanjian utang.

3.  The Political Cost Hypothesis (Size Hypothesis)

Pada perusahaan besar yang memiliki biaya politik tinggi, manajer akan lebih 

memilih metode akuntansi yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari 

periode sekarang ke periode masa mendatang sehingga dapat memperkecil 

laba yang dilaporkan. Biaya politik muncul dikarenakan profitabilitas 

perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian media dan konsumen.



Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-

mata termotivasi oleh kepentingan diri sendiri sehingga menimbulkan konflik 

kepentingan antara principal dan agent. Pemegang saham sebagai pihak principal 

mengadakan kontrak untuk memaksimumkan kesejahteraan dirinya dengan 

profitabilitas yang selalu meningkat. Manajer sebagai agent termotivasi untuk 

memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya antara lain 

dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Masalah 

keagenan muncul karena adanya perilaku oportunistic dari agent, yaitu perilaku 

manajemen untuk memaksimumkan kesejahteraannya sendiri yang berlawanan 

dengan kepentingan principal. Manajer memiliki dorongan untuk memilih dan 

menerapkan metode akuntansi yang dapat memeperlihatkan kinerjanya yang baik 

untuk tujuan mendapatkan bonus dari principal.

Scott (2003) mengungkapkan beberapa motivasi yang mendorong manajer 

perusahaan untuk melakukan manajemen laba, yaitu:

1.  Bonus Scheme

Adanya asimetri informasi antara manajer dengan investor berkenaan dengan 

laba bersih yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan, dimana pihak 

manajer mempunyai informasi lebih sebelum dilaporkan dalam laporan 

keuangan sedangkan pihak luar dan investor tidak bisa mengetahui sampai 

mereka membaca laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, manajer 

perusahaan akan berusaha untuk mengatur tingkat laba bersih berdasarkan 

kontrak perjanjian mereka dengan perusahaan sehingga dapat memaksimalkan 

tingkat bonus yang mereka terima.



2.  Debt Covenant

Debt covenant atau kontrak jangka panjang merupakan perjanjian yang dibuat 

antara kreditur dan debitur dengan tujuan untuk melindungi kepentingan 

kreditur atas tindakan-tindakan yang dilakukan manajer perusahaan. 

Tindakan-tindakan yang dapat menurunkan tingkat keamanan atau menaikkan 

resiko kreditur seperti pembagian deviden yang berlebihan, pemberian 

pinjaman yang berlebihan ataupun memberikan modal kerja kepada pemilik 

diatas perjanjian yang telah ditetapkan. Manajemen laba dalam konteks Debt 

Covenant sering dilakukan perusahaan yang berada dalam ancaman 

kebangkrutan agar tetap bertahan.

3.  Political Motivation

Adanya aspek politis tidak dapat dipisahkan dari operasional suatu 

perusahaan, khususnya perusahaan dalam skala besar dan industri strategis 

yang aktivitasnya melibatkan hajat hidup orang banyak. Perusahaan seperti ini 

cenderung untuk menurunkan labanya, misalnya dengan praktik dan prosedur 

akuntansi.

4.  Taxation Motivation

Masalah perpajakan merupakan salah satu alasan mengapa pihak manajemen 

perusahaan berusaha mengurangi tingkat laba bersih yang dilaporkan agar 

nilai pajak yang harus ditanggung dapat diperkecil.

5.  Pergantian CEO (Chief Executive Officer)

Adanya pergantian CEO biasanya diikuti dengan fenomena manajemen laba 

dimana seorang CEO yang mendekati masa akhir jabatannya biasanya 

berusaha memaksimalkan laba yang dilaporkan agar tingkat bonus yang 



mereka terima bisa lebih tinggi. Demikian pula apabila CEO yang kurang 

berhasil dalam meningkatkan kinerja perusahaannya kadang berusaha 

melakukan manipulasi biaya yang akan datang dimana ia mengakui biaya 

yang akan datang dengan harapan mendapatkan tingkat laba yang lebih tinggi 

dimasa mendatang.

6.   Initial Public Offerings (IPO)

Perusahaan yang melakukan penawaran saham untuk pertama kalinya 

biasanya dihadapkan pada masalah penentuan harga saham yang ditawarkan, 

karena perusahaan tersebut belum mempunyai harga pasar. Untuk itu 

perusahaan cenderung melakukan manajemen laba untuk memperoleh harga 

saham sesuai dengan keinginannya, dengan cara memanipulasi tingkat laba 

bersih. Laba bersih dalam laporan keuangan dalam prospektus merupakan 

sumber informasi yang dapat menarik investor, karena laba bersih sering 

dianggap investor sebagai suatu “sinyal” mengenai nilai perusahaan.

7.   Mengkomunikasikan Informasi pada Investor

Efisiensi pasar relatif terhadap ketersediaan informasi secara publik. Jika 

manajemen laba dapat mengungkapkan inside information, maka hal tersebut 

dapat meningkatkan informasi pelaporan keuangan. Jika laporan laba diatur 

agar mewakili manajemen dalam mengestimasi kekuatan laba secara terus 

menerus, dan pasar mewujudkannya, harga saham secara cepat akan 

mencerminkan inside information tersebut.

2.1.2.4 Strategi Dalam Manajemen Laba

Teknik yang digunakan dalam merekayasa laba menurut Setiawati dan 

Naim (2000) dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu:



1.  Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

Cara manajemen untuk mempengaruhi laba melalui judgement (penilaian)

terhadap estimasi akuntansi antara lain, estimasi tingkat piutang tak tertagih, 

estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak 

berwujud, estimasi biaya garansi, dll.

2.  Mengubah metode akuntansi

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, 

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

tahun ke metode depresiasi garis lurus.

3.   Menggeser periode biaya atau pendapatan

Beberapa orang menyebut rekayasa jenis ini sebagai manipulasi keputusan 

operasional. Contoh, rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: 

mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian sampai periode 

akuntansi berikutnya, mempercepat/menunda pengeluaran promosi sampai 

periode akuntansi berikutnya, kerjasama dengan vendor untuk 

mempercepat/menunda pengiriman tagihan sampai periode akuntansi 

berikutnya, mempercepat/menunda pengiriman produk ke pelanggan, menjual 

investasi sekuritas untuk memanipulasi tingkat laba, mengatur saat penjualan 

aktiva tetap yang sudah dipakai, dan lain-lain. Perusahaan yang mencatat 

persediaan menggunakan asumsi LIFO, juga dapat merekayasa peningkatan 

laba melalui pengaturan saldo persediaan.

2.1.4 Corporate Governance

Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori 

keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan 



kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah 

mereka investasikan. Menurut Shleifer dan Vishny dalam Boediono (2005) 

Corporate governance berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa 

manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak 

akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek 

yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan 

oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para 

manajer. Dengan kata lain corporate governance diharapkan dapat berfungsi 

untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (agency cost).

2.1.4.1 Pengertian Good Corporate Governance

Ada banyak definisi tentang Corporate Governance, pada tahun 1992, 

Cadburry Committee menyatakan bahwa “Corporate Governance adalah sistem 

untuk mengarahkan dan mengendalikan perseroan”. Ini merupakan definisi 

pertama tentang  Corporate Governance.

Sedangkan negara – negara yang tergabung dalam OECD (Organization of 

Economic Cooperation and Development) memberikan suatu definisi tersendiri 

bahwa Corporate Governance merupakan seperangkat tata hubungan di antara 

manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham dan para pemangku 

kepentingan lainnya.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) dalam 

Boediono (2005) mendefinisikan corporate governance sebagai seperangkat 

peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak 

kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern 



lainnya sehubungan dengan hak- hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain 

sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. 

Dalam Peraturan Bank Indonesia No 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan 

Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Pasal 1 disebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola Bank 

yang menerapkan prinsip – prinsip Keterbukaan (transparency), Akuntabilitas 

(accountability), Pertanggungjawaban (responsibility), Indepedensi (indepedency)

dan Kewajaran (fairness).

Dari keempat pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum Good 

Corporate Governance berkaitan dengan :

1. Seperangkat tata hubungan yang diatur dalam suatu struktur, proses dan 

prosedur bagi organ perseroan dan pemangku jabatan lainnya.

2. Tata hubungan ini harus sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan 

kebiasaan praktik bisnis yang sehat serta etis. 

3. Tata hubungan ini diatur menurut prinsip – prinsip tertentu, di Indonesia 

dikenal dengan nama “Tarif” (transparency, accountability,responsibility, 

indepedency, fairness).

4. Melalui tata hubungan ini perseroan akan diarahkan dan dikendalikan dengan 

penetapan sasaran perseroan serta cara – cara untuk memantau pencapaian 

kinerja.

5. Keseluruhan proses ini diarahkan untuk pencapaian sasaran jangka panjang 

perseroan yaitu warga negara korporasi yang sehat, kuat dan mampu bersaing 

guna meningkatkan nilai pemegang saham.



2.1.4.2 Prinsip – prinsip Good Corporate Governance

Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia No 8/4/PBI/2006 

Good Corporate Governance menerapkan prinsip – prinsip keterbukaan 

(transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban 

(responsibility), kemandirian (indepedency) dan kewajaran (fairness). Berikut ini 

akan dibahas satu per satu prinsip – prinsip tersebut (Susilo, 2007) :

1. Keterbukaan (transparency)

Transaparansi , yaitu keterbukaan dalam melakukan proses pengambilan 

keputusan dan keterbukaaan dalam mengemukakan informasi materiil dan 

relevan mengenai perusahaan.

Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat penting dalam penerapan Good 

Corporate Governance. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan berarti 

semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan mengetahui dengan 

jelas pertimbangan dan alasan – alasan untuk pengambilan keputusan dan 

untuk apa keputusan diambil. Mereka juga mendapatkan kesempatan untuk 

melakukan keberatan ataupun pertimbangan lain sebelum proses tersebut 

dilaksanakan. Begitu pula dampak positif maupun negatif dari pengambilan 

keputusan tersebut terinformasikan dengan jelas kepada pihak – pihak yang 

terlibat. 

2. Akuntabilitas (accountability)

Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban 

organ perseroan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Yang berasal dari kata accountability , prinsip ini menunjukkan adanya 

tutntutan  untuk dapat menjawab segala pertanyaan atas pelaksanaan tugas 



yang dibebankan pada suatu fungsi. Makna terpenting adalah kemampuan 

mempertanggungjwabakan kepada pihak luar atas  pelaksanaan fungsi dan 

tugas pokok jabatan tersebut. Walaupun secara definisi hanya dikatakan 

akuntabilitas organ perseroan, tetapi pengertian ini berlaku untuk semua 

jabatan  diseluruh perusahaan, yang membedakan adalah 

pertanggungjawabannya.

3. Pertanggungjawaban (responsibility)

Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan 

terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip 

korporasi yang sehat.

Prinsip Pertanggungjawaban sangat erat terkait dengan prinsip akuntabilitas, 

karena akuntabilitas merupakan ekspresi dari prinsip pertanggungjawaban.

Salah satu hal penting dalam penerapan ini adalah memastikan apakah dalam 

operasi perusahaan semua kewajiban yang diatur dalam ketentuan 

perundangan – undangan sudah diperhatikan dan dipenuhi. Untuk ketentuan 

dimana pihak luar juga ikut berperan, biasanaya hal tersebut mendapatkan 

perhatian lebih, tetapi untuk hal – hal tertentu di mana regulator kurang aktif 

berperan, maka hal itu agak terabaikan.

4. Kemandirian  (indepedency)

Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikeleola secara 

profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak 

manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang 

berlaku dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat.



Prinsip kemandirian  juga terkait dengan prinsip akuntabilitas, dapat dikatakan 

prinsip akuntabilitas adalah muara dari penerapan prinsip pertanggungjawaban 

dan prinsip kemandirian. Melalui prinsip kemandirian , maka prinsip 

pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan baik, terbebas dari benturan 

kepentingan yang mungkin ada, baik karena kepentingan diri sendiri,golongan 

ataupun kepentingan “balas budi”.

Pengelolaan secara profesional dari prinsip kemandirian terkait dengan adanya 

duty of care bagi direksi, yang mensyaratkan  adanya skill and diligence

dalam menjalankan tugasnya. Penerapan prinsip ini dalam praktik adalah 

dengan adanya fit and proper test bagi anggota direksi dan komisaris. Dalam 

praktik  penerapan Good Corporate Governance, fit and proper test dapat 

diperluas kepada seluruh pejabat struktural perseroan dalam skala yang sesuai 

dengan jabatannya. 

5. Kewajaran (fairness) 

Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak–hak 

stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang–

undangan yang berlaku.

Prinsip kewajaran erat kaitan dengan dengan prinsip transparansi. Tanpa 

transparansi akan sulit bahkan hampir tidak mungkin diperoleh fairness. 

Kewajaran baru dapat  dilaksanakan bila terdapat kejelasan dan transparansi.

Potensi konflik dapat dicegah dalam bentuk  kejelasan hak dan kewajiban 

serta tugas dan wewenang masing–masing fungsi organ.



2.1.4.3 Manfaat Corporate Govrnance

Dengan melaksanakan , ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan 

yang keputusan yang lebih baik.

2. Meminimalkan kerugian akibat penyalahgunaan wewenang oleh direksi dan 

penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

3. Meningkatkan kepercayaan investor dan pada ahkirnya meningkatkan pula 

nilai saham perusahaan.

4. Dengan adanya peningkatan kinerja perusahaan akan meningkatkan pula 

shareholder’s value dan deviden.

5. Praktek Corporate Governance menempatkan karyawan sebagai salah satu 

stakeholder yang harus dikelola dengan baik sehingga meningkatkan motivasi 

dan kepuasan kerja karyawan sehingga meningkatkan produktivitas 

perusahaan.

6. Meningkatkan citra positif perusahaan sekaligus meminimalkan cost akibat 

tuntutan stakeholder kepada perusahaan.

2.1.4.4 Mekanisme Corporate Governance

Menurut Schleifer dan Vishny dalam Boediono (2005), mekanisme 

corporate governance adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk 

memastikan bahwa pemegang saham dan pemberi pinjaman memperoleh 

pengembalian dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, sehingga harus 

melakukan kontrol. Barnhart dan Rosentein dalam Midiastuty dan Machfoedz 

(2003) menyatakan kontrol tersebut dapat meliputi :



1. Mekanisme internal, seperti struktur dewan direksi, kepemilikan manajerial, 

dan komposisi eksekutif.

2. Mekanisme eksternal, seperti pasar untuk kontrol perusahaan, kepemilikan 

institusional, dan tingkat pendanaan dengan hutang.

Menurut Boediono (2005) mekanisme Corporate Governance merupakan 

suatu sistem yang terdiri atas kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 

dan komposisi dewan komisaris, yang mengendalikan dan mengarahkan 

operasional perusahaan. Siallagan dan Machfoedz (2006) mengemukakan bahwa 

mekanisme Corporate Governance merupakan suatu sistem yang terdiri atas 

kepemilikan manajerial, proporsi jumlah anggota dewan komisaris independen, 

dan komite audit, untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan yang 

diharapkan mampu memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada 

pemegang saham.

Menurut World Bank dalam Boediono (2005), salah satu cara yang paling 

efisien untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan dan memastikan 

pencapaian tujuan perusahaan, diperlukan keberadaan peraturan dan mekanisme 

pengendalian yang secara efektif mengendalikan kegiatan operasional perusahaan 

dan mampu mengidentifikasi pihak – pihak yang mempuyai kepentingan berbeda. 

Mekanisme pengendalian internal dalam perusahaan antara lain struktur 

kepemilikan dan pengendalian yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam 

komposisi dewan.

Jadi mekanisme corporate governance merupakan suatu sistem corporate 

governance yang terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manjerial, 

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



1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional dapat diukur dengan mengukur persentase

jumlah kepemilikan saham oleh investor institusional terhadap jumlah saham 

yang beredar. Persentase saham tertentu yang dimiliki institusional dapat 

mempengaaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup 

kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan manajemen (Boediono, 

2005). Ainun dan Fuad dalam Simanjuntak dan Widiastuti (2004) 

mengemukakkan bahwa adanya perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki 

oleh investor luar dapat mempengaruhi kelengkapan pengungkapan oleh 

perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin banyak pihak yang membutuhkan 

informasi tentang perusahaan, maka semakin banyak pula detail – detail butir 

yang dituntut untuk dibuka sehingga pengungkapan semakin luas. Hal ini 

didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Susanto (2002), Khomsiyah (2003) 

serta   Simanjuntak dan Widiastuti (2004) yang menyatakan bahwa semakin 

banyak saham yang dimiliki masyarakat dapat mempengaruhi tingkat 

pengungkapan informasi oleh perusahaan. Sedang menurut Wedari (2004) yang 

menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan institusional pada perusahaan, 

semakin rendah kecenderungan manajer melakukan aktivitas manajemen laba 

karena adanya fungsi pengawasan yang lebih dari investor.

2. Kepemilikan Manajerial

Merupakan jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan 

terhadap total jumlah saham yang beredar. Menurut teori agency, konflik antara 

manajer dengan pemilik semakin besar ketika kepemilikan manajerial terhadap 

perusahaan semakin kecil. Semakin besar kepemilikan manajer didalam 



perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan 

nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak semakin rendah. Jensen dan 

Meckling (1976) dalam Herawaty (2008) menemukan bahwa kepemilikan 

manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari 

manajer dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan 

pemegang saham.

Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan 

oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan 

besaran manajemen laba yang berbeda, karena manajer bertindak sebagai 

pengelola sekaligus pemegang saham. Terdapat dua kriteria dalam sistem 

pengelolaan perusahaan :

a.   Perusahaan dipimpin oleh manajer dan pemilik, dan 

b.   Perusahaan yang dipimpin oleh manajer dan non pemilik. 

Dua kriteria ini akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan 

seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan 

terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola.

3. Proporsi komisaris independen

Merupakan jumlah keanggotaan yang berasal dari luar perusahaan 

terhadap keseluruhan jumlah anggota dewan komisaris. Peran komisaris 

independen dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari 

implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan 

meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan 

pemegang saham. 



Karakteristik dewan komisaris secara umum dan proporsi dewan 

khususnya dapat menjadi suatu mekanisme yang menentukan tindakan 

manajemen laba. Melalui peranan dewan dalam melakukan fungsi pengawasan 

terhadap operasional perusahaan oleh pihak manajemen, proporsi dewan 

komisaris dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses 

penyusunan laporan keuangan yang berkualitas  dan terhindar dari kecurangan 

laporan keuangan.

Menurut peraturan pencatatan No. IA tentang Ketentuan Umum 

Pencatatan Efek bersifat ekuitas di Bursa yaitu jumlah komisaris independen 

minimum 30% . Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang 

baik, perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya 

sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh oleh bukan pemegang saham 

pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independent sekurang – kurangnya 

30% dari seluruh anggota komisaris (Wedari 2004).

4. Ukuran Dewan Komisaris

Jensen (1993) dan Lipton dan Lorsch (1992) dalam Beiner, Drobetz, 

Schmid dan Zimmermann (2003) merupakan yang pertama menyimpulkan bahwa 

ukuran dewan komisaris merupakan bagian dari mekanisme corporate 

governance. Hal ini diperkuat oleh pendapat Allen dan Gale (2000) dalam Beiner 

et al. (2003) yang menegaskan bahwa dewan komisaris merupakan mekanisme 

corporate governance yang penting.

Dewan Komisaris sebagai  puncak dari sistem pengelolaan internal 

perusahaan berperan dalam monitoring untuk menyelaraskan berbagai keputusan 



dan meminimalisir perilaku manipulasi oleh manajer ynag berawal dari konflik 

kepentingan antara principal dan agent.

5. Komite audit

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang 

dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan 

perusahaan. Sebagai komponen baru dalam sistem pengedalian perusahaan, 

keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite 

audit bertanggung jawab mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit 

pengawasan pada audit eksternal (Siallagan dan Machfoedz, 2006). Berdasarkan 

Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari 

sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini 

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

komisaris tersebut merupakan komisaris independent perusahaan tercatat 

sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan 

komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen 

(Nasution dan Setiawan, 2007).

Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang 

mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan 

perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan 

lainnya.

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan 

perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan 

lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan,



3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal,

4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan 

pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi,

5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas 

pengaduan yang berkaitan dengan emiten,

6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

Pengaruh dari penerapan corporate governance dalam hal ini adalah 

adanya komite audit dalam perusahaan terhadap praktik manajemen laba 

mempuyai hubungan yang negatif apabila dilihat dari tujuan dibentuknya komite 

audit itu sendiri. Said , et al (2000) mengungkapkan bahwa tujuan utama dari 

pembentukkan komite audit dalam perusahaan adalah untuk meningkatkan 

efektifitas, akuntabilitas, transparansi dan obyektifitas dewan komisaris dan 

dewan direksi. Teori keagenan menyatakan bahwa terdapat konflik kepentingan 

antara manajemen dan pemilik yang muncul karena setiap pihak berusaha untuk 

mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. 

Manajemen melakukan perataan laba untuk menstabilkan laba sehingga tampak 

perusahaan memiliki kinerja yang terus meningkat dan dengan begitu manajemen 

akan dipandang memiliki prestasi yang bagus. Sedangkan pemilik menginginkan 

adanya laporan keuangan yang mencerminkan kondisi perusahaan yang 

sebenarnya atau apa adanya, oleh karena itu dibentuklah komite audit. Siregar dan 

Utama (2005) dalam penelitiannya mengenai pengaruh corporate governance

dengan manajemen laba dengan menggunakan 3 proxy dari praktek corporate 

governance, yaitu ukuran KAP, proporsi dewan komisaris independen dan 



keberadaan komite audit menghasilkan kesimpulan bahwa komite audit 

berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap manajemen laba.

2.2 Kerangka Konseptual dan Perumusan Hipotesis 

1. Kepemilikan Institusional dan Manajemen Laba

Dalam hubungannya dengan manajemen laba dan kualitas laba, ada dua 

pendapat yang bertentangan menyangkut peran investor institusional. Pendapat 

pertama yang didasarkan pada pandangan bahwa investor institusional adalah 

pemilik sementara (transient owner) yang biasanya terfokus pada current 

earnings. Akibatnya manajer terpaksa untuk melakukan tindakan yang dapat 

meningkatkan laba jangka pendek, misal dengan manipulasi laba (Porter, 1998) 

dalam Machfoedz dan Midiastuty (2003). Sedangkan pendapat kedua memandang 

investor institusional sebagai investor yang sophisticated sehingga dapat 

melakukan fungsi monitoring secara efektif dan tidak mudah diperdaya atau 

percaya dengan tindakan manipulasi oleh manajer seperti tindakan manajemen 

laba (Bushee, 1998) dalam Machfoedz dan Midiastuty (2003). 

Kepemilikan institusional dapat memantau secara profesional 

perkembangan investasinya maka tingkat pengendalian terhadap manajemen 

sangat tinggi sehingga potensi kecurangan dapat ditekan. Persentase saham 

tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan 

laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai 

kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005).

Mitra (2002), Koh (2003), dan Midiastuty & Machfoedz dalam Veronica 

(2005) menemukan bahwa kehadiran kepemilikan instittusional membatasi 

manajer untuk melakukan pengelolaan laba. McConell dan Servaes (1990), 



Nesbitt (1994), Smith (1996), Del Guercio dan Hawkins (1999), dan Hartzell dan 

Starks (2003) dalam Cornertt et al., (2006) menemukan adanya bukti yang 

menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan 

dan pihak investor insitusional dapat membatasi perilaku para manajer. Cornet et 

al., (2006) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak 

investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan 

perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku 

opportunistic atau mementingkan diri sendiri. 

Tetapi Ragjofal et, al (1999) dan Darmawati (2003) menemukan hubungan 

yang negatif antara kepemilikan institusional dengan manajemen laba. Dalam 

penelitian ini rumusan hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba

2. Kepemilikan Manajerial dan Manajemen Laba

Warfield et al., (1995) menemukan adanya hubungan negatif antara 

kepemilikan manajerial dan discretionary accruals sebagai ukuran dari 

manajemen laba dan berhubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan 

kandungan informasi dalam laba. Hasil yang sama juga diperoleh Jensen dan 

Meckling (1976), Dhaliwal et al. (1982), Morck et al. (1988), Pratana dan Mas’ud 

(2003) dan Wedari (2004).

Namun hasil lain Gabrielsen, et al (1997) menemukan hasil yang 

berlawanan ketika meneliti dengan menggunakan data pasar modal di Denmark. 

Mereka menemukan hubungan positif tetapi tidak signifikan antara kepemilikan 

manajerial dan discretionary accrual. Mereka menduga hasil yang berlawanan ini 



karena karakteristik struktur kepemilikan yang berbeda antara Denmark dan 

Amerika. Dalam penelitian ini rumusan hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba

3. Proporsi  Komisaris Independen dan Manajemen laba

Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa non-executive director 

(komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan 

yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen 

serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan 

posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan 

yang good corporate governance.

Hasil penelitian Dechow, Patricia, Sloan dan Sweeney (1996), Klein 

(2002), Peasnell, Pope dan Young (2001), Chtourou et al. (2001), Pratana dan 

Mas’ud (2003),  Xie, Biao, Wallace dan Peter (2003), Veronica dan Utama 

(2005), dan Marihot dan Doddy (2007) memberikan simpulan bahwa perusahaan 

yang memiliki proporsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar 

perusahaan atau outside director berpengaruh positif terhadap tindakan 

manajemen laba. Sehingga, jika anggota dewan komisaris dari luar meningkatkan 

tindakan pengawasan, hal ini juga akan berhubungan dengan makin rendahnya 

penggunaan discretionary accruals (Cornett et al., 2006). 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hanonangan dan Machfoedz 

(2006) menyatakan bahwa discretionary Accrual memiliki hubungan yang negatif 

dengan proporsi dewan komisaris. Dan hasil penelitian ini mendukung penelitian 

Gunarsih dan Machfoedz dalam  Hanonangan dan Machfoedz (2006). Dalam 

penelitian ini rumusan hipotesis yang diajukan sebagai berikut:



H3 : Proporsi  komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba

4. Ukuran Dewan Komisaris dan Manajemen Laba

Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki 

hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan Yermack (1996), Beaslley (1996) 

dan Jensen (1993)  menyimpulkan bahwa dewan komisaris yang berukuran kecil 

akan lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan dewan 

komisaris berukuran besar. Mereka juga menyarankan bahwa dewan komisaris 

yang ukurannya besar kurang efektif daripada dewan yang ukurannya kecil, 

karena sulit dalam komunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan.

Penelitian Midiastuty dan Machfoedz (2003) menyatakan bahwa ukuran 

dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap indikasi manajemen laba 

yang dilakukan oleh pihak manajemen. Pengaruh itu ditunjukkan dengan tanda 

positif. Hal tersebut berarti makin besar ukuran dewan komisaris maka makin 

banyak manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa jumlah komisaris yang lebih sedikit mampu mengurangi 

indikasi manajemen laba daripada jumlah komisaris yang banyak.

Namun kondisi ini tidak diikuti oleh beberapa penelitian lainnya. Yu  

(2006) dalam Nasution dan Setiawan (2007) menemukan bahwa ukuran dewan 

komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba yang diukur 

dengan menggunakan model Modified Jones untuk memperoleh akrual 

kelolaannya. Hal ini menandakan bahwa makin sedikit dewan komisaris maka 

tindak manajemen laba makin banyak karena sedikitnya dewan komisaris 

memungkinkan bagi organisasi tersebut untuk didominasi oleh pihak manajemen 

dalam menjalankan perannya. Chtourou, Bedard, dan Courteau (2001) dalam 



Nasution dan Setiawan (2007) juga menyatakan hal yang sama dengan Yu (2006), 

namun dalam penelitian mereka hal ini hanya terjadi pada kasus dimana 

manajemen laba dilakukan dengan penurunan laba (income decreasing), sedang 

untuk kasus sebaliknya (income increasing earning management) hasilnya tidak 

signifikan. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Zhou dan Chen (2004) 

menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris di bank komersial tidak 

berpengaruh terhadap earning management yang diukur dengan menggunakan 

loan loss provisions. Dalam penelitian tersebut, Zhou dan Chen membagi kriteria 

manajemen laba tinggi dan rendah dan mengujinya secara terpisah. Pengujian 

tersebut menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris signifikan berpengaruh 

dalam menghalangi tindak manajemen laba untuk perusahaan yang melakukan 

manajemen laba tinggi. Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) juga menyatakan hal 

yang sama yaitu makin banyak dewan komisaris maka pembatasan atas tindakan 

manajemen laba dapat dilakukan lebih efektif. Oleh karena itu hipotesis yang 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H4 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba

5. Komite Audit dan Manajemen Laba

Penelitian mengenai komite audit diantaranya penelitian oleh Davidson, 

Xie, dan Xu (2004) yang menganalisis reaksi pasar terhadap pengumuman 

penunjukkan anggota komite audit secara sukarela. Hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini menunjukkan pasar bereaksi positif terhadap pengumuman 

penunjukan anggota komite audit terutama yang ahli di bidang keuangan.

Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) menguji efektifitas komite audit dalam 

mengurangi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Hasil yang 



diperoleh dari penelitian ini berupa kesimpulan bahwa komite audit yang berasal 

dari luar mampu melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan 

manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Pengaruh terhadap akrual 

kelolaan ditunjukkan oleh makin seringnya komite audit bertemu dan pengaruh 

tersebut ditunjukkan dengan koefisien negatif yang signifikan.

Carcello et al. (2006) menyelidiki hubungan antara keahlian komite audit 

di bidang keuangan dan manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

keahlian komite audit independen di bidang keuangan terbukti efektif mengurangi 

manajemen laba.

Utama dan Leonardo (2006) memberikan bukti empiris tentang dampak 

komposisi komite audit dan kendali dari pengelola perusahaan pada efektivitas 

komite audit berdasarkan survey atas komite audit perusahaan yang listing di BEJ. 

Mereka menemukan bukti bahwa komposisi komite audit memiliki dampak 

positif yang signifikan dalam efektivitas komite audit. Selain itu penelitian ini 

juga menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas komite audit 

secara signifikan selain komposisinya, diantaranya kekuatan mengendalikan 

perusahaan oleh pemegang saham, makin banyaknya perwakilan komisaris 

independen dalam dewan komisaris, pengendalian oleh dewan komisaris, dan 

lamanya komite audit menjabat.

Penelitian Veronica dan Utama (2005) menguji pengaruh keberadaan 

komite audit dalam perusahaan terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut 

melaporkan bahwa variabel keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba perusahaan. Artinya keberadaan komite audit tidak mampu 

mengurangi manajemen laba yang terjadi di perusahaan. Penelitian oleh Veronica 



dan Bachtiar (2004) menemukan bahwa komite audit memiliki hubungan yang 

signifikan dengan akrual kelolaan perusahaan manufaktur di Indonesia khususnya 

untuk periode 2001- 2002, artinya kehadiran komite audit secara efektif 

menghalangi peningkatan manajemen laba di perusahaan tersebut. Veronica dan 

Bachtiar (2004) juga meneliti pengaruh interaksi dari persentase komite audit 

dengan akrual diskresioner, dan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya 

koefisien positif yang signifikan dalam hubungan antara reaksi pasar dan interaksi 

antara komite audit dan akrual diskresioner. Hal ini membuktikan bahwa pasar 

menilai positif akrual kelolaan perusahaan yang memiliki komite audit yang 

diindikasikan dengan tingginya return perusahaan.

Wedari (2004) menguji pengaruh interaksi antara dewan komisaris dan 

komite audit terhadap praktik manajemen laba. Dengan menggunakan sampel 

perusahaan non finansial yang listing di BEJ untuk tahun 1994 hingga 2002, 

Wedari (2004) menunjukkan interaksi dewan komisaris dengan komite audit 

justru berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hasil tersebut bertolak 

belakang dengan hasil penelitian lain yang serupa, artinya dengan adanya dewan 

komisaris dan komite audit belum berhasil mengurangi manajemen laba karena 

keberadaan mereka manajer dapat melakukan manajemen laba dengan lebih 

leluasa. Setiawan (2006) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh 

signifikan secara positif terhadap kualitas laba (earnings response coefficient), 

artinya dengan adanya komite audit maka perusahaan dapat meningkatkan 

kualitas laba yang dilaporkan.

Wilopo (2004) menganalis hubungan dewan komisaris independen, komite 

audit, kinerja perusahaan dan akrual diskresioner. Dari penelitian tersebut 



dilaporkan bahwa kehadiran komite audit dan dewan komisaris independen 

mampu mempengaruhi secara negatif praktik manajemen laba di perusahaan. Hal 

ini menandakan bahwa mekanisme corporate governance diatas penting untuk 

menjamin terlaksananya praktik perusahaan yang adil (fair) dan transparan.

Dengan berdasar pada penelitian-penelitian di atas maka hipotesis 

berikutnya dalam penelitian ini adalah:

H5 : Keberadaan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba



GAMBAR 2.1 Kerangka Teoretis

Conflict  Of 
Interest

Manajemen

Laporan Keuangan

Laporan Arus KasNeraca Laporan Laba Rugi

Pengguna Laporan 
Keuangan

Pengguna 
Eksternal

Asimetri Informasi

Manajemen Laba

Teori Keagenan



GAMBAR 2.2 Kerangka Konsep Penelitian

Komite Audit

Kepemilikan Manajerial

Ukuran Dewan Komisaris

Kepemilikan Institusi

Proporsi  Komisaris Independen

Manajemen
Laba

Keikutsertaan dalam CGPI

Variabel DependenVariabel Independen

Variabel Kontrol



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaif dengan melakukan 

hypotesis testing. Menurut Sekaran (2003)  hypotesis testing merupakan suatu 

penelitian yang sudah memiliki kejelasan dan gambaran, pengujian hipotesis 

dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variable – variable 

penelitian. Dalam meneliti pengaruh penerapan mekanisme Good Corporate 

Governance terhadap manajemen laba, akan dilakukan penghitungan matematis 

dengan rumus statistik untuk menguji hubungan antara variabel–variabel yang 

diteliti dan membuat kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan tersebut.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2005 sampai dengan 2007. Bursa Efek 

Indonesia digunakan sebagai dasar pemilihan sampling karena memiliki data lebih 

representatif. 

Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Dalam 

pemilihan sampel perusahaan digunakan metode purposive sampling, yaitu 

sampel perusahaan dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang umumnya 

disesuaikan dengan tujuan dan masalah penelitian. Pertimbangan pokok dalam 

penggunaan metode pemilihan sampel ini karena faktor kepraktisan, yaitu waktu 

yang relatif cepat, biaya yang relatif murah dan periode pengamatan penelitian 



yang relatif pendek. Kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan manufaktur 

untuk menjadi sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Sampel

No Kriteria Sampel Jumlah

1 Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia sejak periode 2005 dan masih terdaftar sampai dengan 

2007.

142

2 Perusahaan menerbitkan laporan keuangan untuk periode yang 

berahkir 31 desember selama periode 2005 – 2007

(9)

3 Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam bentuk 

satuan mata uang Rupiah

(5)

4 Perusahaan tidak mengalami transaksi merger, 

akuisisi,restrukturisasi dan perubahan kelompok usaha selama 

periode periode penelitian, yaitu tahun 2005-2007. Sebab hal 

tersebut dapat membuat hasil perhitungan menjadi bias.

(10)

5 Perusahaan tersebut tidak terlambat dalam melaporkan keuangan 

auditan pada BEI. Hal ini sesuai peraturan BAPEPAM melalui 

KEP No.36/PM/2003 dan BEI melalui KEP No.306/BEJ/2003, 

yang mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan laporan 

keuangan yang telah diaudit selambat- lambatnya pada ahkir bulan 

ketiga setelah tanggal laporan keuangan, yaitu pada tanggal 31 

Maret.

(14)

6 Perusahaan memilki data–data lengkap terkait dengan variable-

variabel  yang dibutuhkan dalam penelitian ini, seperti kepemilikan

institusi, kepemilikan manajerial, proporsi  komisaris independen, 

ukuran dewan komisaris dan komite audit.

(49)

Jumlah Sampel Akhir tiap Periode 55

3.3 Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis data dalam penelitian ini, yaitu data sekunder, maka 

metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi atau 



disebut juga metode arsip (archival research). Data sekunder ini diperoleh dari 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD) yang diterbitkan oleh BEI, serta 

dari situs resmi BEI di www.idx.co.id. dan website BAPEPAM, yaitu 

www.bapepam.go.id. Selain itu peneliti juga menggunakan sumber informasi 

yang berasal dari media cetak maupun elektronik diantaranya adalah koran dan 

berita televisi.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008).

3.4.1 Variabel Bebas (independent variable)

Variable independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variable dependen. Variable independen dalam penalitian ini 

adalah :

1. Kepemilikan institusioanal, yaitu persentase saham yang dimiliki investor 

institusional.

2. Kepemilikan manajerial, yaitu persentase saham yang dimiliki oleh 

manajemen yang aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan               

(direksi).

3. Komposisi  komisaris independen, yaitu persentase jumlah anggota outside 

director dari seluruh anggota dewan komisaris

4. Ukuran dewan komisaris, yaitu jumlah dewan komosaris

5. Komite audit, yaitu keberadaan komite audit diperusahaan. Keberadaan 

komite audit merupakan dummy variable, nilai 1 untuk perusahaan yang 



memiliki komite audit dan 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki komite 

audit.

3.4.2 Variabel Kontrol (control variable)

Variable kontrol adalah variable yang digunakan untuk mengontrol 

hubungan kausalnya supaya didapatkan model empiris yang lebih lengkap dan 

lebih baik. Variable control dalam penelitian ini adalah keikutsertaan perusahaan 

dalam CGPI (Corporate Governance Perception Index). Keikutsertaan ini 

merupakan dummy variable, nilai 1 untuk perusahaan yang ikut CGPI dan 0 untuk 

perusahaan yang tidak ikut CGPI. Adanya pemeringkatan corporate governance 

yang berupa CGPI ini, kita bisa menduga bahwa perusahaan yang turut serta 

dalam CGPI akan lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak turut serta 

dalam CGPI. 

3.4.3 Variabel Terikat (dependent variable)

Dalam penelitian ini, yang merupakan variabel dependen adalah 

manajemen laba. Sama dengan penelitian sebelumnya tentang manajemen laba, 

penelitian ini menggunakan pendekatan discretionary accrual untuk medeteksi 

adanya manajemen laba dalam laporan keuangan. Dimana manajemen laba diukur 

menggunakan discretionary accruals (DACC) yang dihitung dengan model Jones 

yang Dimodifikasi karena model ini dianggap lebih baik untuk mengukur 

manajemen laba. Model ini menggunakan total accruals (TAC) yang 

diklasifikasikan menjadi discretionary (DTAC) dan nondiscretionary (NDTAC).

TAit = NIt – CFOit…………………………………(1)

Notasi:



NIit = laba bersih perusahaan saat t

CFOit = kas dari aktivitas operasi perusahaan saat t

TAit = total akrual saat t

Total accruals adalah penjumlahan discretionary accruals dan nondiscretionary 

accruals, atau secara sistematis dituliskan sebagai berikut :

TAit = DAit + NDAit………………………………(2)

Notasi :

DAit : discretionary accruals perusahaan i pada tahun t

NDAit : nondiscretionary accruals perusahaan i pada tahun t

Kemudian discretionary accruals dan nondiscretionary accruals dideteksi 

dengan menggunakan persamaan dari model modifikasi Jones (1991) sbb:

TAit/Ait-1 = α(1/Ait-1) + β1(ΔREVit/Ait-1) + β2(PPEit/Ait-1) +         

εit…………………………………….(3)

Notasi:

TAit       = Total accrual perusahaan i pada tahun t

Ait-1      = Total aktiva perusahaan i pada tahun t-1

α   = Konstanta

β1, β2   = Koefisien regresi

ΔREVit = Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan perusahaan 

i pada tahun t-1

ΔRECit = Piutang usaha perusahaan i pada tahun t dikurangi piutang usaha 

perusahaan i pada tahun t-1

PPEit   = Aktiva tetap perusahaan i pada tahun t

Εit   = Error term perusahaan i pada tahun t



Model Jones memfokuskan pada discretionary accrual sebagai ukuran 

manajemen laba. Discretionary accrual adalah bagian dari total accrual yang 

tidak dapat dijelaskan oleh kegiatan perusahaan. Perhitungan discretionary 

accrual adalah sebagai berikut:

DAit = TAit/Ait-1 – [α(1/Ait-1) + β1(ΔREVit/Ait-1 – ΔRECit/Ait-1) + 

β2(PPEit/Ait-1)]………………………………………….(4)

Notasi:

DAit     = Discretionary accrual perusahaan i pada tahun t

TAit   = Total accrual perusahaan i pada tahun t

Ait-1   = Total aktiva perusahaan i pada tahun t-1

α   = Konstanta

β1, β2    = Koefisien regresi

ΔREVit = Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan perusahaan 

i pada tahun t-1

ΔRECit = Piutang usaha perusahaan i pada tahun t dikurangi piutang usaha i pada 

tahun t-1

PPEit    = Aktiva tetap perusahaan i pada tahun t

Indikasi bahwa perusahaan tidak melakukan manajemen laba adalah jika 

total akrualnya sama dengan nilai non discretionary accruals atau jika DAit = 0. 

DAit yang bernilai posotif merupakan indikasi bahwa perusahaan melakukan 

manajemen laba dengan pola income increasing, sedangkan DAit yang bernilai 

negatif merupakan indikasi bahwa perusahaan melakukan manajemen laba dengan 

pola income decreasing.



3.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menganalisis 

data sehingga diharapkan dapat mencapai suatu hasil yang dapat menjawab 

pertanyaan yang diajukan. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang 

digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu data-data dianalisis dan diolah dalam 

bentuk angka-angka matematis serta membandingkan antara data yang satu 

dengan data yang lain agar dapat ditarik kesimpulan yang akurat. Data kuantitatif 

dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh mekanisme corporate 

governance terhadap praktik manajemen laba.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif data digunakan untuk mengetahui karakteristik 

variable yang diukur dari sejumlah indikator. Teknik yang digunakan adalah 

dengan menyajikan nilai- nilai rerata (mean), nilai maksimum, dan nilai minimum 

dari masing –masing variabel.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Dalam pengujian regresi dengan metode kuadrat terkecil biasa (ordinary 

least square / OLS), maka dibutuhkan sifat Tidak Bias Linier Terbaik (Best Linier 

Unbiased Estimator/BLUE) dari penaksir (Ghozali, 2001). Uji pendahuluan 

dilakukan agar persamaaan regresi memenuhi persyaratan  BLUE ini, yaitu uji 

normalitas, uji gejala multikolinieritas, uji gejala autokorelasi, dan uji gejala 

heteroskedassitas.

a. Uji Normalitas

Pengujian terhadap normalitas data dilakukan dengan melihat grafik 

histogram yaitu membandingkan antara data observasi dengan distribusi garis 



yang mendekati distribusi normal. Jika distribusi data residual normal, maka garis 

yang menggambarkan data akan mengikuti garis diagonalnya. (Ghozali, 2001).

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Metode yang 

digunakan untuk mendeteksi adanya multikolonieritas dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan nilai toleransi atau menggunakan variance inflation factor 

(VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang 

tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cut-

off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai 

tolerance <0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2001).

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Ada atau tidaknya autokorelasi dapat dideteksi dengan 

menggunakan uji Durbin Watson (DW-test). Uji Durbin Watson hanya digunakan 

untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan 

adanya intercept (konstanta) dalam model regresi yang tidak ada variabel lagi 

diantara variabel independen.

d. Uji Heteroskedastisitas

Metode ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi

terjadi ketidaksamaaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan 



yang lain (Ghozali, 2001). Jika terdapat perbedaan varians, maka dijumpai gejala 

herekedastisitas. Deteksi ada tidaknya gejala heterokedastisitas adalah dengan Uji 

Glejser. Dasar penarikan kesimpulan adalah jika Significance-nya >0,05 maka 

tidak mengandung heterokedastisitas.

3.6. Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial, kepemilikan 

konstitusional, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris dan komite 

audit berpengaruh terhadap manajemen laba, digunakan analisis regresi berganda. 

Model regresi linier yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai 

berikut:

DA = βo + β1INSTOWN+ β2MGROWN+ β3BOARDINDP+ β4BOARDZIZE+             

β5AUDIT+ β6CGPI+ e………………………………………………(6)

Keterangan :

DA = Discretionary Accruals

INSTOWN = Kepemilikan institusional

MGROWN = Kepemilikan manjerial

BOARDINDP = Proporsi dewan komisaris independen

BOARDZIZE = Ukuran dewan komisaris

AUDIT = Komite Audit

CGPI = Keikutsertaan perusahaan dalam CGPI

Βo = Konstanta

β1 – β5 = Koefisien regresi

e = error



Pengujian terhadap hipotesis dilakukan secara parsial terhadap masing-

masing variabel independen dengan menggunakan α=5%. Kaidah pengambilan 

keputusan dalam pengujian hipotesis adalah :

1. Apabila nilai probabilitas (p) < α=5% maka hipotesis alternatif diterima

2. Apabila nilai probabilitas (p) > α=5% maka hipotesis alternatif ditolak

3.6.1 Uji-F 

Pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Dasar pengambilan keputusan adalah dengan membandingkan antara nilai 

probabilitas (p) dari F-hitung dengan α = 5%. Kaidah pengambilan keputusan 

adalah: 

- Jika nilai p < 0,05 maka Ho ditolak. 

- Jika nilai p > 0,05 maka Ho diterima. 

3.6.2 Uji-t

Pengujian terhadap hipotesis merupakan pengujian terhadap koefisien 

regresi secara parsial, dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dasar 

pengambilan keputusan adalah dengan membandingkan antara nilai probabilitas 

(p) dari t-hitung dengan taraf signifikasi α = 5%. Kaidah pengambilan keputusan 

adalah: 

- Jika nilai p < 0,05 maka Ho ditolak. 

- Jika nilai p > 0,05 maka Ho diterima. 



BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskriptif Data

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan mekanisme 

Good Corporate Governance terhadap praktek manajemen laba pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pada tahap analisis data, peneliti menemukan masalah pada salah satu 

variable bebas, yaitu komite audit. Seperti diatur dalam Surat Edaran BEJ, SE-

008/BEJ/12-2001 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan 

membentuk komite audit, sehingga mulai tahun 2005, semua perusahaan yang 

listing di BEI harus memiliki komite audit. Hal inilah yang menyebabkan variable 

bebas komite audit tidak dapat diteliti.

Hasil statistik deskriptif terhadap variabel penelitian ditunjukkan pada 

tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

N Min mak Mean Std. deviasi

Akrual

Kepemilikan institusi

Kepemilikan manajerial

Proporsi dewan komisaris

Ukuran dewan komisaris

165

165

165

165

165

-.317

.000

.000

14.286

2

.506

97.950

11.520

80.000

10

.005

68.247

1,030

39.185

4.461

.100

21.679

2.449

11.791

1.799



Berdasarkan hasil Statistik Deskriptif pada tabel 4.1, secara pooled data 

diperoleh sebanyak 165 data pengamatan, yang berasal dari perkalian antara 

jumlah n sample (55) dikalikan dengan jumlah t periode penelitin (3 tahun).

4.2 Asumsi Klasik Regresi

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier 

berganda. Dalam pengujian dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa 

(ordinary least squares/OLS), dibutuhkan sifat tidak bias linier terbaik (Best 

Linier Unbiased Estimator/BLUE) dari penaksir (Ghozali, 2001). Serangkaian uji 

dapat dilakukan agar persamaan regresi yang terbentuk dapat memenuhi 

persyaratan BLUE ini, yaitu uji normalitas, uji gejala multikolinieritas, uji gejala 

autokorelasi, dan uji gejala heteroskedastisitas. 

4.2.1 Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati 

normal (Ghozali, 2001). 

Untuk itu, sebelum dilakukan pengujian lanjutan, dilakukan terlebih 

dahulu uji normalitas data dengan melihat grafik Probability Plot. Jika distribusi 

data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya. Hasil pengujian dapat dilihat pada lampiran 4.

Komite audit

  Modus

Distribusi Frekuensi                                                        

1                                                            

0

1

165     100%

0           0%

Keikutsertaan CGPI

  Modus

Distribusi Frekuensi                                                        

1                                                            

0

1

9          5.45%

156    94,55%



Dari grafik histogram diketahui bahwa grafik histogram memberikan pola 

disrtibusi yang mendekati normal. Meskipun ada beberapa titik yang menyebar 

disekitar garis diagonal, asumsi normalitas tetap terpenuhi karena penyebaran titik 

- titik mengikuti arah garis diagonal.

4.2.2 Hasil Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi antara 

variabel independen. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

multikolinearitas dengan menggunakan nilai VIF (variance inflation factor), nilai 

VIF lebih kecil dari angka 10 menunjukkan tidak terdapat gejala multikolinearitas 

dengan variabel bebas yang lainnya. Hasil uji gejala multikolinearitas dapat 

dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2 Uji  Multikolinearitas

Variabel Nilai VIF Keterangan

Kepemilikan institusional  

(INSTOWN) 1.142

Tidak ada indikasi kolinearitas antar 

variabel penjelas

Kepemilikan manajerial 

(MGROWN) 1.101

Tidak ada indikasi kolinearitas antar 

variabel penjelas

Proporsi dewan komisaris 

independen (BOARDINDP) 1.008

Tidak ada indikasi kolinearitas antar 

variabel penjelas

Ukuran dewan komisaris 

(BOARDSIZE) 1.145

Tidak ada indikasi kolinearitas antar 

variabel penjelas

Keikutsertaan perusahaan 

dalam CGPI (CGPI) 1.139

Tidak ada indikasi kolinearitas antar 

variabel penjelas

Sumber Data : Data Primer yang diolah



Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.2 di atas, kelima variabel  yang 

digunakan menghasilkan VIF lebih kecil dari 10. Berdasarkan hasil tersebut maka 

dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel 

independen dalam model regresi yang digunakan. 

4.2.3 Hasil Uji Autokorelasi. 

Asumsi autokorelasi didefinisikan sebagai terjadinya korelasi diantara data 

pengamatan, dimana munculnya suatu data dipengaruhi oleh data sebelumnya 

(Ghozali, 2001). Adanya suatu autokorelasi bertentangan dengan salah satu 

asumsi dasar dari regresi berganda  yaitu tidak adanya korelasi diantara galat 

acaknya. Artinya jika ada autokorelasi maka dapat dikatakan bahwa koefisien 

korelasi yang diperoleh kurang akurat.Untuk mengetahui adanya autokorelasi 

digunakan uji Durbin-Watson yang bisa dilihat dari hasil uji regresi berganda. 

Berikut hasil perhitungan DW dengan menggunakan regresi :

Tabel 4.3 Uji Autokorelasi

No Dl Du 4-du 4-dl dw Interprestasi

1 Nilai 1.665 1.802 2.198 2.335 2.132 Tidak ada autokorelasi

Sumber Data : Data Primer yang diolah

Hasil pengujian dengan menggunakan Uji Durbin-Watson menunjukkan 

nilai dU = 1.802, dan 4-dU = 2.198 sedangkan DW = 2.132. Dengan demikian 

tidak terdapat gejala autokorelsi pada model regresi karena  dU < DW< 4-dU        

( 1.802 < 2.132  < 2.198).

4.2.4 Hasil Uji  Heteroskedastisitas 

Metode ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika terdapat perbedaan varians, maka dijumpai gejala 



heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas 

adalah dengan melihat Significance-nya, jika Significance-nya >0,05 maka tidak 

mengandung heterokedastisitas. Hasil pengujian dengan menggunakan dapat 

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Uji Heteroskedastisitas

Variabel Unstandardized 

Coefficients (B)

T hitung Sig. Keterangan

(Constant) 0.03864 1.460 .146

Kepemilikan institusional  

(INSTOWN) 0.00011 .444 .658

Homokedastisitas

Kepemilikan manajerial 

(MGROWN) 0.00245 1.140 .256

Homokedastisitas

Proporsi dewan komisaris 

independen (BOARDINDP) -0.00003 -.062 .951

Homokedastisitas

Ukuran dewan komisaris 

(BOARDSIZE) 0.00550 1.184 .267

Homokedastisitas

Keikutsertaan perusahaan 

dalam CGPI (CGPI) -0.02504 -1.170 .244

Homokedastisitas 

Sumber Data : Data Primer yang diolah

Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan tidak dijumpai gejala 

heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan. 

4.2.5 Hasil Uji Regresi

Pengujian terhadap hipotesis penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh 

dari penerapan mekanisme Good Corporate Governance terhadap praktek 

manajmen laba, yang ditunjukkan nilai akrual. Pengujian dilakukan secara pooled 

data dengan α = 5%. Dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi linear, 

dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen 



dan variabel dependen, melalui hubungan Variabel Kepemilikan institusional 

(INSTOWN), Kepemilikan manajerial (MGROWN), Proporsi dewan komisaris 

independen (BOARDINDP), Ukuran dewan komisaris (BOARDSIZE) dan 

Keikutsertaan perusahaan dalam CGPI (CGPI) dengan Manajemen laba (DA). 

Hasil regresi dapat dilihat  pada tabel  dibawah ini:

Tabel  4.5  Hasil Analisis Regresi

Variabel Unstandardized 

Coefficients (B)

T hitung Sig. Keterangan

(Constant) 0.06964

Kepemilikan institusional  

(INSTOWN) 0.00038 1.026 0.306

Tidak 

Signifikan

Kepemilikan manajerial 

(MGROWN) 0.00767 2.362 0.019

Signifikan

Proporsi dewan komisaris 

independen (BOARDINDP) -0.00149 -2.314 0.022

Signifikan

Ukuran dewan komisaris 

(BOARDSIZE) -0.00931 -2.065 0.041

Signifikan

Keikutsertaan perusahaan 

dalam CGPI (CGPI) 0.01496 0.463 0.644

Tidak 

Signifikan  

R

R Square

F hitung

F tabel

Sign. F



= 0.301

= 0.091

= 3.178

= 2.271

= 0.009

= 0.05

Sumber data : Data primer yang diolah 

Variabel terikat pada regresi ini adalah manajemen laba (DA)  dan 

variabel bebasnya adalah Kepemilikan institusional (INSTOWN), Kepemilikan 



manajerial (MGROWN), Proporsi dewan komisaris independen (BOARDINDP),   

dan Ukuran dewan komisaris (BOARDSIZE) sedangkan variabel kontrol  dalam 

regresi ini adalah Keikutsertaan perusahaan dalam CGPI (CGPI) . Model regresi 

berdasarkan hasil analisis di atas adalah 

Y =  0.06964 + 0.00038INSTOWN + 0.00767MGROWN -

0.00149BOARDINDP -0.00931BOARDSIZE + 0.01496CGPI + e 

4.2.6 Pengaruh Simultan Variabel Independen terhadap Variabel 

Dependen

Berdasarkan hasil uji regresi diatas, diperoleh F-hitung sebesar 3.178. 

Nilai ini lebih besar dari F tabel (3.178 > 2.271). Hal  ini menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang cukup signifikan  dari Variabel Kepemilikan institusional 

(INSTOWN), Kepemilikan manajerial (MGROWN),  Proporsi dewan komisaris 

independen (BOARDINDP), Ukuran dewan komisaris (BOARDSIZE) dan 

Keikutsertaan perusahaan dalam CGPI (CGPI) terhadap manajemen laba (DA).

4.2.7 Koefisien Determinasi (R2 )    

Koefisien Determinasi  menunjukkan sampai berapa besar proporsi 

variabel independen mampu menjelaskan variasi perubahan dependen. Hasil 

pengujian nilai koefisien determinasi sebesar 0.091 Angka ini menunjukkan 

bahwa variasi nilai manajemen laba yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi 

yang diperoleh sebesar 9.1%  sedangkan sisanya, yaitu 90.9%, dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

4.3. Pengujian Hipotesis

1. Berdasarkan hasil uji secara parsial terhadap variabel kepemilikan 

institusional, diperoleh t-hitung sebesar 1,026 dengan tingkat signifikasi 



sebesar 30,6%. Berdasarkan hasil tersebut karena tingkat signifikasi lebih 

besar dari  =5%, maka hipotesis ke-1 tidak berhasil didukung.

2. Berdasarkan hasil uji secara parsial terhadap variabel kepemilikan 

manajerial, diperoleh t-hitung sebesar 2,362 dengan tingkat signifikasi 

sebesar 1,9%. Berdasarkan hasil tersebut karena tingkat signifikasi lebih 

kecil dari  =5%, maka hipotesis ke-2 berhasil didukung.

3. Berdasarkan hasil uji secara parsial terhadap variabel proporsi dewan 

komisaris, diperoleh t-hitung sebesar -2,314 dengan tingkat signifikasi 

sebesar 2,2%. Berdasarkan hasil tersebut karena tingkat signifikasi lebih 

kecil dari  =5%, maka hipotesis ke-3 berhasil didukung.

4. Berdasarkan hasil uji secara parsial terhadap variabel ukuran dewan 

komisaris, diperoleh t-hitung sebesar -2,065 dengan tingkat signifikasi 

sebesar 4,1%. Berdasarkan hasil tersebut karena tingkat signifikasi lebih 

kecil dari  =5%, maka hipotesis ke-4 berhasil didukung.

5. Berdasarkan hasil uji secara parsial terhadap variabel keikutsertaan 

perusahaan dalam CGPIl, diperoleh t-hitung sebesar 0,463 dengan tingkat 

signifikasi sebesar 64,4%. Berdasarkan hasil tersebut karena tingkat 

signifikasi lebih besar dari  =5%, maka hipotesis ke-5 tidak berhasil 

didukung.

4.4 Pembahasan 

1. Kepemilikan Institusional 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap kepemilikan institusional, penelitian 

ini tidak berhasil menemukan adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap 

manajemen laba perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 



dilakukan oleh Ujiyantho dan Agus Pramuka (2007), dan Darmawati (2003) yang 

menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Yang artinya, berapa pun besaran kepemilikan institusional, 

manajemen laba tetap dilakukan oleh perusahaan pada laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan atau konsep yang 

menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah pemilik yang lebih 

memfokuskan pada Current Earning (Porter, 1992 dalam Ujiyantho dan Agus 

Pramuka ,2007), akibatnya manajer terpaksa untuk melakukan tindakan yang 

dapat meningkatkan laba jangka pendek, misal dengan manipulasi laba. 

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh (Cornett, et al 2006) yang 

menyatakan bahwa kepemilikan institusional akan membuat manajer merasa 

terikat untuk memenuhi target laba dari investor, sehingga mereka akan tetap 

cenderung terlibat dalam tindakan manipulasi laba.

Jika kita melihat hasil perhitungan statistik deskriptif, nilai rata – rata 

kepemilikan institusional adalah 68,25%. Namun, dengan kepemilikan yang besar 

ini ternyata tidak mampu mengurangi praktik manajemen laba. Hal ini disebabkan 

karena investor institusi merupakan investor sementara sehingga tidak dapat 

melakukan fungsi yang efektif.

2. Kepemilikan Manajerial 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap kepemilikan manajerial, penelitian 

ini berhasil menemukan adanya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap 

manajemen laba. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Siallagan dan Machfoedz (2006) dan Boediono (2005), dimana hasil 

penemuannya menemukan adanya pengaruh antara kepemilikan manajerial dan 



praktek manajemen laba. Jika dilihat dari pola hubungannnya, maka pengaruhnya 

adalah positif. Yang berarti, semakin tinggi tingkat kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen, semakin tinggi besaran manajemen laba pada laporan. Dalam 

penelitian ini, struktur kepemilikan emiten menunjukkan tingkat kepemilikan 

manajerial yang terkonsentrasi atau kepemilikan yang mengontrol (Boediono, 

2005). Dengan kepemilikan yang mengontrol tersebut, maka kemungkinan 

terjadinya manajemen laba sangat tinggi.

3. Proporsi Dewan Komisaris Independen 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap proporsi dewan komisaris 

independen, penelitian ini berhasil menemukan adanya pengaruh proporsi dewan 

komisaris independen terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Boediono (2005), Ujiyantho dan Arief (2007), dan 

Sillagan dan Machfoed (2006). Jika dilihat dari pola hubungannnya, maka 

pengaruhnya adalah negatif. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi 

proporsi dewan komisaris independen, semakin rendah besaran manajemen laba 

pada laporan.

Aktivitas monitoring yang dilakukan oleh dewan komisaris dipandang 

sebagai suatu pemecahan yang efektif dari masalah keagenan yang disebabkan 

karena adanya ketidaksejajaran kepentingan antara manajemen dan pemegang 

saham. Pengawasan yang dilakukan dewan komisaris diharapkan sebagai suatu 

pemecahan terhadap masalah keagenan yang disebabkan oleh adanya 

ketidaksejajaran kepentingan antara manajemen dan pemegang saham.

Dengan  mengawasi kualitas pelaporan keuangan, komisaris independen 

dipandang telah efektif dalam menjalankan tanggung jawabnya demi membatasi 



manajemen laba diperusahaan. Sesuai dengan Bonus Plan Hypothesis, manajer 

yang bekerja di perusahaan dengan rencana bonus akan berusaha mengatur laba 

yang dilaporkan untuk memaksimalkan bonus yang akan diterimanya, sehingga 

mendorong mereka untuk bertindak oportunis.

Komisaris independent hadir dengan tanggung jawab sebagai 

penyeimbang dalam pengambilan keputusan serta mendorong secara proaktif agar 

dewan komisaris dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih baik dan 

dapat bertindak secara independent. Terbukti, dengan kehaadiran komisaris 

independent, praktik manajemen laba dapat dibatasi pada perusahaan manufaktur 

yang listing di BEI.

4. Ukuran Dewan Komisaris 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap ukuran dewan komisaris, penelitian 

ini berhasil menemukan adanya pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap 

manajemen laba. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Chtourou, Bedard, dan Courteau (2001) dan Yu (2006) yang menggunakan model 

yang sama, yaitu model Jones Modified untuk mengukur akrual kelolaannya.. Jika 

dilihat dari pola hubungannnya, maka pengaruhnya adalah negatif. Hal ini dapat 

diartikan bahwa semakin banyak dewan komisaris, maka besaran manajemen laba 

pada laporan semakin rendah.

Dengan jumlah dewan komisaris yang besar, maka pengawasan terhadap 

pihak manajemen juga semakin kuat. Dominasi oleh pihak manajemen dalam 

menjalankan perusahaan dapat diimbangi dengan jumlah dewan komisaris yang 

besar sebagai wakil dari para investor. Sehingga sifat manajemen yang 

opportunistik tidak dapat dihindari.



5. Keikutsertaan Perusahaan dalam CGPI   

Berdasarkan hasil pengujian terhadap keikutsertaan perusahaan dalam 

CGPI, penelitian ini tidak berhasil menemukan adanya pengaruh keikutsertaan 

perusahaan dalam CGPI terhadap manajemen laba. Menurut Damiri (ketua 

Komisi Good Corporate Governance) seperti dikutip dalam majalah SWA, hal ini 

terjadi karena masih banyak perusahaan yang berangggapan bahwa Good 

Corporate Governance  merupakan sesuatu yang menghambat bagi perusahaan, 

sehingga memunculkan spekulasi bahwa banyak perusahaan yang menjalankan 

praktik bisnisnya  dengan tidak sehat. 

Sampai saat ini peraturan perundangan hanya mengatur kewajiban 

perusahaan publik untuk menjalankan Good Corporate Governance, sehingga 

keikutsertaan perusahaan  dalam CGPI hanya bersifat sukarela. Sehingga 

penghargaan Corporate Governance Perception Index dianggap penghargaan 

sosial.



BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh beberapa mekanisme 

Corporate Governance terhadap manajemen laba, yang diproxykan dengan 

discretionary accrual. Mekanisme corporate governance yang diteliti adalah 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proposi dewan komisaris dan 

ukuran dewan komisaris. Keempat mekanisme tersebut merupakan variabel 

independen sedangkan keikutsertaan perusahaan dalam Corporate Governance 

Perception Index merupakan variabel kontrol. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2005-2007. Dari penelitian yang dilakukan, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji F dapat diketahui bahwa secara bersama – sama, 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proposi dewan 

komisaris ukuran dewan komisaris dan keikutsertaan perusahaan dalam 

CGPI berpengaruh secara signifikan terhadap praktek manajemen laba.

2. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, penelitian ini tidak berhasil 

membuktikan adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap 

manajemen laba. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Ujiyantho dan Agus Pramuka (2007), dan Darmawati 

(2003). Meskipun rata – rata kepemilikan institusional sangat besar 

(68,25%) ternyata tidak mampu mengurangi praktik manajemen laba. Hal 

ini menunukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berhasil menjadi 



suatu mekanisme Corporate Governance untuk mencegah praktik 

manajeme laba.

3. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, penelitian ini berhasil 

membuktikan adanya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap 

manajemen laba. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Siallagan dan Machfoedz (2006) dan Boediono (2005). 

Jika dilihat dari pola hubungannnya, maka pengaruhnya adalah positif. 

Yang berarti, semakin tinggi tingkat kepemilikan saham oleh pihak

manajemen, semakin tinggi besaran manajemen laba pada laporan. Dalam 

penelitian ini, struktur kepemilikan emiten menunjukkan tingkat 

kepemilikan manajerial yang terkonsentrasi atau kepemilikan yang 

mengontrol. Dengan kepemilikan yang mengontrol tersebut, maka 

kemungkinan terjadinya manajemen laba sangat tinggi.

4. Berdasarkan hasil pengujian terhadap proporsi dewan komisaris 

independen, penelitian ini berhasil menemukan adanya pengaruh proporsi 

dewan komisaris independen terhadap manajemen laba. Hasil penelitian 

ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Boediono (2005), 

Ujiyantho dan Arief (2007), dan Sillagan dan Machfoed (2006). Jika 

dilihat dari pola hubungannnya, maka pengaruhnya adalah negatif. 

Aktivitas monitoring yang dilakukan oleh dewan komisaris dipandang 

sebagai suatu pemecahan yang efektif dari masalah keagenan yang 

disebabkan karena adanya ketidaksejajaran kepentingan antara manajemen 

dan pemegang saham. Dengan  mengawasi kualitas pelaporan keuangan, 



komisaris independen dipandang telah efektif dalam menjalankan 

tanggung jawabnya demi membatasi manajemen laba diperusahaan. 

5. Berdasarkan hasil pengujian terhadap ukuran dewan komisaris, penelitian 

ini berhasil menemukan adanya pengaruh ukuran dewan komisaris 

terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Chtourou, Bedard, dan Courteau (2001) dan Yu (2006) 

yang menggunakan model yang sama, yaitu model Jones Modified untuk 

mengukur akrual kelolaannya. Jika dilihat dari pola hubungannnya, maka 

pengaruhnya adalah negative. Dengan jumlah dewan komisaris yang 

besar, maka pengawasan terhadap pihak manajemen juga semakin kuat. 

Sehingga sifat manajemen yang opportunistik tidak dapat dihindari.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini juga tidak terlepas dari keterbatasan. Keterbatasan pada 

penelitian ini adalah variable mekanisme Good Corporate Governance yang 

digunakan dalam penelitian ini hanya dibatasi pada kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, proposi dewan komisaris dan ukuran dewan komisaris. 

Meskipun pada awalnya terdapat variable keberadaan komite audit, namun pada 

saat tahap pengolahan data, ternyata variable tersebut tidak dapat digunakan 

dalam penelitian ini.

Hasil analisis regresi yang menghasilkan nilai koefisien determinasi hanya 

sebesar 9,1% menunjukkan perlunya penambahan variabel independen yang 

berfungsi sebagai prediktor terhadap besarnya akrual perusahaan.

5.3 Implikasi Penelitian 



Dengan adanya keterbatasan pada penelitian ini, penelitian selanjutnya 

bisa dikembangkan dengan melakukan penyempurnaan sebagai berikut :

1. Penelitian ini memberikan bukti bahwa mekanisme Corporate 

Governance yang meliputi proporsi dewan komisaris dan ukuran dewan 

komisaris mampu menekan praktik  manajemen laba. Tetapi hasil 

kontradiktif diperoleh pada kepemilikan institusional, yang ternyata tidak 

berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Sedangkan untuk 

kepemilikan manajerial berpengaruh positif. Hal ini mungkin terjadi 

karena sifat dari kepemilikan manajerial yang mengontrol.

2. Apabila dimungkinkan, penelitian selanjutnya bisa dilakukan dengan 

menggunakan periode yang lebih panjang. Dengan periode yang lebih 

panjang, diharapkan pengukuran terhadap trend manajemen laba bisa lebih 

akurat.

3. Adanya penambahan varibel independen. Dengan penambahan variable 

independen diharapkan penelitian mampu menghasilkan hasil analisis 

yang lebih baik dari penelitian ini dalam memprediksi manajemen laba 

pada perusahaan.
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LAMPIRAN 1 :
Perusahaan Sampel 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN
1 AMFG PT Asahimas Flat Glass Tbk.
2 ASII PT Astra Internasional Tbk
3 AUTO PT Astra Otopart Tbk.
4 BATA PT Sepatu Bata Tbk.
5 BATI PT Barito Pacific Timber Tbk
6 BRPT PT BAT Indoesia Tbk.
7 BTON PT Betonjaya Manunggal Tbk.
8 BUDI PT Budi Acid Jaya Tbk.
9 DAVO PT Davomas Abadi Tbk 
10 DLTA PT Delta Djakarta Tbk
11 DPNS PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk
12 DVLA PT Darya Varia Laboratoria Tbk.
13 DYNA PT Dynaplast Tbk.
14 EKAD PT Ekadharma Internasional Tbk
15 ESTI PT Ever Shine Tex Tbk.
16 FASW PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
17 GDYR PT Goodyear Indonesia Tbk
18 GGRM PT Gudang Garam Tbk.
19 GJTL PT Gajah Tunggal Tbk.
20 HEXA PT Hexindo Adiperrkasa Tbk
21 HMSP PT Hanjaya Mandala Tbk
22 IKBI PT Sumi Indo Kabel Tbk
23 INAI PT Indal Aluminium Tbk
24 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk
25 INTD PT Inter Delta Tbk
26 INTP PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk
27 JKSW PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk
28 KAEF Pt Kimia Farma Tbk
29 KARW PT Karwell Indonesia Tbk
30 KBLI PT GT Kabel Indonesia Tbk
31 KDSI PT Kedawung Setia Industrial Tbk
32 KLBF PT Kalbe Farma Tbk
33 LION PT Lion Metal Work Tbk
34 LMSH PT Lionmesh Prima Tbk
35 LTLS PT Lautan Luas Tbk
36 MERK PT Merck Tbk
37 MLBI PT Multi Bintang Indonesia Tbk
38 MLPL PT Multipolar Corporation Tbk
39 MRAT PT Mustika Ratu Tbk
40 MTDL PT Metrodata Electronics Tbk
41 MYOR PT Mayora Indah Tbk
42 PICO PT Pelangi Indah Canindo Tbk



43 PRAS PT Prima Alloy Steel Tbk
44 SCCO PT Sucaca Tbk
45 SIMA PT Siwani Makmur Tbk
46 SIPD PT Sierad Produce Tbk
47 SMAR PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
48 SMGR PT Semen Gresik Tbk
49 SMSM PT Selamat Sempurna Tbk
50 SPMA PT Suparma Tbk
51 SULI PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk
52 TURI PT Tunas Ridean Tbk
53 ULTJ PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
54 UNTR PT United Tractor Tbk
55 UNVR PT Unilever Indonesia Tbk

LAMPIRAN 2
Hasil Regresi 2005

Variables Entered/Removedb

Model Variables Entered Variables Removed Method

1 PPE/Ait-1, 
DREV/Ait-1a . Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: TAit / Ait-1

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the 

Estimate

1 .213a .045 .009 .11120

a. Predictors: (Constant), PPE/Ait-1, DREV/Ait-1

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression .031 2 .015 1.235 .299a

Residual .643 52 .012

Total .674 54

a. Predictors: (Constant), PPE/Ait-1, DREV/Ait-1

b. Dependent Variable: TAit / Ait-1

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta



1 (Constant) -.027 .086 -.320 .751

DREV/Ait-1 .082 .058 .210 1.403 .166

PPE/Ait-1 .004 .079 .008 .052 .959

a. Dependent Variable: TAit / Ait-1

LAMPIRAN 3
Hasil Regresi 2006

Variables Entered/Removedb

Model Variables Entered Variables Removed Method

1 PPE/Ait-1, 
DREV/Ait-1a . Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: TAit / Ait-1

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the 

Estimate

1 .254a .064 .028 .07911

a. Predictors: (Constant), PPE/Ait-1, DREV/Ait-1

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression .022 2 .011 1.788 .177a

Residual .325 52 .006

Total .348 54

a. Predictors: (Constant), PPE/Ait-1, DREV/Ait-1

b. Dependent Variable: TAit / Ait-1

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) -.074 .031 -2.363 .022

DREV/Ait-1 .058 .043 .182 1.335 .188

PPE/Ait-1 .041 .026 .214 1.565 .124

a. Dependent Variable: TAit / Ait-1



LAMPIRAN 4
Hasil Regresi 2007

Variables Entered/Removedb

Model Variables Entered Variables Removed Method

1 PPE/Ait-1, 
DREV/Ait-1a . Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: TAit / Ait-1

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the 

Estimate

1 .513a .263 .235 .10686

a. Predictors: (Constant), PPE/Ait-1, DREV/Ait-1

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression .212 2 .106 9.271 .000a

Residual .594 52 .011

Total .806 54

a. Predictors: (Constant), PPE/Ait-1, DREV/Ait-1

b. Dependent Variable: TAit / Ait-1

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) -.081 .024 -3.350 .002

DREV/Ait-1 .167 .041 .486 4.082 .000

PPE/Ait-1 .018 .012 .170 1.430 .159

a. Dependent Variable: TAit / Ait-1



LAMPIRAN 5
UJI NORMALITAS : Grafik P-Plot
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LAMPIRAN 6
PERHITUNGAN AKRUAL MODEL JONES 2005 (DALAM JUTAAN RUPIAH)

NO NAMA Ni CFOit TAit Ait-1 Tait / Ait-1 DREV/Ait-1 PPE/Ait-1 DREC/Ait-1 REV-REC NDA DA
1 AMFG 212552.00 222832.00 -10280.00 1564031.00 -0.00657 0.16755 1.00105 -0.01934 0.18689 -0.00808 0.00151

2 ASII 5457285.00 2482997.00 2974288.00 39145453.00 0.07598 0.42988 1.20029 0.03680 0.39307 0.00956 0.06643

3 AUTO 279027.00 189883.00 89144.00 2436481.00 0.03659 0.38105 1.24297 0.04394 0.33711 0.00517 0.03142

4 BATA 25086.00 52278.00 -27192.00 262535.00 -0.10357 -0.02289 1.16472 -0.00015 -0.02274 -0.02449 -0.07908
5 BATI 19082.00 78796.00 -59714.00 696241.00 -0.08577 0.11361 0.97924 0.01479 0.09882 -0.01535 -0.07042
6 BRPT 686842.00 -308806.00 995648.00 3279018.00 0.30364 0.14030 0.69847 -0.00044 0.14074 -0.01309 0.31674
7 BTON 1749.00 1940.00 -191.00 28780.00 -0.00664 0.29844 0.96320 -0.10045 0.39889 0.00905 -0.01568
8 BUDI 2281.00 64006.00 -61725.00 940868.00 -0.06560 0.10105 1.04010 0.02493 0.07612 -0.01695 -0.04865
9 DAVO 90069.00 322540.00 -232471.00 1577951.00 -0.14732 0.05622 1.10707 -0.00062 0.05684 -0.01824 -0.12908

10 DLTA 56405.00 39558.00 16847.00 455244.00 0.03701 0.17408 1.18131 0.10497 0.06911 -0.01694 0.05394
11 DPNS 4476.00 5297.00 -821.00 150358.00 -0.00546 0.02269 0.95447 -0.11410 0.13679 -0.01236 0.00690
12 DVLA 71576.00 74205.00 -2629.00 431174.00 -0.00610 0.26356 1.27705 0.07223 0.19133 -0.00658 0.00048
13 DYNA 20610.00 92682.00 -72072.00 998118.00 -0.07221 0.14502 1.07574 0.01866 0.12636 -0.01271 -0.05950
14 EKAD 5201.00 9224.00 -4023.00 63486.00 -0.06337 0.39612 1.17771 0.05439 0.34173 0.00528 -0.06864
15 ESTI -9205.00 -19087.00 9882.00 543566.00 0.01818 -0.01567 1.08522 -0.00384 -0.01184 -0.02393 0.04211
16 FASW 5828.00 100367.00 -94539.00 2628415.00 -0.03597 0.03021 1.09641 0.00869 0.02152 -0.02117 -0.01480
17 GDYR -7249.00 42332.00 -49581.00 440841.00 -0.11247 0.24307 1.04060 -0.01810 0.26118 -0.00186 -0.11061
18 GGRM 1889646.00 1582883.00 306763.00 20591389.00 0.01490 0.02698 1.07467 0.00933 0.01766 -0.02157 0.03647
19 GJTL 346835.00 247324.00 99511.00 6341117.00 0.01569 -0.31123 1.17950 0.01580 -0.32704 -0.04924 0.06494
20 HEXA 97771.00 -245242.00 343013.00 636109.00 0.53924 0.67243 1.68134 0.00885 0.66359 0.03360 0.50563
21 HMSP 2383066.00 2058731.00 324335.00 11699265.00 0.02772 0.59947 1.02012 0.01351 0.58596 0.02454 0.00319
22 IKBI 23749.00 15097.00 8652.00 445145.00 0.01944 1.00610 1.23161 0.21914 0.78696 0.04180 -0.02236
23 INAI -20774.00 -33879.00 13105.00 406708.00 0.03222 0.00729 1.17218 0.07364 -0.06635 -0.02802 0.06024
24 INDF 124018.00 800679.00 -676661.00 9258296.00 -0.07309 0.09139 1.59706 0.02143 0.06996 -0.01515 -0.05794
25 INTD -1432.00 -2765.00 1333.00 33435.00 0.03987 0.05153 0.93695 -0.02297 0.07450 -0.01751 0.05738
26 INTP 739686.00 1360803.00 -621117.00 9771011.00 -0.06357 0.09997 1.07833 0.01136 0.08861 -0.01577 -0.04779
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27 JKSW 10620.00 20810.00 -10190.00 310674.00 -0.03280 0.07356 0.93167 -0.05026 0.12382 -0.01351 -0.01929
28 KAEF 52826.00 30596.00 22230.00 1173438.00 0.01894 -0.09336 1.00355 0.01612 -0.10948 -0.03223 0.05118
29 KARW 1360.00 -20053.00 21413.00 514999.00 0.04158 0.26555 0.95546 0.03531 0.23024 -0.00473 0.04631
30 KBLI 25607.00 6687.00 18920.00 367349.00 0.05150 1.22762 1.33334 0.15531 1.07231 0.06549 -0.01398
31 KDSI -7398.00 18272.00 -25670.00 378220.00 -0.06787 0.23353 1.01774 0.02962 0.20391 -0.00662 -0.06125
32 KLBF 626117.00 441365.00 184752.00 4231054.00 0.04367 0.19572 1.09509 0.01463 0.18109 -0.00816 0.05183
33 LION 19022.00 15645.00 3377.00 146703.00 0.02302 0.12084 1.12493 -0.00773 0.12857 -0.01232 0.03534
34 LMSH 4107.00 -547.00 4654.00 42748.00 0.10887 0.35005 0.98589 0.01897 0.33108 0.00361 0.10526
35 LTLS 52425.00 66650.00 -14225.00 1424793.00 -0.00998 0.32352 1.12919 0.06917 0.25435 -0.00205 -0.00793
36 MERK 57700.00 38992.00 18708.00 200466.00 0.09332 0.06487 1.08764 0.01108 0.05379 -0.01857 0.11190
37 MLBI 87014.00 144525.00 -57511.00 284870.00 -0.20189 0.49743 2.01982 0.06239 0.43504 0.01637 -0.21825
38 MLPL 60718.00 431306.00 -370588.00 4872881.00 -0.07605 1.02276 1.12473 -0.00570 1.02846 0.06105 -0.13710
39 MRAT 8510.00 11720.00 -3210.00 294415.00 -0.01090 -0.12154 0.98720 -0.02255 -0.09899 -0.03145 0.02054
40 MTDL 16307.00 74039.00 -57732.00 611042.00 -0.09448 0.39790 1.09093 0.15941 0.23849 -0.00350 -0.09098
41 MYOR 45730.00 157011.00 -111281.00 1280645.00 -0.08689 0.25617 1.14003 0.00860 0.24757 -0.00256 -0.08434
42 PICO 1774.00 15454.00 -13680.00 243302.00 -0.05623 0.23648 1.03223 -0.02207 0.25856 -0.00211 -0.05412
43 PRAS 4600.00 34062.00 -29462.00 438201.00 -0.06723 0.33514 1.28050 0.15822 0.17691 -0.00774 -0.05950
44 SCCO 56798.00 14931.00 41867.00 610572.00 0.06857 0.60360 1.13689 0.12998 0.47362 0.01586 0.05271
45 SIMA 2204.00 6905.00 -4701.00 56765.00 -0.08282 0.22639 1.14704 0.08747 0.13892 -0.01139 -0.07143
46 SIPD -122480.00 -18265.00 -104215.00 1254009.00 -0.08311 0.05710 0.92326 0.00582 0.05127 -0.01946 -0.06365
47 SMAR 304203.00 148253.00 155950.00 3972684.00 0.03926 0.09618 1.15721 0.01884 0.07734 -0.01637 0.05562
48 SMGR 1022568.00 1223051.00 -200483.00 6640561.00 -0.03019 0.22056 1.09885 0.03435 0.18621 -0.00773 -0.02246
49 SMSM 60135.00 153724.00 -93589.00 650930.00 -0.14378 0.20059 1.01875 0.01282 0.18776 -0.00794 -0.13584
50 SPMA 8149.00 11452.00 -3303.00 1312962.00 -0.00252 0.02499 1.00553 -0.01193 0.03692 -0.02029 0.01777
51 SULI 703.00 40472.00 -39769.00 1163351.00 -0.03418 0.04775 1.06799 -0.00520 0.05295 -0.01872 -0.01546
52 TURI 142732.00 -316931.00 459663.00 2002792.00 0.22951 0.66932 1.50370 0.11561 0.55371 0.02391 0.20560
53 ULTJ 4527.00 35661.00 -31134.00 1300240.00 -0.02394 0.12721 0.96478 0.01418 0.11303 -0.01425 -0.00969
54 UNTR 1050729.00 1048518.00 2211.00 6769367.00 0.00033 0.64781 1.57088 0.13888 0.50893 0.02054 -0.02021
55 UNVR 1440485.00 1665735.00 -225250.00 3663709.00 -0.06148 0.27494 1.04876 -0.01034 0.28529 0.00014 -0.06162
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LAMPIRAN 7
PERHITUNGAN AKRUAL MODEL JONES 2006 (DALAM JUTAAN RUPIAH)

NO NAMA Ni CFOit TAit Ait-1 Tait / Ait-1 DREV/Ait-1 PPE/Ait-1 DREC/Ait-1 REV-REC NDA DA

1 AMFG -17219.00 52449.00 -69668.00 1565679.00 -0.04450 -0.11354 1.04087 0.00556 -0.11911 -0.03851 -0.00599

2 ASII 3712097.00 9020067.00 -5307970.00 46985962.00 -0.11297 -0.13245 1.23291 -0.01369 -0.11876 -0.03061 -0.08236
3 AUTO 282058.00 266303.00 15755.00 3028465.00 0.00520 -0.15886 0.99924 -0.00958 -0.14928 -0.04195 0.04715
4 BATA 20160.00 86644.00 -66484.00 305779.00 -0.21743 -0.02056 0.88777 -0.02858 0.00803 -0.03748 -0.17995
5 BATI -62123.00 -85162.00 23039.00 681787.00 0.03379 -0.20943 0.89759 0.01433 -0.22376 -0.05041 0.08420
6 BRPT 7190.00 -244015.00 251205.00 2290291.00 0.10968 -0.16024 0.75935 0.01190 -0.17215 -0.05311 0.16279
7 BTON 817.00 -322.00 1139.00 27721.00 0.04109 0.10292 1.21475 0.22517 -0.12225 -0.03155 0.07264
8 BUDI 20678.00 166584.00 -145906.00 978597.00 -0.14910 0.04934 0.95199 -0.06263 0.11197 -0.02886 -0.12023
9 DAVO 196277.00 59577.00 136700.00 1746895.00 0.07825 0.30665 1.55007 0.02846 0.27820 0.00524 0.07301

10 DLTA 43284.00 18108.00 25176.00 537784.00 0.04681 -0.10461 1.06222 0.06393 -0.16854 -0.04047 0.08729
11 DPNS -2624.00 7568.00 -10192.00 143512.00 -0.07102 0.03855 1.01765 -0.01885 0.05740 -0.02931 -0.04171
12 DVLA 52508.00 59093.00 -6585.00 550629.00 -0.01196 0.06580 1.01218 0.02433 0.04147 -0.03045 0.01849
13 DYNA -6678.00 82348.00 -89026.00 1073712.00 -0.08291 0.10859 1.04678 0.03132 0.07727 -0.02697 -0.05595
14 EKAD 5763.00 -1738.00 7501.00 74768.00 0.10032 0.07200 0.99838 0.03901 0.03298 -0.03150 0.13183
15 ESTI -51483.00 -2395.00 -49088.00 589887.00 -0.08322 -0.00179 0.89957 -0.00702 0.00524 -0.03715 -0.04606
16 FASW 101728.00 88767.00 12961.00 2881808.00 0.00450 0.06475 1.18741 0.01593 0.04881 -0.02284 0.02733
17 GDYR 25397.00 61169.00 -35772.00 458737.00 -0.07798 0.23408 0.99153 0.03370 0.20038 -0.02216 -0.05582
18 GGRM 1007822.00 1905618.00 -897796.00 22128851.00 -0.04057 0.06742 0.98211 0.02216 0.04526 -0.03146 -0.00911
19 GJTL 118401.00 298192.00 -179791.00 7479373.00 -0.02404 0.08513 0.97281 -0.00354 0.08867 -0.02935 0.00531
20 HEXA 39428.00 122953.00 -83525.00 1069514.00 -0.07810 -0.02579 1.12584 0.05788 -0.08367 -0.03298 -0.04511
21 HMSP 3530490.00 3538693.00 -8203.00 11934600.00 -0.00069 0.40932 1.06076 -0.00881 0.41813 -0.00679 0.00610
22 IKBI 44373.00 50034.00 -5661.00 548245.00 -0.01033 0.89452 1.07670 -0.03741 0.93193 0.02342 -0.03374
23 INAI 12538.00 -83399.00 95937.00 476734.00 0.20124 0.17636 1.16626 0.03671 0.13965 -0.01848 0.21972
24 INDF 661210.00 1486053.00 -824843.00 14786084.00 -0.05579 0.21486 1.10019 -0.00536 0.22021 -0.01656 -0.03923
25 INTD 501.00 1688.00 -1187.00 31327.00 -0.03789 0.00929 0.90238 -0.00022 0.00951 -0.03679 -0.00110
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26 INTP 592802.00 1195324.00 -602522.00 10536380.00 -0.05718 0.06957 0.91097 0.00602 0.06355 -0.03333 -0.02385
27 JKSW 5563.00 14765.00 -9202.00 289447.00 -0.03179 0.05413 0.91033 0.00813 0.04600 -0.03437 0.00257
28 KAEF 43989.00 140243.00 -96254.00 1177603.00 -0.08174 0.31698 1.07132 0.01131 0.30568 -0.01282 -0.06891
29 KARW -74430.00 29082.00 -103512.00 492063.00 -0.21036 -0.90837 0.65275 -0.08714 -0.82123 -0.09482 -0.11555
30 KBLI 50381.00 16255.00 34126.00 489802.00 0.06967 0.54604 0.90054 0.12986 0.41618 -0.01348 0.08315
31 KDSI 7350.00 28783.00 -21433.00 384928.00 -0.05568 0.06881 1.14239 0.38105 -0.31224 -0.04545 -0.01023
32 KLBF 676581.00 640610.00 35971.00 4633399.00 0.00776 0.04330 0.99811 0.01572 0.02758 -0.03182 0.03959
33 LION 20642.00 26486.00 -5844.00 165030.00 -0.03541 0.08744 1.13730 0.01249 0.07495 -0.02339 -0.01202
34 LMSH 2667.00 979.00 1688.00 42145.00 0.04005 -0.58984 3.97174 0.03165 -0.62150 0.05286 -0.01281
35 LTLS 29677.00 43467.00 -13790.00 1608866.00 -0.00857 0.15336 1.13777 0.06366 0.08970 -0.02252 0.01395
36 MERK 86537.00 91417.00 -4880.00 218034.00 -0.02238 0.46440 1.29658 0.05210 0.41230 0.00255 -0.02493
37 MLBI 73581.00 166742.00 -93161.00 575385.00 -0.16191 0.06672 1.06092 -0.02376 0.09048 -0.02563 -0.13628
38 MLPL 45159.00 509924.00 -464765.00 5480658.00 -0.08480 0.29370 1.36345 0.02254 0.27116 -0.00282 -0.08198
39 MRAT 9096.00 2333.00 6763.00 290646.00 0.02327 0.06981 1.00386 0.02116 0.04865 -0.03038 0.05365
40 MTDL 20776.00 11796.00 8980.00 666604.00 0.01347 0.19858 1.11130 0.00392 0.19466 -0.01757 0.03104
41 MYOR 93575.00 24389.00 69186.00 1459969.00 0.04739 0.18174 1.06398 0.07592 0.10582 -0.02462 0.07201
42 PICO 1879.00 -33956.00 35835.00 251143.00 0.14269 0.06479 1.07800 0.01401 0.05078 -0.02721 0.16990
43 PRAS -2761.00 57253.00 -60014.00 561115.00 -0.10695 0.10258 1.05711 0.07395 0.02863 -0.02934 -0.07761
44 SCCO 51643.00 132142.00 -80499.00 694151.00 -0.11597 0.17696 0.97049 -0.11732 0.29428 -0.01762 -0.09835
45 SIMA 1090.00 360.00 730.00 65112.00 0.01121 0.02652 1.05271 -0.06301 0.08954 -0.02602 0.03723
46 SIPD 40954.00 -2789.00 43743.00 1157773.00 0.03778 -0.27119 0.96202 0.00401 -0.27520 -0.05072 0.08850
47 SMAR 628005.00 375602.00 252403.00 4597227.00 0.05490 0.01122 1.15546 0.00341 0.00781 -0.02650 0.08141
48 SMGR 1295520.00 1594060.00 -298540.00 7296964.00 -0.04091 0.16386 1.02733 -0.00733 0.17118 -0.02237 -0.01855
49 SMSM 66175.00 74242.00 -8067.00 663138.00 -0.01216 0.02953 1.08075 0.05162 -0.02208 -0.03129 0.01912
50 SPMA 23293.00 9916.00 13377.00 1320218.00 0.01013 0.08265 1.04637 0.02106 0.06159 -0.02789 0.03802
51 SULI -53109.00 -69447.00 16338.00 1242449.00 0.01315 -0.10070 1.22387 0.03085 -0.13155 -0.03171 0.04486
52 TURI 22211.00 284614.00 -262403.00 3011591.00 -0.08713 -0.24335 0.94895 0.00878 -0.25213 -0.04993 -0.03720
53 ULTJ 14731.00 106877.00 -92146.00 1254444.00 -0.07346 0.09845 0.99572 0.00348 0.09497 -0.02805 -0.04541
54 UNTR 930372.00 1721743.00 -791371.00 10633839.00 -0.07442 0.04122 1.05774 -0.02986 0.07108 -0.02688 -0.04754
55 UNVR 1721595.00 2174808.00 -453213.00 3842351.00 -0.11795 0.34955 1.20395 0.05103 0.29853 -0.00779 -0.11016
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LAMPIRAN 8
PERHITUNGAN AKRUAL MODEL JONES 2007 (DALAM JUTAAN RUPIAH)

NO NAMA Ni CFOit TAit Ait-1 Tait / Ait-1 DREV/Ait-1 PPE/Ait-1 DREC/Ait-1 REV-REC NDA DA

1 AMFG 153134.00 317570.00 -164436.00 1629668.00 -0.10090 0.22597 1.07985 0.05056 0.17541 -0.03285 -0.06805

2 ASII 6519273.00 11244269.00 -4724996.00 57929290.00 -0.08156 0.24985 1.09651 0.02855 0.22130 -0.02488 -0.05669
3 AUTO 454907.00 262780.00 192127.00 3026160.00 0.06349 0.27539 1.14146 0.04199 0.23340 -0.02206 0.08555
4 BATA 34578.00 75428.00 -40850.00 271461.00 -0.15048 0.23977 1.22331 0.00932 0.23045 -0.02111 -0.12937
5 BATI -34218.00 77819.00 -112037.00 611963.00 -0.18308 0.25532 1.10419 0.03202 0.22330 -0.02441 -0.15867
6 BRPT 44533.00 -54786.00 99319.00 1739140.00 0.05711 -0.07395 9.72441 0.65208 -0.72602 -0.03161 0.08872
7 BTON 8784.00 3992.00 4792.00 33674.00 0.14231 1.72088 1.37997 0.33679 1.38409 0.17482 -0.03251
8 BUDI 46177.00 5763.00 40414.00 931614.00 0.04338 0.29775 1.59471 0.13945 0.15830 -0.02666 0.07004
9 DAVO 208456.00 352303.00 -143847.00 2707801.00 -0.05312 0.42230 1.42866 0.03790 0.38440 0.00828 -0.06140

10 DLTA 47330.00 87272.00 -39942.00 571243.00 -0.06992 0.07543 1.03697 -0.05362 0.12905 -0.04137 -0.02855
11 DPNS 1377.00 5576.00 -4199.00 146045.00 -0.02875 0.11012 1.06852 -0.01294 0.12306 -0.04182 0.01307
12 DVLA 49918.00 93491.00 -43573.00 557338.00 -0.07818 -0.12052 1.00645 -0.02864 -0.09188 -0.07890 0.00072
13 DYNA 773.00 96294.00 -95521.00 1123945.00 -0.08499 0.12133 0.99950 0.01813 0.10320 -0.04636 -0.03863
14 EKAD 4233.00 3922.00 311.00 74647.00 0.00417 0.49279 1.13770 0.09363 0.39916 0.00563 -0.00146
15 ESTI -15305.00 6387.00 -21692.00 530647.00 -0.04088 0.05559 1.01899 0.02399 0.03160 -0.05801 0.01713
16 FASW 121970.00 97144.00 24826.00 3421892.00 0.00726 0.28134 1.10161 0.06045 0.22089 -0.02486 0.03211
17 GDYR 42399.00 90985.00 -48586.00 454851.00 -0.10682 0.23400 1.27440 0.00789 0.22610 -0.02094 -0.08588
18 GGRM 1443585.00 1449178.00 -5593.00 21733034.00 -0.00026 0.08370 1.10104 0.01374 0.06996 -0.05014 0.04988
19 GJTL 90841.00 449548.00 -358707.00 7276025.00 -0.04930 0.16343 1.16199 0.01382 0.14961 -0.03573 -0.01357
20 HEXA 49552.00 215454.00 -165902.00 1204104.00 -0.13778 0.35683 1.14927 0.06005 0.29678 -0.01131 -0.12647
21 HMSP 3624018.00 1786380.00 1837638.00 12659804.00 0.14516 0.01917 1.23861 0.01469 0.00448 -0.05868 0.20384
22 IKBI 77467.00 86785.00 -9318.00 590296.00 -0.01579 -0.54869 0.99835 -0.02703 -0.52166 -0.15101 0.13522
23 INAI 334.00 -1312.00 1646.00 555996.00 0.00296 -0.07829 0.86819 -0.01272 -0.06557 -0.07693 0.07989
24 INDF 980357.00 2502001.00 -1521644.00 16267483.00 -0.09354 0.36372 1.81512 0.04231 0.32141 0.00454 -0.09808
25 INTD 406.00 -737.00 1143.00 28269.00 0.04043 0.02091 0.85914 -0.00952 0.03042 -0.06102 0.10145
26 INTP 983688.00 1403488.00 -419800.00 9598280.00 -0.04374 0.10401 1.04352 0.01873 0.08528 -0.04859 0.00485
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27 JKSW -35002.00 68880.00 -103882.00 263493.00 -0.39425 0.02062 1.10113 0.11538 -0.09476 -0.07772 -0.31653
28 KAEF 52189.00 55188.00 -2999.00 1261584.00 -0.00238 0.13944 1.09920 0.07356 0.06589 -0.05085 0.04848
29 KARW 6020.00 -21337.00 27357.00 321196.00 0.08517 0.20837 0.94185 0.13582 0.07255 -0.05251 0.13768
30 KBLI 25635.00 34821.00 -9186.00 441085.00 -0.02083 0.33939 1.13214 -0.02537 0.36475 -0.00023 -0.02060
31 KDSI 14500.00 16407.00 -1907.00 439737.00 -0.00434 0.60180 1.23269 0.14573 0.45607 0.01683 -0.02117
32 KLBF 705694.00 362898.00 342796.00 4624619.00 0.07412 0.20182 1.11106 0.04699 0.15484 -0.03575 0.10987
33 LION 25298.00 13321.00 11977.00 187689.00 0.06381 0.19338 1.15153 0.07199 0.12140 -0.04064 0.10445
34 LMSH 5942.00 -312.00 6254.00 167389.00 0.03736 0.22638 1.29154 0.00211 0.22427 -0.02095 0.05831
35 LTLS 71670.00 51188.00 20482.00 1830516.00 0.01119 0.16349 1.16638 0.00747 0.15602 -0.03458 0.04577
36 MERK 89484.00 69052.00 20432.00 282699.00 0.07227 0.21096 1.17108 0.04070 0.17026 -0.03211 0.10439
37 MLBI 84385.00 227271.00 -142886.00 610437.00 -0.23407 0.14350 1.01867 0.01758 0.12592 -0.04222 -0.19185
38 MLPL 61317.00 1363551.00 -1302234.00 7472595.00 -0.17427 0.16992 1.30924 -0.00673 0.17665 -0.02861 -0.14566
39 MRAT 11130.00 16550.00 -5420.00 291769.00 -0.01858 0.08821 1.08304 0.02381 0.06440 -0.05139 0.03281
40 MTDL 28480.00 -93361.00 121841.00 740800.00 0.16447 1.45344 1.56891 0.37466 1.07878 0.12702 0.03745
41 MYOR 141589.00 178699.00 -37110.00 1553379.00 -0.02389 0.55165 1.21875 0.08268 0.46897 0.01875 -0.04264
42 PICO 8525.00 -16571.00 25096.00 270733.00 0.09270 0.32050 1.67279 0.14319 0.17731 -0.02210 0.11479
43 PRAS 2773.00 75870.00 -73097.00 593160.00 -0.12323 -0.14840 0.91537 -0.18583 0.03742 -0.05885 -0.06438
44 SCCO 54209.00 -226385.00 280594.00 673668.00 0.41652 1.18550 1.92035 0.60811 0.57739 0.04925 0.36727
45 SIMA -4436.00 14908.00 -19344.00 68544.00 -0.28221 -0.14990 1.10080 -0.02415 -0.12576 -0.08291 -0.19930
46 SIPD 21196.00 -70006.00 91202.00 1113796.00 0.08188 0.46796 1.16249 0.02973 0.43823 0.01261 0.06928
47 SMAR 988944.00 183590.00 805354.00 5311931.00 0.15161 0.63470 1.51794 0.11743 0.51726 0.03210 0.11951
48 SMGR 1775408.00 2074598.00 -299190.00 7496419.00 -0.03991 0.11645 1.13591 0.00679 0.10966 -0.04288 0.00297
49 SMSM 80325.00 105956.00 -25631.00 716686.00 -0.03576 0.25526 1.15818 0.00823 0.24703 -0.01948 -0.01628
50 SPMA 27937.00 32219.00 -4282.00 1381434.00 -0.00310 0.09192 1.08720 0.02185 0.07007 -0.05036 0.04726
51 SULI 27604.00 -66752.00 94356.00 1520602.00 0.06205 0.24326 1.24677 0.00099 0.24226 -0.01872 0.08077
52 TURI 189816.00 -86553.00 276369.00 2857847.00 0.09671 0.18812 1.17055 0.05797 0.13015 -0.03884 0.13554
53 ULTJ 30317.00 -63554.00 93871.00 1249080.00 0.07515 0.23343 1.01091 0.03081 0.20262 -0.02951 0.10466
54 UNTR 1493037.00 2657778.00 -1164741.00 11247846.00 -0.10355 0.39528 1.15601 0.08478 0.31050 -0.00889 -0.09466
55 UNVR 1964652.00 2250013.00 -285361.00 4626000.00 -0.06169 0.26149 0.11528 0.01733 0.24417 -0.03832 -0.02336
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LAMPIRAN 9
DATA DA,INSTOWN, MGROWN, BOARDINDP, BOARDZIZE, CGPI TAHUN 2005

NO NAMA DA INSTOWN MGROWN BOARDINDP BOARDZIZE CGPI
1 AMFG 0.00151 84.940 0.002 33.333 9 0
2 ASII 0.06643 50.110 0.002 30.000 9 1
3 AUTO 0.03142 86.720 0.090 40.000 5 0
4 BATA -0.07908 84.100 0.010 40.000 5 0
5 BATI -0.07042 86.000 0.002 50.000 4 0
6 BRPT 0.31674 53.770 0.001 40.000 5 0
7 BTON -0.01568 0.000 9.580 50.000 2 0
8 BUDI -0.04865 61.860 0.470 33.333 3 0
9 DAVO -0.12908 90.620 0.470 33.333 3 0

10 DLTA 0.05394 84.600 0.470 20.000 5 0
11 DPNS 0.00690 62.820 1.820 33.333 3 0
12 DVLA 0.00048 89.500 0.470 33.330 3 0
13 DYNA -0.05950 71.780 0.470 50.000 4 1
14 EKAD -0.06864 73.260 1.820 33.333 3 0
15 ESTI 0.04211 72.580 1.820 33.333 3 0
16 FASW -0.01480 77.700 1.820 33.333 3 0
17 GDYR -0.11061 91.940 1.820 66.667 3 0
18 GGRM 0.03647 72.120 5.810 60.000 5 0
19 GJTL 0.06494 64.750 0.080 28.571 7 0
20 HEXA 0.50563 81.280 0.010 33.330 3 0
21 HMSP 0.00319 97.950 5.810 33.333 6 0
22 IKBI -0.02236 93.060 0.090 40.000 5 0
23 INAI 0.06024 65.850 5.810 20.000 5 0
24 INDF -0.05794 51.530 0.010 30.000 10 0
25 INTD 0.05738 60.700 5.810 33.333 3 0
26 INTP -0.04779 78.170 5.810 14.286 7 0
27 JKSW -0.01929 59.230 1.330 50.000 2 0
28 KAEF 0.05118 90.030 0.400 50.000 4 0
29 KARW 0.04631 56.980 0.400 25.000 4 0
30 KBLI -0.01398 93.790 0.400 20.000 5 0
31 KDSI -0.06125 66.110 0.400 50.000 4 0
32 KLBF 0.05183 54.160 0.400 40.000 5 1
33 LION 0.03534 57.700 0.180 33.333 3 0
34 LMSH 0.10526 37.620 11.520 33.333 3 0
35 LTLS -0.00793 63.030 0.730 33.330 3 0
36 MERK 0.11190 74.000 0.400 33.333 3 0
37 MLBI -0.21825 83.370 0.400 33.333 6 0
38 MLPL -0.13710 51.150 0.008 50.000 4 0
39 MRAT 0.02054 80.480 0.008 33.333 3 0
40 MTDL -0.09098 13.070 0.410 33.330 3 0
41 MYOR -0.08434 32.960 0.000 33.333 3 0
42 PICO -0.05412 94.170 0.080 33.333 3 0
43 PRAS -0.05950 87.430 0.008 33.333 3 0
44 SCCO 0.05271 67.260 0.008 50.000 4 0
45 SIMA -0.07143 64.890 0.008 33.333 3 0
46 SIPD -0.06365 3.120 0.080 50.000 4 0
47 SMAR 0.05562 74.630 0.080 42.857 7 0
48 SMGR -0.02246 76.540 0.010 20.000 5 0
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49 SMSM -0.13584 68.020 6.200 33.333 3 0
50 SPMA 0.01777 82.930 6.200 40.000 5 0
51 SULI -0.01546 78.300 6.200 40.000 5 0
52 TURI 0.20560 80.260 6.200 40.000 5 0
53 ULTJ -0.00969 21.400 0.000 33.333 3 0
54 UNTR -0.02021 58.130 0.060 42.860 7 1
55 UNVR -0.06162 85.000 0.001 80.000 5 0
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LAMPIRAN 10
DATA DA,INSTOWN, MGROWN, BOARDINDP, BOARDZIZE, CGPI TAHUN 2006

NO NAMA DA INSTOWN MGROWN BOARDINDP BOARDZIZE CGPI
1 AMFG -0.00599 84.500 0.000 33.333 9 0
2 ASII -0.08236 50.110 0.000 50.000 10 1
3 AUTO 0.04715 86.720 0.050 40.000 5 0
4 BATA -0.17995 83.900 0.000 40.000 5 0
5 BATI 0.08420 88.000 0.000 66.660 3 0
6 BRPT 0.16279 53.630 0.000 33.330 6 0
7 BTON 0.07264 0.000 9.580 50.000 2 0
8 BUDI -0.12023 58.800 4.810 40.000 5 0
9 DAVO 0.07301 90.650 0.000 33.333 3 0

10 DLTA 0.08729 84.600 0.000 20.000 5 0
11 DPNS -0.04171 63.810 0.740 33.333 3 0
12 DVLA 0.01849 92.660 0.000 33.330 3 0
13 DYNA -0.05595 72.640 0.680 50.000 4 0
14 EKAD 0.13183 80.250 0.000 33.333 3 0
15 ESTI -0.04606 72.580 0.000 50.000 4 0
16 FASW 0.02733 77.700 0.000 33.333 3 0
17 GDYR -0.05582 85.000 0.000 66.667 3 0
18 GGRM -0.00911 72.120 5.810 60.000 5 0
19 GJTL 0.00531 61.570 0.080 42.857 7 0
20 HEXA -0.04511 76.210 0.010 33.330 3 0
21 HMSP 0.00610 97.950 0.000 40.000 5 0
22 IKBI -0.03374 93.060 0.090 40.000 5 0
23 INAI 0.21972 65.850 0.000 20.000 5 0
24 INDF -0.03923 51.530 0.010 30.000 10 0
25 INTD -0.00110 57.140 4.640 33.333 3 0
26 INTP -0.02385 78.170 0.000 14.286 7 0
27 JKSW 0.00257 59.230 1.330 50.000 2 0
28 KAEF -0.06891 90.030 0.390 60.000 5 0
29 KARW -0.11555 56.750 0.000 25.000 4 0
30 KBLI 0.08315 93.790 0.000 40.000 5 0
31 KDSI -0.01023 66.110 0.000 50.000 4 0
32 KLBF 0.03959 52.830 0.000 40.000 5 1
33 LION -0.01202 57.700 0.180 33.333 3 0
34 LMSH -0.01281 32.220 11.520 33.333 3 0
35 LTLS 0.01395 68.180 0.730 33.330 3 0
36 MERK -0.02493 74.000 0.000 33.333 3 0
37 MLBI -0.13628 83.370 0.000 33.333 6 0
38 MLPL -0.08198 49.350 0.002 50.000 6 0
39 MRAT 0.05365 80.480 0.000 33.333 3 0
40 MTDL 0.03104 13.070 0.410 33.330 3 0
41 MYOR 0.07201 32.960 0.000 33.330 3 0
42 PICO 0.16990 94.170 0.080 33.333 3 0
43 PRAS -0.07761 87.430 0.000 33.333 3 0
44 SCCO -0.09835 67.260 0.000 50.000 4 0
45 SIMA 0.03723 64.890 0.000 33.333 3 0
46 SIPD 0.08850 3.140 0.000 50.000 4 0
47 SMAR 0.08141 72.190 0.000 42.857 7 0
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48 SMGR -0.01855 75.910 0.010 50.000 6 0
49 SMSM 0.01912 61.360 0.000 33.333 3 0
50 SPMA 0.03802 82.930 0.000 40.000 5 0
51 SULI 0.04486 60.710 0.000 40.000 5 0
52 TURI -0.03720 85.850 0.000 40.000 5 0
53 ULTJ -0.04541 48.000 0.000 33.333 3 0
54 UNTR -0.04754 58.450 0.000 33.330 6 1
55 UNVR -0.11016 85.000 0.001 80.000 5 0
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LAMPIRAN 11
DATA DA,INSTOWN, MGROWN, BOARDINDP, BOARDZIZE, CGPI TAHUN 2007

NO NAMA DA INSTOWN MGROWN BOARDINDP BOARDZIZE CGPI
1 AMFG -0.06805 85.140 0.000 33.333 9 0
2 ASII -0.05669 50.110 0.000 50.000 10 0
3 AUTO 0.08555 86.720 0.040 42.857 7 0
4 BATA -0.12937 84.900 0.000 40.000 5 0
5 BATI -0.15867 86.000 0.000 66.660 3 0
6 BRPT 0.08872 72.210 0.000 33.330 6 0
7 BTON -0.03251 0.000 9.580 50.000 2 0
8 BUDI 0.07004 67.480 0.470 40.000 5 0
9 DAVO -0.06140 80.320 0.000 33.333 3 0

10 DLTA -0.02855 84.600 0.000 20.000 5 0
11 DPNS 0.01307 68.920 0.740 33.333 3 0
12 DVLA 0.00072 92.660 0.000 33.330 3 0
13 DYNA -0.03863 69.200 0.690 50.000 4 0
14 EKAD -0.00146 79.380 0.000 33.333 3 0
15 ESTI 0.01713 72.580 0.000 50.000 4 0
16 FASW 0.03211 77.700 0.000 33.333 3 0
17 GDYR -0.08588 85.000 0.000 66.667 3 0
18 GGRM 0.04988 72.120 5.810 60.000 5 0
19 GJTL -0.01357 65.000 0.080 42.857 7 0
20 HEXA -0.12647 76.210 0.010 33.330 3 0
21 HMSP 0.20384 97.950 0.000 40.000 5 0
22 IKBI 0.13522 93.060 0.090 40.000 5 0
23 INAI 0.07989 65.850 0.000 20.000 5 0
24 INDF -0.09808 51.530 0.010 30.000 10 0
25 INTD 0.10145 57.140 4.640 33.333 3 0
26 INTP 0.00485 78.170 0.000 14.286 7 0
27 JKSW -0.31653 59.230 1.330 50.000 2 0
28 KAEF 0.04848 90.030 0.270 60.000 5 0
29 KARW 0.13768 61.690 0.000 25.000 4 0
30 KBLI -0.02060 77.770 0.000 40.000 5 0
31 KDSI -0.02117 74.810 0.000 50.000 4 0
32 KLBF 0.10987 53.620 0.000 40.000 5 1
33 LION 0.10445 57.700 0.180 33.333 3 0
34 LMSH 0.05831 32.220 11.520 33.333 3 0
35 LTLS 0.04577 63.030 0.730 25.000 4 0
36 MERK 0.10439 74.000 0.000 33.333 3 0
37 MLBI -0.19185 83.370 0.000 40.000 5 0
38 MLPL -0.14566 51.150 0.002 50.000 6 0
39 MRAT 0.03281 80.480 0.000 33.333 3 0
40 MTDL 0.03745 12.930 0.000 33.330 3 0
41 MYOR -0.04264 32.960 0.000 33.330 3 0
42 PICO 0.11479 94.170 0.080 33.333 3 0
43 PRAS -0.06438 87.430 0.000 33.333 3 0
44 SCCO 0.36727 67.260 0.000 50.000 4 0
45 SIMA -0.19930 64.890 0.000 33.333 3 0
46 SIPD 0.06928 3.140 0.000 50.000 4 0
47 SMAR 0.11951 95.210 0.000 42.857 7 0
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48 SMGR 0.00297 75.910 0.010 50.000 6 0
49 SMSM -0.01628 69.940 0.000 33.333 3 0
50 SPMA 0.04726 88.600 0.000 40.000 5 0
51 SULI 0.08077 52.060 0.000 40.000 5 0
52 TURI 0.13554 85.850 0.000 40.000 5 0
53 ULTJ 0.10466 48.000 0.000 33.333 3 0
54 UNTR -0.09466 58.450 0.000 37.500 8 1
55 UNVR -0.02336 85.000 0.001 80.000 5 0
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LAMPIRAN 12
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

165 -.317 .506 .005 .100

165 .000 97.950 68.247 21.679

165 .000 11.520 1.030 2.449

165 14.286 80.000 39.185 11.791

165 2.000 10.000 4.461 1.799

165 .000 1.000 .067 .250

165

Manajemen Laba (DA)

Kepemilikan Institusional (INSTOWN)

Kepemilikan Manajerial (MGROWN)

Proporsi dewan komisaris independen (BOARDINDP)

Ukuran dewan komisaris (BOARDZIZE)

Keikutsertaan perusahaan dalam CGPI (CGPI)

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

LAMPIRAN 13
Analisis Regresi



83

83

Model Summaryb

.301a .091 .062 .09707 2.132
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Keikutsertaan perusahaan dalam CGPI (CGPI),
Proporsi dewan komisaris independen (BOARDINDP), Kepemilikan
Manajerial (MGROWN), Kepemilikan Institusional (INSTOWN), Ukuran
dewan komisaris (BOARDZIZE)

a. 

Dependent Variable: Manajemen Laba (DA)b. 

ANOVAb

.150 5 .030 3.178 .009a

1.498 159 .009

1.648 164

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Keikutsertaan perusahaan dalam CGPI (CGPI), Proporsi
dewan komisaris independen (BOARDINDP), Kepemilikan Manajerial (MGROWN),
Kepemilikan Institusional (INSTOWN), Ukuran dewan komisaris (BOARDZIZE)

a. 

Dependent Variable: Manajemen Laba (DA)b. 
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Coefficientsa

.06964 .040 1.741 .084

.00038 .000 .083 1.026 .306 -.002 .081 .078 .876 1.142

.00767 .003 .187 2.362 .019 .187 .184 .179 .908 1.101

-.00149 .001 -.176 -2.314 .022 -.165 -.180 -.175 .992 1.008

-.00931 .005 -.167 -2.065 .041 -.172 -.162 -.156 .874 1.145

.01496 .032 .037 .463 .644 -.049 .037 .035 .878 1.139

(Constant)

Kepemilikan Institusional (INSTOWN)

Kepemilikan Manajerial (MGROWN)

Proporsi dewan komisaris independen (BOARDINDP)

Ukuran dewan komisaris (BOARDZIZE)

Keikutsertaan perusahaan dalam CGPI (CGPI)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Zero-order Partial Part

Correlations

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Manajemen Laba (DA)a. 


