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This research objective is to examine the influence of good corporate governance 

mechanism, debt covenant motivation, political cost motivation, and bonus plan 

motivation to Earnings Management Practice. Good corporate governance mechanism 

includes managerial ownership, institutional ownership, board commissioner 

independent, and audit committee independent. Earnings management motivations 

includes, debt covenant motivation, political cost motivation and bonus plan motivation. 

Earnings management measured with modified Jones model. The sample used in this 

research is 41 manufacture firms listed in The Indonesian Stock Exchange at period 

2007-2009. The result of this research indicates that, managerial ownership, audit 

committee independent, debt covenant motivation, political cost motivation and bonus 

plan motivation had significant influence to earnings management. However, this 

research cannot find influence of institutional ownership and board commissioner 

independent to earnings management practice.  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme good corporate 

governance, motivasi perjanjian hutang, motivasi biaya politis, dan motivasi rencana 

bonus terhadap praktik manajemen laba. Mekanisme good corporate governance terdiri 

dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan 

komite audit independen. Motivasi manajemen laba terdiri dari motivasi perjanjian 

hutang, motivasi biaya politik, dan motivasi rencana bonus. Manajemen laba diukur 

dengan menggunakan model Jones modifikasian. Sampel penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini sebanyak 41 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2007-2009. Hasil penelitian ini menemukan bukti bahwa 

kepemilikan manajerial, komite audit independen, motivasi perjanjian hutang, motivasi 

biaya politis dan motivasi bonus berpengaruh secara signifikan terhadap praktik 

manajemen laba. Disisi lain, penelitian ini tidak dapat menemukan adanya pengaruh 

kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen terhadap praktik manajemen 

laba.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Menurut agency theory, adanya pemisahan antara kepemilikan dan 

pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik. Terjadinya konflik yang 

disebut agency conflict disebabkan pihak-pihak yang terkait yaitu prinsipal (yang 

memberi kontrak atau pemegang saham) dan agen (yang menerima kontrak dan 

mengelola dana prinsipal) mempunyai kepentingan yang saling bertentangan. Jika 

agen dan prinsipal berupaya memaksimalkan utilitasnya masing-masing, serta 

memiliki keinginan dan motivasi yang berbeda, maka ada alasan untuk percaya 

bahwa agen (manajemen) tidak selalu bertindak sesuai keinginan prinsipal 

(Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Teori agensi (agency theory) menyatakan 

bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih principal 

mempekerjakan orang lain sebagai agent untuk memberikan suatu jasa dan 

kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent 

tersebut (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Adanya pemisahan antara fungsi 

kepemilikan dan fungsi pengendalaian dalam hubungan keagenan dapat 

menimbulkan masalah  keagenan, yaitu ketidak sejajaran  kepentingan antara 

principal dan  agent. Berdasarkan teori  keagenan, permasalahan  tersebut dapat 

diatasi dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate 

governance) [Siallagan dan Machfoedz, 2006]. 

Cornett et al., (2006) menyebutkan bahwa praktik manajemen laba telah 

memunculkan beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi, antara lain Enron, 
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Merck, World Com dan mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat. Beberapa 

kasus yang terjadi di Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk 

juga melibatkan pelaporan keuangan (financial reporting) yang berawal dari 

terdeteksi adanya manipulasi (Boediono, 2005). 

Good Corporate Governanace (GCG) merupakan konsep yang diajukan 

demi peningkatan kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen dan 

menjamin akuntanbilitas manajemen terhadap stakeholder dengan  mendasarkan 

pada kerangka peraturan. Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai 

susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, 

kreditor, pemerintah, karyawan, dan stakeholders lainnya (FCGI, 2003). 

Lemahnya mekanisme good corporate governance dalam sebuah perusahaan 

menimbulkan peluang terjadinya praktik manajemen laba.  

Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang efektif oleh pihak-pihak 

yang berkaitan dalam pengelolaan perusahaan. Salah satu pihak yang merupakan 

bagian terpenting dari terlaksananya konsep GCG ini adalah dewan komisaris 

yang terdiri dari komisaris independen. Dewan komisaris merupakan pusat 

ketahanan dan kesuksesan perusahaan (Egon dalam FCGI, 2008) karena dewan 

komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen, sedangkan  

manajemen bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing 

perusahaan, sehingga dewan komisaris dapat mengawasi segala tindakan 

manajemen dalam mengelola perusahaan termasuk kemungkinan manajemen 

melakukan earnings management atau manjemen laba. 

Kaihatu (2006) melakukan penelitian terhadap mekanisme GCG dan 

penerapannya di Indonesia. Dia mengungkapkan dari berbagai hasil penelitian 
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lembaga independen menunjukkan bahwa pelaksanaan Corporate Governance di 

Indonesia masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa 

perusahaan-perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya memiliki Corporate 

Culture sebagai inti dari Corporate Governance. Pemahaman tersebut membuka 

wawasan bahwa korporat kita belum dikelola secara benar. 

Laba merupakan ukuran kinerja yang sering dipakai untuk menilai sebuah 

entitas selama satu periode. Selain itu informasi laba juga membantu stakeholders 

dalam pengambilan keputusan dan menaksir earnings power perusahaan di masa 

yang akan datang (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Perhatian stakeholders yang 

lebih difokuskan terhadap informasi laba disadari oleh manajemen, khususnya 

manajer yang kinerjanya diukur berdasarkan informasi tersebut. Hal ini 

mendorong timbulnya perilaku menyimpang (dysfunctional behaviour) oleh para 

manager yang salah satu bentuknya adalah manajemen laba (Boediono, 2005).  

Manajemen laba merupakan pilihan metode yang menguntungkan dan 

digunakan untuk mencapai motif tertentu. Kehadiran motivasi dan peluang 

merupakan insentif bagi manajer untuk mengelola laba (Achmad dkk., 2007). 

Menurut Scott (2000), motivasi manajemen laba meliputi bonus plan, debt 

covenant, dan political cost. Manajer termotivasi mengelola laba untuk mencapai 

target kinerja dan kompensasi bonus, meminimalkan kemungkinan pelanggaran 

perjanjian utang, dan meminimalkan biaya politik karena intervensi pemerintah 

dan parlemen. 

1.2. Motivasi Penelitian 

 Ujiyantho dan Pramuka (2007) menguji pengaruh mekanisme corporate 

governance terhadap praktik manajemen laba dan kinerja keuangan pada 
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perusahaan go public sektor manufaktur. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh 

signifikan terhadap praktik manajemen laba, sedangkan variabel kepemilikan 

institusional dan jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap praktik manajemen laba. Penelitiannya juga mengungkapkan bahwa 

praktik manajemen laba (discretionary accruals) tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan cash flow return 

on assets. 

Achmad dkk., (2007) melakukan investigasi motivasi dan strategi 

manajemen laba pada perusahaan publik di Indonesia. Hasil penelitiannya 

memberikan bukti bahwa motivasi perjanjian utang dan biaya politik berpengaruh 

signifikan terhadap praktik manajemen laba, namun motivasi rencana bonus dan 

strategi pilihan metode akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

praktik manajemen laba.  

Dirgantara (2009) menguji pengaruh mekanisme corporate governance 

terhadap praktik manajemen laba dan kinerja keuangan pada perusahaan go public 

sektor manufaktur. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan 

managerial, kepemilikan institutional, dan keberadaan komite audit tidak 

berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba perusahaan. Sedangkan 

komisaris independent, debt covenant, dan political cost yang berpengaruh 

signifikan terhadap praktik manajemen laba perusahaan. 

Penelitian ini merupakan perluasan dari Dirgantara (2009) dalam 

penelitian yang berjudul: Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, 

Motivasi Perjanjian Hutang dan Motivasi Biaya Politik terhadap Manajemen 
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Laba. Penelitian ini mengambil sampel yang digunakan pada penelitian-penelitian 

sebelumnya, yaitu pada perusahaan sektor manufaktur yang listing di The 

Indonesia Stock Exchange. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan 

menggunakan kisaran tahun 2007-2009 dan menambahkan variabel motivasi 

rencana bonus. 

Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah ada 

pengaruh penerapan mekanisme Corporate Governance terhadap manajemen laba 

perusahaan pada perusahaan sektor manufaktur yang listing di The Indonesia 

Stock Exchange. Bertitik tolak dari pandangan tersebut maka penulis memilih 

judul  penelitian sebagai berikut : 

“ PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN 

MOTIVASI MANAJEMEN LABA TERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN 

LABA (STUDI  EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)” 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Apakah mekanisme good corporate governance yang terdiri dari kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan 

komite audit independen berpengaruh terhadap manajemen laba? 

2) Apakah motivasi perjanjian hutang, motivasi biaya politik, dan motivasi 

rencana bonus yang merupakan bagian dari motivasi manajemen laba 

berpengaruh terhadap manajemen laba? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, mengacu pada rumusan 

masalah yang dituangkan dalam pernyataan berikut:  

1) Untuk memberikan bukti empiris pengaruh dari kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit 

independen terhadap praktik manajemen laba. 

2) Untuk memberikan bukti empiris pengaruh motivasi perjanjian hutang, 

motivasi biaya politik, dan motivasi rencana bonus terhadap  manajemen 

laba. 

1.5. Manfaat Penelitian  

1) Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian 

selanjutnya khususnya di Indonesia untuk memperkaya literatur mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba dalam hal ini pengaruh 

mekanisme good corporate governance dan motivasi manajemen laba 

terhadap praktik manajemen laba. 

2) Manfaat Bagi Penulis 

a. Pembuktian secara empiris mengenai pengaruh mekanisme corporate 

governace yakni peran komite audit, proporsi dewan komisaris, 

kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial serta motivasi 

manajemen terhadap manajemen laba perusahaan. 
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b. Untuk mengetahui pengaruh penerapan mekanisme corporate governance 

terhadap manajemen laba perusahaan    

3) Manfaat Bagi Perusahaan 

Sebagai dasar maupun acuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan juga 

kualitas laba dengan menitik beratkan pada penerapan mekanisme corporate 

governance. 

4) Manfaat Bagi Investor 

Sebagai dasar maupun pedoman bagi investor untuk menilai kelayakan 

investasi pada perusahaan-perusahaan manufaktur terutama yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia dengan pendekatan pengaruh penerapan mekanisme 

corporate governance terhadap manajemen laba perusahaan. 

5) Manfaat praktis 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi profesi 

akuntan untuk menambah wawasan mengenai mekanisme good corporate 

governance dan praktik manajemen laba, serta pemerintah dalam hal ini 

badan pengawas pasar modal (BAPEPAM) untuk penyusunan kebijakan. 

1.6. Sistematika Pembahasan  

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang isi dari penulisan 

skripsi ini, maka akan dijelaskan sistematika pembahasan secara rinci sebagai 

berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN  

Pada bagian ini diuraikan tentang hal-hal yang menjadi latar belakang 

permasalahan yang muncul, sehingga menimbulkan minat bagi penulis untuk 

meneliti, perumusan masalah yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan 
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konsep yang memerlukan penyerahan jawaban melalui suatu penelitian, batasan 

masalah yang menjadikan penelitian ini lebih terarah, tujuan penelitian yang 

membahas tentang sasaran pokok yang ingin dicapai, manfaat penelitian yang 

merupakan manfaat dari kegiatan penelitian, serta sistematika pembahasan yang 

berisikan susunan dari penulisan skripsi.  

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA  

Bagian ini membahas tentang landasan teori yang dipakai dalam 

melakukan penelitian. Landasan teori tersebut diambil dari referensi-referensi 

yang relevan dengan topik penelitian.  

BAB III. METODE PENELITIAN 

 Bagian ini mengemukakan tentang metodologi penulisan yang digunakan 

penulis dalam melakukan penelitian serta bagaimana penulis mengolah dan 

menganalisis data yang diperoleh. 

BAB IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan membahas masalah yang telah dirumuskan dengan 

menganalisa data yang telah dirumuskan dengan menganalisa data yang telah 

dikumpulkan dan telah diolah oleh penulis, serta diberikan uraian dan 

pengembangan berbagai alternatif langkah- langkah dan strategi yang dapat 

digunakan untuk pemecahan masalah. Selain itu pada bagian ini juga akan 

dijelaskan tentang gambaran umum perusahaan    

BAB V. PENUTUP 

 Dalam bagian ini merupakan penutup dari penulisan skirpsi. Pada bagian 

ini berisikan kesimpulan dari seluruh masalah yang telah dibahas dan disertai 
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dengan saran-saran yang mungkin dapat digunakan untuk perbaikan atau 

peningkatan penerapan Good Corporate Governance (GCG). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Akuntansi Positif 

Suatu teori yang berusaha menjelaskan, memprediksi fenomena dan 

praktik-praktik akuntansi. Teori akuntansi positif bergerak dalam usaha 

menerangkan perusahaan mana yang akan menerapkan metode tertentu dan 

perusahaan mana yang tidak akan menerapkan metode tersebut. Teori ini tidak 

menetapkan metode mana yang harus digunakan oleh perusahaan (Deegan). 

Teori akuntansi positif menekankan pada hubungan individu yang terlibat 

dalam penyediaan sumber daya untuk perusahaan dan bagaimana praktik 

akuntansi digunakan untuk memfungsikan hubungan ini. Teori ini berdasar pada 

basis ekonomi bahwa semua tindakan individu dikendalikan oleh kepentingan 

pribadi dan semua individu bertindak oportunistik untuk meningkatkan kekayaan 

mereka. Berdasar asumsi tindakan oportunistik ini, teori akuntansi positif 

memprediksikan perusahaan akan berusaha menjalankan mekanisme untuk 

menyamakan kepentingan manajer perusahaan (agent) dengan kepentingan 

pemilik (principals). 

Setiap kerugian yang muncul disebabkan oleh buruknya kinerja 

manajemen dianggap sebagai biaya yang diakibatkan pendelegasian otoritas 

pengambilan keputusan dalam hubungan agensi, disebut sebagai biaya agensi 

ekuitas (agency cost of equity). Ketika mekanisme penyatuan beberapa metode 
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pada output system akuntansi, akan muncul kebutuhan ubtuk membuat laporan 

keuangan dan manajer dipredeksikan akan merasa terikat dengan kewajiban untuk 

mempersiapkan laporan keuangan. Ini menimbulkan biaya yang dalam teori 

akuntansi positif disebut biaya perikatan (bonding cost). Jika mengasumsikan 

manajer (agent) bertanggungjawab untuk menyiapkan laporan keuangan, teori 

akuntansi memprediksikan munculnya permintaan audit dari pihak eksternal yang 

independen. Biaya untuk mengadakan audit ini disebut biaya pengawasan 

(monitoring cost) (deegan). 

 

2.2 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk 

memahami corporate governance. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan  

 Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) 

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

karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan 

principal, sehingga memicu biaya keagenan (agency cost).  

 

Timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. 

Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan 

keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh 

kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan 

yang berbeda didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk 

mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki.  
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Eisenhardt (1989) 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 (Haris, 2004).  

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui 

informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang 

dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer berkewajiban memberikan 

sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat 

dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. 

Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali 

karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya 

(Ali, 2002). 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.  



13 
 

 
 

Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada 

teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan 

keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana 

yang telah mereka investasikan. Corporate governance 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 (Shleifer dan Vishny, 1997). 

Dengan kata lain corporate governance diharapkan dapat berfungsi untuk 

menekan atau menurunkan biaya keagenan. 

2.3 Corporate Governance 

2.3.1. Pengertian Corporate Governance 

Istilah good corporate governance secara luas telah dikenal dalam dunia 

usaha. Ada beberapa pengertian good corporate governance yang dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1.  (OECD dalam Siswanto dan Aldridge, 2005:2) : 

Corporate governance is the system by which business corporations are 

directed and controlled. The corporate governance structure specifies the 

distribution of rights and responsibilities among different participants in 

the corporate, such as the board, the managers, shareholders and other 

stekeholders, and spells out the rules and procedure for making decisions 

on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through 
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which the company objectives are set, and the means of ataining those 

objectives and monioring performance.  

2. (ASX dalam Siswanto dan Aldridge, 2005:3) : 

Corporate governance is the system by which companies are directed and 

managed. It influences how the objectives of the company set and 

achieved, how risk is monitored and assessed, and how performance is 

optimised.  

3. (Hirata, 2003: 1 dalam Majidah, 2004:64) Pengertian corporate 

governance, yaitu  

(1) hubungan antara perusahaan dengan pihak-pihak terkait yang terdiri 

atas pemegang saham, karyawan, kreditur, pesaing, pelanggan, dan 

lain-lain,  

(2) mekanisme pengecekan dan pemantauan perilaku manajemen puncak  

4. Menurut Cadbury Committee (Sukrisno Agoes, 2005),  

good corporate governance adalah a set of rules that define the 

relationship between shareholders in respect to their rights and external 

shareholder in respect to their right and responsibility 

5.  Salowe (2002) dalam Soegiharto (2005: 39) menyatakan bahwa  

good corporate governance dapat diartikan sebagai interaksi antara 

struktur dan mekanisme yang menjamin adanya control dan akuntabilitas, 

dengan tetap mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. 
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6. Burns dalam Carpenter (2004:8) mendefinisikan corporate governance 

sebagai:  

“A hefty sounding phrases that really just means oversight of company 

management - making sure the business is run well and investors are 

treated fairly”. 

7.  Ruin (2003:19) menyatakan bahwa corporate governance sebagai berikut:  

From some of the best practice guidelines that any one can come across 

globally, corporate governance is all about how an organization is 

managed; organizes its corporate and other structures; develops its 

culture; its policies and strategie; and deals with it various stakeholders. 

8. Menurut Bank Dunia (World Bank) dapat diartikan sebagai kumpulan 

hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat 

mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara effisien, 

menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi 

para pemegang saham maupun masyarakat sekitar. 

9. Berdasarkan pasal 1 surat keputusan menteri BUMN No. 117/M-

MBU/2002 tanggal 31 July 2002 tentang penerapan Corporate 

Governance pada BUMN, disebutkan bahwa Corporate Governance 

adalah salah satu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN 

untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna 

mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap 

memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan 

perundangan dan nilai etika. 
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10. Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) merumuskan 

sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang 

saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, 

karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya 

yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata 

lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. 

Prakasa (2000:20) dalam indrayani (2001) mendefinisikan corporate 

governance ke dalam dua perspektif yaitu : 

1. Perspektif Sempit 

corporate governance didefinisikan sebagai mekanisme administrative 

yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, 

komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok-kelompok kepentingan 

(stakeholders) yang lain. Hubungan-hubunan ini dimanifestasikan dalam 

bentuk berbagai aturan main dan system insentif sebagai framework yang 

diperlukan untuk menentukan tujuan tujuan perusahaan dan cara-cara 

pencapaian tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan. Hubungan-

hubungan ini juga memerlukan aspek kunci dalam good corporate 

governance yang meliputi :  transparasi struktur korporasi, akuntabilitas, 

manajerial, direksi, komisaris kepada para pemegang saham, tanggung 

jawab korporasi kepada karyawan, kreditor, supplier, pelanggan dan 

kelompok-kelompok kepentingan yang lain. 
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2. Perspektif Luas 

corporate governance didefinisikan dalam pengertian sejauh mana 

perusahaan telah dijalankan dengan cara yang terbuka dan jujur untuk 

mempertebal kepercayaan masyarakat luas terhadap mekanisme pasar, 

meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya langka baik dalam 

skala domestik maupun internasional, memperkuat struktur industri dan 

akhirnya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan msyarakat luas. 

Dalam pengertian ini, aspek-aspek kunci dalam good corporate 

governance meliputi pembangunan legal and regulatory framework  demi 

tercapainya praktik-praktik good public and corporate governance yang 

dapat membawa manfaat bagi perekonomian dan semua aspek kehidupan 

masyarakat luas. 

 

Berdasarkan uraian mengenai corporate governance tersebut, dapat 

dirumuskan suatu kesimpulan bahwa good corporate governance adalah suatu 

sistem yang ada pada suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk mencapai 

kinerja organisasi semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan 

stakeholder organisasi tersebut. 

Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi 

peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja 

manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan 

mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep corporate governance diajukan 

demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua 

pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka 
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diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan 

transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya 

menguntungkan banyak pihak. Sistem corporate governance memberikan 

perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin 

akan memperoleh return atas investasinya dengan benar. Corporate governance 

juga membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan 

yang efisien dan sustainable di sektor korporat. 

2.3.2. Unsur-unsur Corporate Governance 

Asian Development Bank (ADB) dalam indrayani (2001) memberikan 

unsur-unsur yang harus ada dalam Corporate Governance diantaranya adalah 

shareholders right, equal treatment of shareholders, the role of shareholders, dan  

disclosure (keterbukaan) dan transparency. Emil Salim dan Hermawan (2001) 

dalam Atmaja (2005) mengemukakan 8 wilayah permasalahan Corporate 

Governance, yaitu: 

1. Dipisahkannya pemilikan dari pengelola perusahaan yang dapat menimbulkan 

masalah Corporate Governance. Apabila pengajian manajer dipisahkan dari 

pemegang saham yang terpencar maka menimbulkan kemungkinan bahwa 

perusahaan dikelola tidak sesuai dengan kepentingan para pemegang saham. 

Dengan system Corporate Governance dapat mengusahakan keseimbangan 

antara berbagai kepentingan sehingga memberikan manfaat bagi perusahaan 

dalam totalitasnya. 

2. Struktur pemilikan yang beraneka ragam. Komposisi pemilikan perusahaan 

perlu untuk dibedakan, apalah terbagi atas pemegang saham mayoritas, 

minoritas, perorangan, keluarga atau kumpulan orang, holding company, bank, 
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perusahaan asuransi dana pensiun dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan 

tingkat konsentrasi pemilihan menentukan distribusi kekuasaan perusahaan 

antara manajer dan pemegang saham. Masing-masing pihak memiliki 

kepentingan yang berbeda-beda sehingga perlu dikelola oleh Corporate 

Governance. 

3. Pengawasan dari pemegang saham. Jika manjemen terpisah dari pemilik maka 

akan timbul pertanyaan bagaimana pemegang saham dapat secara efektif  

memonitor manajer sehingga pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan 

kepentingan pemegang saham. Untuk itu dibentuklah lembaga dewan 

komisaris sebagai wujud partisipasi pemegang saham. Untuk itu dibentuklah 

lembaga dewan komisaris sebagai wujud partispasi pemegang saham dalam 

rapat pemegang saham. 

4. Monitoring kreditor, disiplin dan proteksi. Kreditor juga perlu untuk menuntut 

hak control untuk perusahaan. Efektivitas utang sebagai alat mekanisme 

Corporate Governance memerlukan kualitas monitoring dan penerapan hak 

kreditor dalam pengadilan. 

5. Pasar untuk control perusahaan, pada akhirnya diharapkan akan 

menumbuhkan sikap disiplin manajer yang terancam kehilangan kontrolnya. 

6. peraturan para sekuriti untuk menimbulkan kepercayaan publik atas ketepatan 

dan kebenaran informasi perusahaan sehingga dengan begitu dapat 

memproteksi kepentingan investasi, pemeliharaan ketertiban dalam pasar dan 

mendorong efisiensi pasar. 

7. Persaingan pasar. Hal ini memberi tekanan pada manajer untuk berusaha 

efisien agar tidak terlempar keluar dari bisnis, sehingga memberi proteksi pada 
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para pemegang saham dan kreditor serta menjamin tindakan manajer sesuai 

dengan kepentingan investor. 

8. Keuangan korporasi. Corporate Governance diberlakukan oleh investor 

portofolio melalui penerapan hak pemegang saham dan hak kreditor serta 

melalui pasar untuk kontrol korporasi.   

 

2.3.3. Tujuan & Manfaat Corporate Governance 

FCGI juga menjelaskan, bahwa tujuan dari Corporate Governance 

adalah "untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan 

(stakeholders)." Secara lebih rinci, terminologi Corporate Governance dapat 

dipergunakan untuk menjelaskan peranan dan perilaku dari Dewan Direksi, 

Dewan Komisaris, pengurus (pengelola) perusahaan, dan para pemegang saham. 

Indonesia institute for Corporate Governance (IICG, undated:3) dalam 

Indriani (2002) mengungkapkan bahwa penerapan Corporate Governance 

mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu: 

1. Meraih kembali kepercayaan investor dan kreditor nasional dan 

internasional. 

2. Memenuhi tuntutan standar global. 

3. Meminimalkan biaya kerugian dan biaya pencegahan atas penyalahgunaan 

wewenang oleh pengelola 

4. Meminimalkan Cost of Capital  dengan menekan risiko yang dihadapi 

oleh kreditor. 

5. Meningkatkan nilai perusahaan 

6. Mengangkat citra perusahaan. 
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Sementara itu manfaat dari Good Corporate Governance dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan 

yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 

independensi serta kesetaraan dan kewajaran. 

2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ 

perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang 

Saham. 

3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota 

Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya 

dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan.. 

4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan 

terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar 

perusahaan. 

5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap 

memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. 

6.  Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun 

internasional, sehinggameningkatkan kepercayaan pasar yang dapat 

mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang 

berkesinambungan. 
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2.3.4. Prinsip-Prinsip Corporate Governance 

Prinsip-prinsip Corporate Governance dari OECD (Organization for 

Economic Co-operation and Development) menyangkut hal-hal sebagai berikut 

1. Hak-hak para Pemegang Saham. Seperti mendapatkan informasi mengenai 

perusahaan secara akurat dan tepat waktu, dapat ikut berperan serta dalam 

pengambilan keputusan serta mendapatkan bagian dari keuntungan yang 

diperoleh. 

2. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham. Baik pemegang 

saham mayoritas, minoritas maupun pemegang saham asing, dengan 

keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk 

pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam. (Insider Trading). 

3. Peranan semua pihak yang berkepentingan (stekeholders) dalam 

Corporate Governance. 

4. Transparansi dan Penjelasan. Pengungkapan yang akurat dan tepat 

mengenai kinerja perusahaan, kepemilikan serta kepentingan para 

pemegang saham. 

5. Tangung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta 

kepada perusahaan dan para pemegang saham 

Ada prinsip dasar yang berlaku universal. Sebagai gambaran, untuk 

berhasil di pasar yang bersaing, suatu perusahaan harus mempunyai pengelola 

perusahaan yang inovatif, yang bersedia untuk mengambil risiko yang wajar, dan 

yang senantiasa mengembangkan strategi baru untuk mengantisipasi situasi yang 

berubah-ubah.Hal ini menuntut manajemen sebagai pengurus perusahaan 
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mempunyai ruang gerak untuk bertindak bebas dan didorong untuk bertindak 

untuk kepentingan investor atau penanam modal.  

Karenanya ketentuan-ketentuan dan prosedur diperlukan untuk menjaga 

kepentingan penanam modal di mana termasuk di dalamnya: "pengelolaan 

pengawasan yang independen, transparansi atas kinerja perusahaan, 

kepemilikan, dan pengendalian; dan partisipasi dalam keputusan yang 

fundamental oleh para pemegang saham - dengan perkataan lain harus 

dipatuhinya 'Corporate Governance'." (Egon Zehnder International, 2000: p. 12-

13) 

2.3.5. Asas Corporate Governance 

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada 

setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, 

akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan 

diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan 

dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders). Komite Nasional 

Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan 

Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIN/08/1999 telah mengeluarkan 

Pedoman Corporate Governance  : 

1. Transparansi (Transparency) 

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan 

harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang 

mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus 

mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang 

disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang 
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penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan 

pemangku kepentingan lainnya. Adapun langkah yang harus ditempuh. 

a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, 

jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh 

pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. 

b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, 

visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, 

susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, 

kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris 

beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, 

sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian nternal, 

sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian 

penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. 

c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi 

kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak 

pribadi. 

d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional 

dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. 

2.  Akuntabilitas (Accountability) 

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya 

secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara 

benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap 

memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku 



25 
 

 
 

kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk 

mencapai kinerja yang berkesinambungan. adapun langkah yang harus 

ditempuh. 

1. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-

masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras 

dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan strategi 

perusahaan. 

2. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua 

karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, 

dan perannya dalam pelaksanaan GCG. 

3. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang 

efektif dalam pengelolaan perusahaan. 

4. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran 

perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta 

memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment 

system). 

5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ 

perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan 

pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati. 

3. Responsibilitas (Responsibility) 

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan 

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan 
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mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. adapun langkah yang 

harus ditempuh. 

1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan 

memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 

anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws). 

2. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara 

lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di 

sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang 

memadai. 

 

4. Independensi (Independency) 

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus 

dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak 

saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. adapun 

langkah yang harus ditempuh. 

1. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya 

dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan 

tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari 

segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat 

dilakukan secara obyektif. 

2. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan 

tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-

undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab 

antara satu dengan yang lain 
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5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. adapun langkah yang 

harus ditempuh. 

1. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku 

kepentinganuntuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat 

bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi 

sesuai dengan prinsiptransparansi dalam lingkup kedudukan masing-

masing. 

2. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada 

pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang 

diberikan kepada perusahaan. 

3. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan 

karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa 

membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik 

2.3.6. Mekanisme Corporate Governance 

Salah satu mekanisme yang diharapkan dapat mengatasi masalah 

keagenan yaitu dengan menetapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good 

Corporate Governance). Kaen (2003) dalam Siallagan dan Machfoedz (2006) 

menyatakan Corporate Governance pada dasarnya menyangkut masalah siapa 

yang seharusnya mengendalikan jalannya kegiatan korporasi dan mengapa harus 

dilakukan pengendalian terhadap jalannya kegiatan korporasi dan mengapa harus 

dilakukan pengendalian terhadap jalannya kegiatan korporasi. Yang dimaksud 
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dengan “Siapa” adalah para pemegang saham, sedangkan “mengapa” adalah 

kerena adanya hubungan antar pemeang saham dengan berbaai pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan.  

Jansen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa untuk miminimalkan 

konflik keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial di dalam 

perusahaan. Ross et al (1999) dalam siallaan dan Machfoedz (2006) menyatakan 

bahwa semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka 

manajemen akan cenderung berusaha meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan 

pemegang saham dan untuk kepentingan sendiri. 

Penerapan Good Corporate Governance dalam perusahaan diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang salah satunya adalah 

meningkatkan kualitas laba yang dilaporkan. Kualitas laba yang baik diharapkan 

juga dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

1. Komite Audit 

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

dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan 

perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan 

perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian 

perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara 

pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam 

menangani masalah pengendalian. Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-

008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga 

orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari 

komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris 
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tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi 

ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen 

harus berasal dari pihak eksternal yang independen.  

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 

adas penga`uan yang berkaitan dengan emiten,  

6.  Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusaha`l.  

Penelitian mengenai komite audit diantaranya penelitian oleh Davhdson, 

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.  
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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. 

Suaryana (2005) meneliti hubungan antara keberadaan komite audit yang 

memenuhi syarat dan pengaruhnya terhadap earnings response coefficient. 

Temuan yang didapat dari penelitian ini adalah earnings reponse coefficient 

perusahaan yang telah memiliki komite audit yang memenuhi syarat lebih tinggi 

bila dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki komite audit yang 

memenuhi syarat. Ini berarti keberadaan komite audit yang memenuhi syarat 

dalam perusahaan direspon lebih baik oleh pasar.  

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 
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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 
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mampu mempengaruhi secara negative praktik manajemen laba di perusahaan. 

Hal ini menandakan bahwa mekanisme corporate governance diatas penting 

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

2. Komposisi Dewan Komisaris 

Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab 

atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal 

ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan 

manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Untuk 

mengatasinya dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada 

informasi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam 

perusahaan, maka dewan direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan 

informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan komisaris (NCCG, 2001). 

Selain mensupervisi dan memberi nasihat pada dewan direksi sesuai dengan UU 

No. 1 tahun 1995, fungsi dewan komisaris yang lain sesuai dengan yang 

dinyatakan dalam National Code for Good Corporate Governance 2001 adalah 

memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan 

mempertimbangkan kepentingan berbagai stakeholder perusahaan sebaik 

memonitor efektifitas pelaksanaan good corporate governance.  

Penelitian mengenai keberadaan dewan komisaris telah dilakukan 

diantaranya Peasnell, Pope, dan Young (1998) meneliti efektifitas dewan 

komisaris dan komisaris independen terhadap manajemen laba yang terjadi di 

Inggris. Dengan menggunakan sampel penelitian yang terdiri dari 1178 

perusahaan tahun selama periode 1993-1996, hasil penelitian ini menunjukkan 
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bahwa keberadaan komisaris independen membatasi pihak manajemen untuk 

melakukan manajemen laba.  

Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) meneliti peran dewan komisaris 

dengan latar belakang bidang keuangan dalam mencegah manajemen laba. Dari 

penelitian ini diketahui makin sering dewan komisaris bertemu maka akrual 

kelolaan perusahaan makin kecil. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien negatif 

yang signifikan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa persentase dewan 

komisaris dari luar perusahaan yang independen berpengaruh negatif secara 

signifikan terhadap akrual kelolaan.  

Beasley (1996) menyarankan bahwa masuknya dewan komisaris yang 

berasal dari luar perusahaan meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam 

mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan. Hasil 

penelitiannya juga melaporkan bahwa komposisi dewan komisaris lebih penting 

untuk mengurangi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan, daripada kehadiran 

komite audit. Analisis lain dalam penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik 

komisaris yang berasal dari luar perusahaan (outsider director) juga berpengaruh 

terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan.  

Penelitian terkait dengan keberadaan dewan komisaris di Indonesia juga 

banyak dilakukan. Veronica dan Utama (2005) meneliti pengaruh praktik 

corporate governance terhadap manajemen laba. Praktik corporate governance 

yang diteliti yaitu proporsi dewan komisaris independen. Hasil dari penelitian ini 

adalah kesimpulan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak terbukti 

berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Boediono 

(2005) meneliti apakah komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap 
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manajemen laba. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa secara parsial pengaruh 

corporate governance dalam hal ini komposisi dewan komisaris tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba.  

Veronica dan Bachtiar (2004) menemukan bahwa variabel persentase 

dewan komisaris independen tidak berkorelasi secara signifikan terhadap akrual 

kelolaan, walau begitu interaksi antar variabel akrual kelolaan dan dewan 

komisaris independent menunjukkan koefisien positif yang signifikan terhadap 

return perusahaan. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan makin tingginya 

persentase dewan komisaris independen maka akrual kelolaan makin berpengaruh 

terhadap return 

3. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola Dari sudut 

pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer 

perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba 

yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang 

saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Dua hal tersebut akan 

mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut 

menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi 

yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Secara umum dapat 

dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen 

cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba (Gideon, 2005).  

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

kepemilikan manajerial dan discretionary accruals sebagai ukuran dari 
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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) dan Pratana dan 

Mas’ud (2003). 

Shleifer dan Vishny (1997) dalam Gunarsih (2003) menyatakan 

kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif 

untuk memonitor. Secara teoritis ketika kepemilikan manajemen rendah, maka 

insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan 

meningkat. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat 

menyelaraskan potensi perbedaan kepentinan antara pemegang saham luar dan 

manajemen (Jensen dan Mecklin, 1976). Sehingga permasalahan keagenan 

diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus seorang 

pemilik.  

4. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah jumlah persentase hak suara yang 

dimiliki oleh institusi. melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat 

mengurangi manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh 

institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak 

menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen 

(Gideon, 2005). 

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 
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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 

2.3.7. Corporate Governance Di Indonesia 

Indonesia telah dilanda krisis ekonomi di sekitar tahun 1997/1998, 

sementara gerakan ke arah pembenahan kondisi corporate governance baru 

dimulai di tahun 1999 dengan terbentuknya Komite Nasional Kebijakan 

Corporate Governance (KNKCG atau NCCG). Namun momen penting yang amat 

menentukan perjalanan konsep corporate governance di Indonesia lebih lanjut 

baru terjadi di tahun 2001, yaitu dengan tersusunnya sebuah pedoman good 

corporate governance (Indonesian Code) oleh NCCG bersama para pelaku bisnis. 

Kondisi praktik corporate governance di Indonesia sebelum dan sesudah krisis 

ekonomi berlangsung sampai dengan pedoman tadi terbentuk (April 2001) dapat 

dikatakan tidak jauh berbeda sama sekali 

Berbagai upaya dan langkah telah dilakukan guna mengatasi krisis yang 

berlangsung. Sejumlah organisasi bisnis swasta dan LSM, seperti The Indonesia 

Netherlands Association and Transparency International telah memulai inisitif 

yang mendukung perbaikan transparansi dan corporate governance. Begitu juga 

halnya pada tingkat birokrat, pemerintah bersama-sama dengan berbagai institusi 

donor internasional, seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank dan 

Asian Development Bank (ADB) telah mencoba merumuskan berbagai upaya 

untuk mereformasi good corporate governance. Pada tanggal 19 Agustus 1999 
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Pemerintah melalui Kep-10/M.EKUIN/08/1999 telah membentuk Komite 

Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) atau National Committee 

on Corporate Governance (NCCG) yang bertugas untuk menggalakkan dan 

memantau perkembangan reformasi good corporate governance. NCCG ini 

memiliki 22 anggota yang berasal dari kalangan profesi, sektor publik dan sektor 

swasta yang mewakili profesi hukum dan akuntan, bank, BUMN, perusahaan 

swasta, Bapepam, dan wakil pemerintah.  

Setelah melakukan beberapa kali pertemuan dan diskusi, akhirnya 

komite ini berhasil merumuskan konsep (draft) tentang pedoman praktik good 

corporate governance (Code of Good Corporate Governance). Pedoman yang 

diterbitkan dalam bulan Maret tahun 2001 ini menunjuk secara jelas tiga belas 

bidang penting yang perlu diperbaharui (Tjager dkk. 2003), yaitu: 

1. Hak dan tanggung jawab pemegang saham. 

2. Fungsi, tugas, dan kewajiban dewan komisaris.  

3. Fungsi, tugas, dan kewajiban dewan direksi.  

4. Sistem audit, termasuk peran auditor eksternal dan komite audit.  

5. Fungsi, tugas, dan kewajiban sekretaris perusahaan.  

6. Hak stakeholders dan akses kepada informasi yang relevan.  

7. Keterbukaan yang tepat waktu dan akurat.  

8. Kewajiban para komisaris dan direksi untuk menjaga kerahasiaan.  

9. Larangan penyalahgunaan informasi oleh orang dalam.  

10. Etika berusaha.  

11. Ketidakpatutan pemberian donasi politik.  
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12. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang proteksi 

kesehatan, keselamatan kerja, dan pelestarian lingkungan.  

13. Kesempatan kerja yang sama bagi para karyawan.  

14. Kementrian BUMN mewwajibkan seluruh Badan Usaha Milik Neara 

untuk menerapkan Corporate Governance yang diatur melalui keputusan 

menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tanggal 31 July 2002 tentang 

penerapan Corporate Governance pada BUMN yang bertujuan 

meningkatkan nilai perusahaan dan mendorong pengelolaanya secara 

professional, transparan, effisien, akuntabilitas, adil, dapat dipercaya dan 

bertangung jawab. Secara system kementrian BUMN telah menetapkan 

tahapan pelaksanaan  Corporate Governance yang diawali tahap 

sosialisasi, assessment, dan review penerapan Corporate Governance. 

Bukan hanya pada lingkungan birokrat saja, di kalangan swasta pun juga 

muncul berbagai inisiatif untuk membantu upaya sosialiasi corporate governance 

ini. Hal ini ditandai dengan terbentuknya beberapa organisasi non-pemerintah 

(NGO), seperti Forum for Corporate Governance for Indonesia (FCGI), The 

Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), Corporate Leadership 

Development in Indonesia (CLDI), Indonesian Institute of Independent 

Commissioners (IIIC) dan Kadin (CG task force). dapat dikatakan bahwa telah 

timbul kemauan dari berbagai pihak untuk mengaplikasikan corporate 

governance sebagai salah satu solusi utama untuk mengatasi krisis ekonomi yang 

terjadi. Namun, amatlah disayangkan bahwa ternyata kemauan itu belum 

merupakan suatu kesadaran mendasar yang sepenuhnya benar. Sebagian besar 

kalangan pelaku bisnis (termasuk juga kalangan birokrat) masih menganggap 
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bahwa corporate governance merupakan sesuatu yang harus diikuti dan 

dijalankan sebagai wujud “kepatuhan” kepada aturan yang ada, dan bukannya 

merupakan sesuatu yang memang diperlukan agar perusahaan dapat menghasilkan 

kinerja yang optimal secara berkelanjutan sehingga roda kehidupan perusahaan 

dapat terus berputar (sustainable). 

Walaupun pada kenyataannya Indonesia dalam hal penerapan Corporate 

Governance masih menempati posisi terbawah diantara negara asia, kita masih 

dapat berharap dengan keserisan oleh pemerintah dalam membuat regulasi yang 

mengatur dan mendukung penerapan Corporate Governance, keseriusan dunua 

bisnis dalam hal ini perusahaan untuk menjadikan Corporate Governance sebagai 

kebutuhan, serta peran serta masyarakat, maka pastilah Corporate Governance 

akan dapat diterapkan sebaaimana seharusnya dan semua pihak akan mendapat 

manfaat dari pelaksanaanya. 

2.4 Manajemen Laba  

2.4.1  Definisi Manajemen Laba 

Manajemen laba menurut Schipper 1989:92 dalam Dewi (2005) adalah:  

“ Pengungkapan manajemen sebagai alat intervensi langsung manajemen 

dalam proses pelaporan keuangan melalui pengolahan pendapatan atau 

keuntungan, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat 

tertentu, baik bagi manajer maupun perusahaan yang dilandasi oleh 

faktor-faktor ekonomi”.  
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Setiawati (2000) manajemen laba adalah campur tangan manajemen 

dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan 

dirinya sendiri.  

Healy & Walen (1999) menyatakan bahwa manajemen laba terjadi 

apabila manajer menggunakan penilaian dalam pelaporan keuangan dan struktur 

transaksi untuk mengubah laporan keuangan guna menyesatkan pemegang saham 

mengenai prestasi ekonomi perusahaan atau mempengaruhi akibat-akibat 

perjanjian yang mempunyai kaitan dengan angka-angka yang dilaporkan dalam 

laporan keuangan.  

Manajemen laba menurut Scott (2000) adalah suatu tindakan manajemen 

untuk memilih kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu dengan tujuan 

memaksimisasi kesejahteraan pihak manajemen dan atau nilai pasar perusahaan. 

Manajemen laba dilakukan untuk memenuhi kepentingan manajemen dengan 

memanfaatkan kelemahan inheren dari kebijakan akuntansi dan berada dalam 

koridor General Accepted Accounting Principles (Djakaman, 2003 dalam Putri, 

2006).  

Sugiri (1998) dalam Widyaningdyah (2001) membagi definisi ernings 

management yaitu:  

a.  Definisi sempit, earnings management dalam hal ini hanya berkaitan 

dengan pemilihan metode akutansi. Dapat diartikan pula sebagai 

perilaku manajer untuk “bermain” dengan komponen discretionary 

accruals dalam menentukan besarnya earnings.  

b.  Definisi luas, earnings management merupakan tindakan manajer untuk 

meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu 
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unit dimana manajer bertanggungjawab, tanpa mengakibatkan 

peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang unit 

tersebut.  

 Pengertian manajemen laba oleh Merchan (1989) dalam Merchan dan 

Rockness (1994) didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen 

perusahaan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan yang bias memberikan 

informasi mengenai keuntungan ekonomis (economic advantage) yang 

sesungguhnya tidak dialami perusahaan, yang dalam jangka panjang tindakan 

tersebut bisa merugikan perusahaan. 

 Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik 

(pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban 

memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang 

diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti 

laporan keuangan. 

 Laporan keuangan dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai pihak, 

termasuk manajemen perusahaan itu sendiri. Namun yang paling berkepentingan 

dengan laporan keuangan sebenarnya adalah para pengguna eksternal (diluar 

manajemen). Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal 

terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar 

ketidakpastiannya. Sementara para pengguna internal (para manajemen) memiliki 

kontak langsung dengan entitas atau perusahannya dan mengetahui peristiwa-

peristiwa signifikan yang terjadi, sehingga tingkat ketergantungannya terhadap 

informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal.  
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 Situasi ini akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai 

asimetri informasi (information asymmetry). Yaitu suatu kondisi di mana ada 

ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai 

penyedia informasi (prepaper) dengan pihak pemegang saham dan stakeholder 

pada umumnya sebagai pengguna informasi (user).  

 Manajemen laba merupakan usaha organisasi perusahaan untuk 

meningkatkan keuntungan sendiri, meskipun itu menjadikan tindakan kecurangan-

kecurangan sehingga melupakan akuntansi normative dan kualitaitf laporan 

keuangan. Manajemen laba adalah campur tangan manajemen dalam proses 

pelaporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri 

(manajer). Manajemen laba diukur dengan menggunakan proxy Discretionary 

Accrual (DA). Sedangkan yang dimaksud dengan Discretionary Accrual adalah 

komponen akrual yang berada dalam kebijakan manajer, artinya manajer memberi 

intervensinya dalam proses pelaporan akuntansi. Manajemen laba berbeda dengan 

perataan laba (income smooting) karena perataan laba (income smooting) adalah 

tindakan untuk meratakan laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan, dengan 

tujuan pelaporan eksternal, terutama bagi investor, karena umumnya investor 

menyukai laba yang relatif stabil. Oleh karena itu perataan laba (income smooting) 

merupakan bagian dari manajemen laba. 

 Manajemen laba sebagai tindakan seorang manajer dengan menyajikan 

laporan yang menaikan (menurunkan) laba periode berjalan dari unit usaha yang 

menjadi tanggungjawabnya, tanpa menimbulkan kenaikan (penurunan) 

profitabilitas ekonomi unit tersebut dalam jangka panjang. Manajemen laba akan 

menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan 
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keuangan yang mempercayai angka laba pada laporan keuangan dari hasil 

rekayasa tersebut. Maksud dari menambah bias laporan keuangan adalah bahwa 

laporan tersebut menggunakan metode-metode akuntansi tertentu sehingga timbul 

laporan-laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan investor atau keinginan 

manajer, sehingga dapat dikatakan bahwa laporan keuangan tersebut dapat 

tergantung kepada pemakai laporan keuangan tersebut. 

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen laba 

merupakan usaha pihak manajemen yang dengan sengaja memanipulasi laporan 

keuangan dalam batasan yang diperbolehkan oleh prinsip-prinsip akuntansi 

dengan tujuan untuk memaksimisasi kesejahteraan pihak manajemen atau nilai 

pasar perusahaan. Dengan demikian, manajemen laba dianggap sebagai tindakan 

yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan 

2.4.2  Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba 

Banyak faktor yang menjadi alasan mengapa perusahaan dalam hal ini 

pihak manajemen  melakukan manajemen laba. Secara garis besar hal-hal yang 

memicu dilakukannya manajemen laba adalah pertama, adanya peluang dan yang 

kedua adalah motivasi atau dorongan. 

Adanya peluang ini yang pertama dikarenakan kelemahan inheren dalam 

akuntansi itu sendiri. Manajemen bias memilih menerapkan metode yang dapat 

mendukung kepentingannya dikarenakan kebebasan dan fleksibilitas dalam 

memilih satu dari berbagai alternatif  metode yang terdapat dalam standar 

akuntansi. Salah satu contohnya adalah pemilihan metode yang digunakan untuk 

persediaan, metode FIFO (First In First Out) akan menghasilkan laba yang lebih 

tinggi dibandingkan apabila menggunakan metode LIFO (Last In First Out) 
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Faktor kedua yang menjadi peluang dilakukannya manajemen laba 

adalah adanya asimetri informasi, dimana terjadi ketidakseimbangan informasi 

yang dimiliki oleh satu pihak dengan pihak yang lain, dalam hal ini manajemen 

yang merupakan pihak internal memiliki dan mengetahui informasi yang lebih 

banyak dan lebih sepat dibandingkan pihak eksternal. 

2.4.3 Teknik dan pola manajemen laba 

Worthy (1984) dalam irfan (2002) menyatakan bahwa tehnik untuk 

melakukan manajemen laba dapat dibedakan menjadi : 

1. Perubahan metode akuntansi, yaitu dengan mengubah metode akuntansi yang 

berbeda dengan metode sebelumnya sehingga dapat  menaikkan atau 

menurunkan angka laba. Misalnya dengan mengubah metode depresiasi, 

menubah metode penilaian persediaan, menubah taksiran umur asset, dan lain-

lain. Akan menghasilkan laba yang berbeda-beda. Praktek seperti ini dapat 

memberikan dampak terhadap kualitas laba yang diberikan. 

2. Memainkan kebijakan perkiraan akuntansi. Ini dilakukan dengan cara 

memainkan judgment (kebijakan) akuntansinya, misalnya : mengubah 

kebijakan taksiran piutang tak tertagih, kebijakan perkiraan biaya garansi, 

maupun kebijakan perkiraan  terhadap proses pengadilan yang belum 

diputuskan. 

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan. Kebijakan ini sering disebut 

sebagai manipulasi keputusan operasional. Contohnya : 

mempercepat/menunda pengeluaran promosi sampai periode akuntansi 

berikutnya, kerjasama dengan vendor untuk mempercepat/menunda 

pengiriman tagihan sampai periode akuntansi berikutnya, menjual inverstasi 
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sekuritas untuk manipulasi laba, mempercepat/menunda pengeluaran untuk 

penelitian dan pengembanan samapai periode akuntansi berikutnya. 

Dalam melakukan manajemen laba, pola yang dipilih dipengaruhi oleh 

tujuan yang ingin dicapai. Scott (1997: 306-307) dalam prasetyo et al (2004) 

menyebutkan bahwa terdapat empat pola yang umumnya dipilih dalam melakukan 

tindakan manajemen laba, yaitu: 

1. Taking a bath, yaitu dilakukan ketika manajer perusahaan yang memperoleh 

laba dibawah target laba akan melakukan manipulasi laba agar memperoleh 

bonus yang maksimal di periode mendatang. 

2. Income minimization, yaitu upaya perusahaan untuk menurunkan tingkat laba. 

Ini dilakukan pada saat tingkat profitabilitas perusahaan cukup tinggi. Pola ini 

dimaksudkan untuk menghindari political cost yaitu mengurangi pajak, 

menghindari intervensi, menghindari tuduhan monopoli, mendapatkan subsidi, 

dan lain-lain. 

3. Income maximization, yaitu memeksimalkan 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 memeksimalkan laba. 

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

dilakukan dan paling popular. Lewat income smoothing, manajer menaikkan 

atau menurunkan laba untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan 

sehingga perusahaan terlihat stabil dan tidak beresiko tinggi. 
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2.4.4.  Praktik Manajemen Laba (earnings management) 

Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa dalam teori keagenan 

(agency theory), manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui 

informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang 

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

manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada 

pemilik. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai 

dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi 

yang tidak simetris atau asimetri informasi (information asymmetric).  

Scott (2000;3) membedakan dua jenis information asymmetric, adverse 

selection dan moral hazard. yaitu:  

a)  Adverse selection adalah suatu tipe asimetri informasi  dimana satu orang atau 

lebih pelaku-pelaku transaksi bisnis atau transaksi-transaksi yang potensial 

mempunyai informasi lebih atas yang lain. Ketimpangan pengetahuan 

informasi perusahaan ini dapat menimbulkan masalah dalam transaksi pasar 

modal karena investor tidak mempunyai informasi yang cukup dalam 

pengambilan keputusan investasinya. 

b)  Moral hazard adalah suatu tipe asimetri informasi dimana satu orang atau 

lebih pelaku-pelaku bisnis atau transaksi-transaksi potensial yang dapat 

mengamati kegiatan-kegiatan mereka secara penuh dibandingkan dengan 

pihak lain. Masalah moral hazard ini terjadi karena pihak-pihak diluar 

perusahaan (investor) mendelegasikan tugas dan kewenangannya kepada 

manajer tetapi investor tidak dapat sepenuhnya memantau manajer dalam 

melaksanakan pendelegasian tersebut. 
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Asimetri antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) dapat 

memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba 

(Richardson, 1998 dalam Ujiyantho dan Pramuka 2007). 

2.5  Motivasi Manajemen laba 

Motivasi adalah sebuah alasan atau dorongan seseorang untuk bertindak. 

Alasan atau dorongan itu bisa datang dari luar maupun dari dalam diri. 

Sebenarnya pada dasarnya semua motivasi itu datang dari dalam diri, faktor luar 

hanyalah pemicu munculnya motivasi tersebut. Motivasi dari luar adalah motivasi 

yang pemicunya datang dari luar diri kita. Sementara motivasi dari dalam ialah 

motivasinya muncul dari inisiatif diri kita. 

Pada dasarnya motivasi itu hanya dua, yaitu untuk meraih kenikmatan atau 

menghindari dari rasa sakit atau kesulitan. Uang bisa menjadi motivasi 

kenikmatan maupun motivasi menghindari rasa sakit. Jika kita memikirkan uang 

supaya kita tidak hidup sengsara, maka disini alasan seseorang mencari uang 

untuk menghindari rasa sakit. Sebaliknya ada orang yang mengejar uang karena 

ingin menikmati hidup, maka uang sebagai alasan seseorang untuk meraih 

kenikmatan. 

 manajemen laba dapat diartikan bermacam-macam tergantung dari 

berbagai sudut pandang, bisa berpengaruh positif, bisa juga berpengaruh negatif 

bagi perusahaan. Beberapa diantaranya adalah: 

a) Dari sudut pandang etika, manajemen laba diartikan sebagai “any action 

on the part of management which affects reported income and which 

http://www.motivasi-islami.com/
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provides no true economic advantage to the organization and may in fact, 

in the long-term, be detrimental” (Merchant dan Rockness, 1994:79 dalam 

Gumanti, 2000). 

 

b)  “disclosure management in the sense of purposeful intervention in the 

external reporting process, with intent of obtaining some private gain” 

(Schipper, 1989:92 dalam Gumanti, 2000).  

 

c) “the actions of manager that are intended to increase (decrease) current 

reported earnings of the unit for which the manager is responsible without 

generating a corresponding increase (decrease) in the long-term economic 

profitability of the unit”(Rosenzweigh, 1994:31-32 dalam Gumanti, 2000).  

 

Sekilas dari definisi tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

motivasi manajemen laba senantiasa dikaitkan dengan upaya untuk me-manage 

pendapatan atau keuntungan untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang 

dilandasi oleh faktor-faktor ekonomi tertentu. Namun, motivasi manajemen laba 

tidak harus dikaitkan dengan upaya untuk memanipulasi data atau informasi 

akuntansi, tetapi lebih dikaitkan dengan pemilihan metode akuntansi untuk 

mengatur keuntungan yang bisa dilakukan karena memang diperkenankan 

menurut prinsip yang berlaku umum (PSAK). 

2.5.1  Jenis-Jenis Motivasi Manajemen Laba  

Scott (2000: 296-306) mengemukakan beberapa motivasi dan faktor-faktor 

yang melatarbelakangi terjadinya manajemen laba: 
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1. Motivasi Rencana Bonus (Bonus Plan) 

Kompensasi manajemen meliputi berbagai insentif yang berkaitan dengan 

kinerja. Sasarannya adalah untuk menciptakan kesesuaian kinerja, sehingga 

manajer akan menunjukkan kerja yang terbaik bagi perusahaan. Kompensasi 

keuangan meliputi gaji dan bonus. Bonus adalah jenis keuntungan tambahan yang 

diterima oleh seorang manajer di luar gaji mereka. Banyak perusahaan 

menggunakan kombinasi gaji dan bonus sebagai imbalan kinerja melalui 

penetapan tingkat gaji yang wajar dan pemberian bonus yang disesuaikan dengan 

perolehan laba perusahaan. Kompensasi yang didasarkan pada laba dapat 

menciptakan perilaku disfungsional. The Bonus Plan Hypothesis menyatakan 

bahwa pada perusahaan-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 tahun berjalan.  

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. Pendekatan ini 

mencoba menjelaskan dan memprediksikan pilihan manajer terhadap kebijakan-

kebijakan akuntansi. Dengan kebijakan akuntansi tersebut para manajer berusaha 

untuk meningkatkan income perusahaan saat ini. Manajer yang bekerja di 
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perusahaan dengan rencana bonus akan berusaha mengatur laba yang dilaporkan 

agar dapat memaksimalkan bonus yang akan diterimanya pada tahun berjalan.  

2. Motivasi Perjanjian Hutang (Debt Covenant) 

Perjanjian utang adalah kesepakatan yang berisi syarat-syarat yang harus 

dilaksanakan oleh pihak penerima utang yang diajukan oleh pihak pemberi utang 

atau kreditor. Sedangkan utang adalah pengorbanan ekonomi yang mungkin 

terjadi dimasa depan, yang timbul dari kewajiban berjalan sebuah entitas tertentu, 

atau kewajiban yang ditimbulkan oleh transaksi atau kejadian masa lalu. 

Perusahaan yang memiliki kontrak utang maupun kontrak yang lain pasti 

berkeinginan untuk meminimalkan berbagai biaya kontrak yang terkait dengan 

kontrak-kontraknya (contracting theory), seperti biaya negosiasi, biaya 

pengawasan kinerja kontrak, kemungkinan negosiasi ulang, dan biaya perkiraan 

jika bangkrut atau kegagalan lain.  

Debt Covenant Hypothesis menyatakan bahwa semakin dekat perusahaan 

dengan pelanggaran perjanjian utang yang berbasis akuntansi, lebih mungkin 

manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang memindahkan laba 

yang dilaporkan dari perioda masa datang ke perioda saat ini. Kreditur perusahaan 

menentukan batasan pada pembayaran dividen, pembelian kembali saham, dan 

pengeluaran utang tambahan untuk meyakinkan pembayaran kembali pokok dan 

bunga mereka. Pembatasan ini seringkali diekspresikan dalam bentuk angka 

akuntansi dan rasio-rasio, seperti working capital levels, interest coverage, dan net 

worth. Oleh karena itu, hipotesis perjanjian utang menyatakan bahwa manajer 

perusahaan dengan rasio utang terhadap ekuitas tinggi cenderung memilih metoda 
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akuntansi dan kebijakan yang meningkatkan laba yang dilaporkan untuk 

menghindari kegagalan teknis perjanjian utang. 

3. Motivasi Biaya Politik (Political Cost) 

Political cost hypothesis berasumsi bahwa politikus atau pemerintah akan 

lebih memberikan perhatian yang besar pada perusahaan dengan laba yang tinggi, 

berkaitan dengan pelaksanaan peraturan atau undang-undang yang ada. Biaya 

politis muncul dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik 

perhatian media dan konsumen. Perhatian media, konsumen dan pemerintah pada 

khususnya akan memberikan batasan bagi kinerja perusahaan, sehingga 

perusahaan akan lebih banyak mendapatkan sorotan berkaitan dengan pelaksanaan 

undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku (Halim et al. 2005).  

Na’im dan Hartono (1996) serta Cahan (1992) menemukan bukti bahwa 

manajer perusahan US yang sedang diinvestigasi berkaitan dengan kemungkinan 

pelanggaran undang-undang antitrust atau praktik monopoli berusaha 

menurunkan laba untuk meminimalkan tuduhan tersebut. Pada perusahaan besar 

yang memiliki biaya politik tinggi, manajer akan lebih memilih metode akuntansi 

yang menangguhkan laba yang dilaporkan periode sekarang ke periode masa 

mendatang sehingga dapat memperkecil laba yang dilaporkan. Selain untuk 

menghindari tuduhan pelanggaran terhadap undang-undang, manajemen laba 

dengan bentuk menurunkan laba dilakukan dengan tujuan untuk dapat 

memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah berupa subsidi. 

Perusahaan besar cenderung mempunyai pengungkapan yang lebih 

lengkap dan dapat diamati oleh auditornya dibandingkan dengan perusahaan yang 

kecil. Kondisi ini memicu pelaporan akuntansi lebih konservatif dan cenderung 
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memanipulasi laba. Manipulasi laba atau manajemen laba dilakukan untuk 

mendapat opini yang baik dari auditor, sehingga diharapkan respon pasar terhadap 

perusahaan menjadi baik pula. Karena apabila mendapat opini atau penilaian yang 

buruk atau kurang baik dari auditor maka akan memunculkan sorotan atau 

perhatian dari media, masyarakat dan pemerintah. 

4.  Motivasi lainnya.  

Selain 3 motivasi diatas, Scott (2000;385-387) mengemukakan beberapa 

faktor yang melatarbelakangi terjadinya manajemen laba: 

a) Taxation motivations; motivasi penghematan pajak menjadi motivasi 

manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan 

dengan tujuan penghematan pajak pendapatan. 

b) Pergantian CEO; CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung 

menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika kinerja 

perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak 

diberhentikan. 

c) Initital Public Offering (IPO); perusahaan yang akan go public belum 

memiliki nilai pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan go 

public melakukan manajemen laba dalam prospektus mereka dengan harapan 

dapat menaikkan harga saham perusahaan. 

d) Pentingnya memberi informasi kepada investor; informasi mengenai kinerja 

perusahaan harus disampaikan kepada investor sehingga pelaporan laba perlu 

disajikan agar investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja 

yang baik. 
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2.5.2  Pola Motivasi Manajemen Laba 

Pola motivasi manajemen laba menurut Scott (2000; 306-307) dapat 

dilakukan dengan cara: 

1. Taking a Bath; pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk 

pengangkatan CEO baru dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. 

Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba di masa datang. 

2. Income Minimization; biasa terjadi pada saat perusahaan mengalami 

tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba pada periode 

mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba 

periode sebelumnya. 

3. Income Maximization; tindakan ini bertujuan untuk melaporkan net 

income yang tinggi pada saat laba menurun sehingga mendapatkan bonus 

yang lebih besar. Pola ini juga dilakukan oleh perusahaan untuk 

mendapatkan pinjaman dana dari bank. 

4. Income Smoothing; pola ini sering dilakukan perusahaan dengan cara 

meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba 

yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba 

yang relatif stabil. 

2.5.3.  Teknik Motivasi Manajemen Laba 

Setiawati dan Na’im (2000) membagi teknik dalam melakukan manajemen 

laba menjadi tiga yaitu: 

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi 

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui judgment (perkiraan) 

terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak 
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tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi 

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

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 

Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: 

mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan 

sampai pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat/menunda 

pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat/menunda 

pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap 

yang sudah tak dipakai. 

2.6. Perumusan Hipotesis 

2.6.1. Good Corporate Governance dan Manajemen Laba 

Siallagan dan Machfoedz (2006), menyebutkan bahwa pemisahan 

kepemilikan oleh principal dengan pengendalian oleh agent dalam sebuah 

organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan “agency conflict” diantara 

principal dengan agent. Salah satu mekanisme yang diharapkan dapat mengontrol 

biaya keagenan yaitu dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good 

corporate governance). Perumusan hipotesis didasarkan pada empat indikator 

mekanisme corporate governance yang bertujuan untuk mengurangi konflik 

keagenan adalah sebagai berikut: 
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2.6.1.1. Kepemilikan Manajerial dan Manajemen Laba 

Shleifer dan Vishny (1986) dalam Siallagan dan Machfoedz (2006) 

menyatakan bahwa kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya 

memiliki insentif untuk memonitor. Secara teoritis ketika kepemilikan manajemen 

rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik 

manajer akan meningkat. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan 

dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang 

saham luar dengan manajemen, sehingga permasalahan keagenan diasumsikan 

akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang 

pemilik. 

Berbagai penelitian telah memberikan bukti empiris hubungan antara 

kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. Boediono (2005), Cornett et 

al., (2006), Siallagan dan Machfoedz (2006), Ujiyantho dan Pramuka (2007), 

menemukan adanya pengaruh signifikan kepemilikan manajerial terhadap praktik 

manajemen laba. Maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2.6.1.2. Kepemilikan Institusional dan Manajemen Laba 

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan 

pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat 

mengurangi manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh 

institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak 

menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen.  

Cornett et al., (2006) menemukan adanya bukti empiris pengaruh 

signifikan kepemilikan institusional terhadap praktik manajemen laba. Hasil 
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penelitiannya menyebutkan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh 

sebuah perusahaan dan pihak investor insitusional dapat membatasi perilaku 

oportunisitik para manajer. Maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis dengan 

rumusan sebagai berikut:  

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba.  

2.6.1.3. Dewan Komisaris Independen dan Manajemen Laba 

Dewan komisaris independen adalah pihak eksternal perusahaan yang 

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 memiliki tata kelola yang baik. 

Chtourou et al., (2001) dan Cornett et al., (2006) menginvestigasi 

pengaruh praktek tata kelola perusahaan (corporate governance) terhadap kualitas 

informasi keuangan yang dipublikasikan. Hasil penelitiannya menunjukkan 

apabila anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (outside 

director) meningkatkan tindakan pengawasan maka akan mempengaruhi semakin 

rendahnya penggunaan discretionary accruals, sehingga rumusan hipotesis yang 

diajukan sebagai berikut: 

H3: Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 

2.6.1.4. Komite Audit Independen dan Manajemen Laba 

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, 

mengawasi audit eksternal dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk 

audit internal). Komite audit independen yang berasal dari luar perusahaan dapat 
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mengurangi sifat opportunistic manajemen yang melakukan manajemen laba 

dengan cara mengawasi pelaporan keuangan dan melakukan pengawasan pada 

audit eksternal. 

Chtourou et al., (2001), Klein (2006) memberikan bukti secara empiris 

bahwa perusahaan yang membentuk komite audit independen melaporkan laba 

dengan kandungan akrual diskresioner yang lebih kecil dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak membentuk komite audit independen, sehingga keberadaan 

komite audit independen dapat mengurangi aktivitas earning management. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini 

adalah:  

H4: Komite audit independen berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2.6.2. Motivasi Manajemen Laba dan Praktik Manajemen Laba 

Achmad dkk., (2007), menyebutkan bahwa kehadiran motivasi dan 

peluang merupakan insentif bagi manajer untuk mengelola laba. Berdasarkan 

sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi 

manajer perusahaan, sehingga motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran 

manajemen laba dan kualitas laba yang berbeda pula. Watts dan Zimmerman 

(1986) dan Scott (2000) mengajukan beberapa motivasi manajemen laba meliputi 

debt covenant, political cost, dan bonus plan.  

2.6.2.1. Motivasi Perjanjian Hutang dan Manajemen Laba.  

Debt Covenant Hypothesis menyatakan bahwa manajer termotivasi 

melakukan manajemen laba untuk menghindari pelanggaran terjadinya perjanjian 

utang. Perjanjian hutang merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan 

untuk mempertahankan rasio-rasio yang umumnya dikaitkan dengan data 
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akuntansi perusahaan, misalnya rasio hutang terhadap total aktiva. Semakin tinggi 

utang perusahaan maka syarat-syarat yang diajukan oleh kreditur dalam perjanjian 

kredit semakin ketat. Manajer akan menggunakan manajemen laba untuk 

memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh kreditur dan menghindari terjadinya 

pelanggaran perjanjian hutang yang memberatkan perusahaan. 

Penelitian Achmad dkk., (2007) menemukan bukti empiris pengaruh 

perjanjian kredit terhadap praktik manajemen laba. Hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa manajer berupaya meningkatkan laba untuk menghindari 

pelanggaran perjanjian hutang. Maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian 

ini adalah: 

H
5 

: Motivasi debt covenant berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2.6.2.2. Motivasi Biaya Politik dan Manajemen Laba. 

Political Cost Hypothesis menyatakan bahwa perusahaan yang berhadapan 

dengan biaya politis cenderung untuk menurunkan laba dengan tujuan 

meminimalkan biaya politik yang harus ditanggung oleh perusahaan. Proses 

politik menimbulkan biaya bagi perusahaan atau industri yang diyakini 

memperoleh keuntungan dari publik atau memperoleh laba sangat tinggi. Laba 

sangat tinggi mengakibatkan perusahaan ditekan agar menurunkan harga jual atau 

pemerintah meregulasi harga (Cahan, 1992). Manajer akan melakukan manajemen 

laba dengan menurunkan laba untuk menghindari intervensi pemerintah dan 

mendapatkan perlindungan pasar dalam bentuk subsidi. 

Hasil penelitian Achmad dkk., (2007) menyatakan bahwa semakin besar 

ukuran perusahaan diikuti dengan biaya politik semakin tinggi, maka manajer 

menggunakan discretionary accrual dengan menurunkan laba untuk menghindari  
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tuntutan penurunan harga jual atau tekanan regulasi pemerintah. Hipotesa yang 

akan diajukan adalah: 

H
6 

: Motivasi biaya politik berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2.6.2.3. Motivasi Rencana Bonus dan Praktek Manajemen Laba.  

The Bonus Plan Hypothesis menyatakan bahwa pada perusahaan-

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 tahun berjalan. Selain gaji bulanan, 

manajer menerima kompensasi tambahan sesuai kinerjanya. Semakin tinggi 

kompensasi yang akan diterima oleh manajer diakhir tahun berjalan maka manajer 

akan memilih metode dan strategi yang dapat memperbaiki kinerjanya sehingga 

meningkatkan praktik manajemen laba. 

Halim dkk., (2005) menguji pengaruh manajemen laba pada tingkat 

pengungkapan laporan keuangan perusahaan pada perusahaan manufaktur. Hasil 

penelitiannya membuktikan bahwa manajer melakukan manajemen laba dengan 

tujuan memaksimumkan kompensasi pribadinya dan cenderung melakukan 

pengungkapan terjadinya asimetri informasi sehingga manajer lebih leluasa 

melakukan manajemen laba. Hipotesis yang diajukan dalam peneltian ini adalah: 

H7: Peningkatan rencana bonus akan meningkatkan praktik manajemen laba. 
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2.3. Kerangka Penelitian 

Berdasarkan telaah literatur dan perumusan hipotesis, penelitian secara 

garis  besar dijelaskan dalam gambar berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Earnings Management Practice 

(Discretionary Accruals) 

 
Managerial Ownership 

Institutional Ownership 

Board Commissioner 

Independent 

Audit Committee 

Independent 

Good Corporate 

Governance 

Mechanism 

 
Bonus Plan Motivation 

Debt Covenant Motivation 

Polical Cost Motivation 

Earnings 

Management 

Motivations 



61 
 

 
 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah seluruh subyek atau objek dengan karakteristik tertentu 

yang akan diteliti. (Alimul, 2003). Populasi penelitian ini merupakan perusahaan-

perusahaan manufaktur yang terdaftar berturut-turut di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2007-2009. Sedangkan sampel penelitian ditentukan dengan metode 

Purposive Sampling berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, yaitu: (1) menerbitkan 

laporan keuangan per 31 Desember dari tahun 2007-2009, (2) laporan keuangan 

memiliki saldo ekuitas positif, (3) rupiah sebagai mata uang pelaporan, (4) 

memiliki data mekanisme GCG meliputi: kepemilikan intitusional, kepemilikan 

manajerial, dewan direksi independen, dan komite audit independen. serta (5) 

memiliki data motivasi manajemen laba meliputi: total aktiva, hutang, ekuitas, 

kompensasi dewan direksi dan komisaris. 

3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara (Indrianto dan Supomo, 2002:147). Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit 

independen, piutang bersih, aktiva tetap kotor, total aktiva, total utang, total 

ekuitas, pendapatan, laba (rugi) bersih, kas dari aktivitas operasi perusahaan, 
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jumlah kompensasi atau gaji dan tunjangan dewan direksi dan komisaris. Data 

diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan, Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD) dan www.idx.co.id.  

 

3.3. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan ukuran yang dipakai oleh penelitian terdahulu, sebagai berikut: 

3.3.1. Variabel Independen 

 Variabel independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi variabel 

yang lain. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mekanisme Good Corporate Governance 

a. Kepemilikan Manajerial (MGR), adalah jumlah kepemilikan saham 

oleh pihak manajemen perusahaan terhadap total jumlah saham yang 

beredar (Boediono, 2005): 

MGR = 
beredar yang sahamlembar  Total

manajemen dimiliki yang sahamlembar Jumlah 
 

b. Kepemilikan Institusional (INST), adalah jumlah persentase hak suara 

yang dimiliki oleh institusi (Beiner et al, 2003) dalam Ujiyantho dan 

Bambang (2007): 

INST = 
beredar yang sahamlembar  Total

institusi dimiliki yang sahamlembar Jumlah 
 

c. Keberadaan Dewan Komisaris Independent (BCOM), merupakan 

outside board members yang berpengalaman sebagai anggota dewan 

http://www.idx.co.id/
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dari luar maupun dalam perusahaan (Chtourou et al., 2001) dalam 

Siallagan dan Mas’ud (2006): 

BCOM = 
komisarisdewan  anggotaseluruh Jumlah 

perusahaanluar  dari komisaris Anggota
 

d. Keberadaan Komite Audit Independent (AUDCOM), adalah anggota 

komite audit yang berasal dari luar perusahaan yang bukan merupakan 

manajer pada perusahaan lain (Siallagan dan Mas’ud, 2006): 

AUDCOM = 
audit komite anggotaseluruh Jumlah 

perusahaanluar  dariaudit  komite Anggota
 

2. Motivasi Manajemen Laba 

Achmad dkk., (2007) melakukan investigasi pada motivasi dan strategi 

manajemen laba dan mendefinisikan variabel motivasi manajemen laba sebagai 

berikut:  

a. Bonus Plan (BP), diukur sebagai rasio jumlah kompensasi yang 

diterima direksi dan komisaris terhadap total ekuitas. 

BP = 
ekuitas Total

komisarisdan  direksi diterima Kompensasi
 

b. Debt Covenant (DC), diukur sebagai rasio total utang terhadap total 

aktiva. 

DC = 
aktiva Total

utang Total
 

c. Political Cost (PC),  Seperti yang diketahui berdasarkan penelitian yang 

ada, biaya politis sering diproksikan dengan ukuran perusahaan oleh 

beberapa penelitian sebelumnya (Belkaoui dan Karpik, 1989). Sehingga 

biaya politis diukur sebagai logaritma dari total aktiva perusahaan. 
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PC = Log total aktiva 

3.3.2. Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel terikat yang dipengaruhi variabel 

bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah praktik manajemen laba 

yang diproksikan dengan menggunakan discreationary accruals (DA), 

berdasarkan modified Jones models karena merupakan model terbaik dalam 

pendeteksian manajemen laba (Dechow et al., 1995). Langkah-langkah dalam 

menggunakan modified Jones models adalah: 

1. Total akrual sebuah perusahaan i terdiri dari nondiscretionary accrual 

(tingkat akrual yang normal) dan discretionary accrual (tingkat akrual 

yang tidak normal). 

TAit = NDAit + DAit 

TAit      =  Total akrual perusahaan i pada tahun t 

NDAit   =  Nondiscretionary accrual perusahaan i pada tahun t 

DAit       =  Discretionary accrual perusahaan i pada tahun t. 

2. Rumus modified Jones models adalah: 

TAit /Ait-1 = β1 (1/Ait-1) + 2 (REVit /Ait-1 - RECit /Ait-1) + 3 (PPEit /Ait-1) + eit 

TAit      =  Total akrual perusahaan i pada tahun t 

REVit =  Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan 

tahun t-1 
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RECit =  Piutang usaha bersih perusahaan i pada tahun t dikurangi 

piutang tahun t-1 

PPEit     =  Aktiva tetap kotor perusahaan i pada tahun t 

 Ait-1      =  Total aktiva perusahaan i pada tahun t 

 eit          =  error term perusahaan i pada tahun t 

3. Total Akrual dihitung terlebih dahulu dengan rumus: 

TAit = NIit – CFOit 

TAit     =  Total akrual perusahaan i pada tahun t 

NIit       =  Laba bersih (net income) perusahaan i pada tahun t  

CFOit    =  Kas dari operasi (cash flow from operation) perusahaan i 

pada tahun t. 

4. nondiscretionary accrual dijelaskan dengan rumus: 

NDAit = β1 (1 / Ait-1) + 2 (REVit / Ait-1 - RECit / Ait-1) +  3 (PPEit / Ait-1)  

5. maka discretionary accrual dirumuskan sebagai berikut: 

DAit = TAit / Ait-1 – 1 (1 / Ait) + 2 (REVit / Ait-1 - RECit / Ait-1) +  3 (PPEit / 

Ait-1) 

 Sehingga dapat dikatakan bahwa estimasi discretionary accrual adalah eit 

(error term). Apabila DAit = Nol maka tidak terjadi praktik manajemen 

laba atau besarnya TAit = NDAit. 

3.4. Metode Analisis Data 



66 
 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah model regresi linier 

berganda. Model regresi linier berganda dipilih karena penelitian ini dirancang 

untuk meneliti faktor-faktor yang berpengaruh dari variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Metode analisis data dengan menggunakan data time series cross 

section (pooling data) dirumuskan sebagai berikut: 

DA
it
= β

0
 

+β
1
MGR

it
+β

2
INST

it
+β

3
BCOM

it
+β

4
AUDCOM

it
+β

5
BP

it
+β

6
DC

it
+β

7
PC

it
+e

it 

dalam hal ini,
 

DA
 it 

  = discretionary accruals perusahaan i tahun t,  

 MGR
 it 

  = Kepemilikan Managerial perusahaan i tahun t,  

INST
 it    

= Kepemilikan Institusional perusahaan i tahun t,  

BCOM
 it   

= Dewan Komisaris Independent perusahaan i tahun t,  

AUDCOM
 it   

= Komite Audit Independent perusahaan i tahun t,  

BP 
it   

= bonus plan perusahaan i tahun t,  

DC 
it    

= debt covenant perusahaan i tahun t, dan  

PC 
it     

= political cost perusahaan i tahun t. 

 

3.4.1. Uji Asumsi Klasik  



67 
 

 
 

Model regresi berganda dengan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) 

dapat dijadikan sebagai alat estimasi yang baik dan tidak bias bila telah memenuhi 

persyaratan Best Linear Unbiased Estimation (BLUE) (Gujarati, 1997:44). Oleh 

karena itu, pelaksanaan analisis data harus memenuhi asumsi klasik. Dalam 

penelitian ini digunakan empat (4) buah pengujian asumsi klasik. 

1. Uji Normalitas  

Uji anormalitasadata adigunakan auntuk amengetahui abahwa adata ayang 

diteliti terdistribusi secara normal dan menentukan metode analisis data secara 

tepat, apakah menggunakan metode parametrik atau non parametrik. Jika 

penelitian menggunakan skala rasio dengan ukuran sampel relatif besar (n > 30), 

maka statistik parametrik merupakan metode analisis data yang tepat, dengan 

asumsi bahwa distribusi populasi datanya normal (Indriantoro dan Supomo, 

2002).  

2. Uji Multikolinieritas  

Multikolinearitas merupakan suatu keadaan terjadinya satu atau lebih 

variabel bebas yang berkorelasi sempurna atau mendekati sempurna dengan 

variabel bebas lainnya. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada-tidaknya gejala 

multikolinearitas yaitu: melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan 

tolerance, yaitu jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 

0,1 maka tidak terdapat multikolinearitas (Nugroho, 2005). 

 

3. Uji Heteroskedastisitas  
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Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan 

varians residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan lain, atau 

kondisi dimana setiap e (galat dari setiap variabel bebas) mempunyai varians yang 

tidak sama. Uji Park dilakukan dengan cara meregresikan variabel independen 

terhadap nilai logaritma absolute unstandardized residual dari model regresi. 

Model regresi dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas apabila koefisien 

parameter beta dari persamaan regresi tersebut secara statistik tidak signifikan 

(Ghozali, 2005:108).  

4. Uji Autokorelasi 

Uji aasumsi aautokorelasi abertujuan auntuk amengetahui aapakah 

dalamasebuah model regresi linier terdapat korelasi antar anggota serangkaian 

observasi pada periode tertentu dengan periode sebelumnya, untuk mengetahui 

ada tidaknya gejala autokorelasi dalam model analisis regresi yang digunakan, 

maka cara yang digunakan dengan melakukan pengujian serial korelasi dengan 

metode Durbin Watson. Tabel Durbin-Watson d test pada taraf signifikansi taraf 

1% dan 5% akan diperoleh harga dL dan dU. Kaidah dari uji Durbin-Watson d test 

adalah suatu persamaan regresi dikatakan telah memenuhi asumsi tidak terjadi 

autokorelasi jika nilai uji Durbin Watson (dw) mendekati dua atau berada diantara 

du dan 4-dU (dU<dw<4-dU) (Nugroho, 2005). 

3.4.2. Analisis Regresi 

1. Uji t  
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Uji t digunakan untuk menguji signifikasi pengaruh parsial variabel bebas 

dan variabel terikat. Hipotesis dalam pengujian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. H0 : βi = 0, artinya bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari 

variabel bebas (Xi) terhadap variabel terikat (Y). 

2. Ha : βi ≠ 0, artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 

bebas (Xi) terhadap variabel terikat (Y).  

 

Perhitungan nilai t hitung (thit), yaitu: 

 
i

i

 deviasi  standard

 regresikoefisien 
t




hit  

Untuk menentukan ttabel, maka perlu ditentukan  (tingkat signifikansi) 

sebesar 5 % dan derajat kebebasan df = (n-k-1), dimana n = banyaknya observasi 

dan k = banyaknya variabel bebas.  Selanjutnya, menentukan apakah hipotesis 

diterima atau ditolak, dibuat ketentuan sebagai berikut: 

signifikansi (P) > 5% berarti Ho = ditolak, 

signifikansi (P) ≤ 5% berarti Ho = diterima. 

2. Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

Penentuan nilai koefisien determinasi (Adjusted R
2
) digunakan untuk 

mengetahui seberapa jauh variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. 

Koefisien determinasi digunakan karena nilai variabel bebas yang diukur terdiri 

dari nilai rasio absolut dan nilai perbandingan. 
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Kegunaan dari penghitungan koefisien determinasi, adalah (Indriantoro 

dan Supomo, 2002): 

a) Sebagai ukuran ketepatan suatu regresi yang diterapkan suatu kelompok 

data hasil survei. Semakin besar nilai Adjusted R
2
, maka semakin tepat 

suatu garis regresi. Sebaliknya, semakin kecil Adjusted R
2
, maka semakin 

tidak tepat garis regresi tersebut untuk mewakili data hasil observasi. 

b) Untuk mengukur besarnya proporsi atau persentase dari jumlah variasi dari 

variabel terikat, atau untuk mengukur sumbangan dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

Rumus penghitungan Adjusted R
2
, adalah: 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Data Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh good corporate 

governance terhadap manajemen laba, dan motivasi manajemen laba terhadap 

manajemen laba. Manajemen laba diproksikan dengan discretionary accruals 

(DA) yang diukur menggunakan Modified Jones Model. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditentukan, sampel yang didapatkan sebanyak 41 perusahaan selama 3 

perioda penelitian yaitu tahun 2007-2009. Peneliti menggunakan metode pooled 

data sehingga data observasi pada penelitian ini sebanyak 123 data observasi (n 

sampel x periode penelitian). Perhitungan jumlah sampel perusahaan ditunjukkan 

pada tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1 

Perhitungan Jumlah Sampel Perusahaan 

No Keterangan  Jumlah Persentase 

 Perusahaan manufaktur yang terdaftar berturut-turut antara 

tahun 2007-2009* 146 100% 

1 Tidak menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember (2) 1% 

2 Laporan keuangan memiliki saldo ekuitas negatif                          

 

(6) 4% 

3 Laporan keuangan tidak menggunakan mata uang rupiah     (4) 3% 

4 Laporan keuangan tidak memiliki data GCG: 

- Kepemilikan Managerial 

- Kepemilikan institusional 

- Dewan komisaris independen 

- Komite audit independen 

 

 

(79) 

(2) 

(2) 

(4) 

 

 

54% 

1% 

1% 

3% 

 

5 Laporan keuangan tidak memiliki data motivasi laba: 

- Kompensasi dewan direksi dan komisaris (6) 

 

4% 
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 Jumlah Sampel Perusahaan 41 29% 

*) Sumber: Indonesian Capital Market Directory 2007, 2008, 2009. 

 

4.1.2. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam 

bentuk tabulasi agar mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan (Indriantoro dan 

Supomo, 2002:170). Hasil statistik deskriptif terhadap variabel penelitian 

ditunjukkan pada tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

mgr 123 .000010 .646210 .03351252 .077255106 

inst 123 .129300 .964560 .70053472 .180543300 

bcom 123 .200000 .666670 .37700138 .086809392 

audcom 123 .333330 .750000 .65515203 .056786810 

dc 123 .05 1.44 .4448 .21268 

pc 123 23.99 32.12 27.4984 1.63148 

bp 123 .00 8.63 .7333 1.49506 

DA 123 -2.39064 1.90369 -.0654996 .43349359 

Valid N (listwise) 123     

 

Berdasarkan tabel diatas, discretionary accrual (DA) perusahaan yang 

diukur dengan menggunakan Modified Jones Model menghasilkan nilai minimum 

sebesar -2.39064, nilai maksimum sebesar 1.90369, dengan rata-rata sebesar -
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.0654996. Nilai rata-rata DA minimum menunjukkan kondisi secara umum dari 

perusahaan sampel yang melakukan manajemen laba dengan cara menurunkan 

laba.  

 Variabel kepemilikan manajerial menghasilkan nilai minimum .000010, 

maksimum .646210 dan rata-rata sebesar .03351252. Kepemilikan institusional 

menghasilkan nilai minimum .129300, maksimum .964560 dan rata-rata sebesar 

.70053472. Dewan komisaris independen menghasilkan nilai minimum .200000, 

maksimum .666670 dan rata-rata sebesar .37700138. Audit komite independen 

menghasilkan nilai minimum .333330, maksimum .750000 dan rata-rata sebesar 

.65515203. 

Variabel rencana bonus menghasilkan nilai minimum .00, maksimum 8.63 

dan rata-rata sebesar .7333. Perjanjian hutang menghasilkan nilai minimum .05, 

maksimum 1.44 dan rata-rata sebesar .4448. Biaya politik menghasilkan nilai 

minimum 23.99, maksimum 32.12 dan rata-rata sebesar 27.4984. 

4.1.3. Hasil Uji Asumsi Klasik 

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 (Gujarati, 1997:44). Serangkaian 

uji dapat dilakukan agar persamaan regresi yang terbentuk dapat memenuhi 

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

heteroskedastisitas, dan uji gejala autokorelasi. 
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1. Hasil Uji Normalitas  

Tabel 4.3 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  DA 

N 123 

Normal Parameters
a
 Mean -5.8925 

Std. Deviation 2.98764 

Most Extreme Differences Absolute .100 

Positive .086 

Negative -.100 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.112 

Asymp. Sig. (2-tailed) .169 

a. Test distribution is Normal.  

 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan terhadap masing-

masing variabel dari model regresi dengan menggunakan uji One Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test. Data dikategorikan berdistribusi normal jika 

menghasilkan nilai asymptotic significance > α=5%. 
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Hasil perhitungan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test pada lampiran 4 

menghasilkan nilai Asymptotic significance sebesar .169 atau lebih besar dari 

0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa model regresi 

telah memenuhi asumsi kenormalan. 

2. Hasil Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji adanya korelasi antar 

variabel independen. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

multikolinearitas adalah dengan  menggunakan nilai VIF (variance inflation 

factor).  Hasil uji gejala multikolinieritas disajikan pada tabel 4.3 berikut ini: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Gejala Multikolinieritas 

Ket Variabel Tolerance VIF 

X1 MGR  .706 1.416 

X2 INST  .832 1.203 

X3 BCOM  .927 1.079 

X4 AUDCOM  .929 1.076 

X5 DC .929 1.076 

X6 PC .825 1.213 

X7 BP .900 1.111 

  

Hasil pengujian pada Tabel 4.3, semua variabel independen dalam model 

regresi menghasilkan nilai VIF < 10 dan nilai tolerance ≥ 0,1. Berdasarkan hasil 

tersebut maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinieritas antar 

variabel independen dalam model regresi.   

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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Pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan Uji Park, yaitu dengan cara meregresikan nilai absolute 

unstandardized residual terhadap variabel independen dalam model regresi. 

Model regresi dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas apabila koefisien 

parameter beta dari persamaan regresi tersebut secara statistik tidak signifikan 

(Ghozali, 2005:108). Hasil uji dengan menggunakan Uji Park disajikan pada tabel 

4.5 sebagai berikut: 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Park 

Heterokedastisitas Uji Park (tidak ada yang signifikan) 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2.252 2.449  -.919 .360 

mgr -.034 .020 -.186 -1.727 .087 

inst -.153 .117 -.130 -1.310 .193 

bcom -.212 .190 -.105 -1.117 .266 

audcom .025 .375 .006 .068 .946 

dc -.024 .075 -.031 -.328 .744 

pc .502 .736 .068 .682 .496 

bp -.022 .017 -.120 -1.259 .211 

a. Dependent Variable: LnDA   
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Berdasarkan tabel 4.5 di atas, hasil Uji Park menunjukkan tidak satupun 

dari variabel independen yang secara statistik berpengaruh signifikan terhadap 

nilai logaritma absolute unstandardized residual dari model regresi. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa model regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas. 

4. Hasil Uji Autokorelasi 

Autokorelasi didefenisikan sebagai terjadinya korelasi di antara data 

pengamatan. Uji Durbin Watson digunakan untuk mengetahui adanya 

autokorelasi. Hasil uji Durbin Watson dengan sampel 41 perusahaan selama 3 

tahun pengamatan (n=123) dan tujuh variabel independen (k’=7) sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Gejala Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .700
a
 .490 .459 2.19849 1.957 

a. Predictors: (Constant), bp, audcom, dc, inst, bcom, pc, mgr 

Suatu persamaan regresi dikatakan telah memenuhi asumsi tidak terjadi 

autokorelasi jika nilai uji Durbin Watson (dw) mendekati dua atau berada diantara 

dU dan 4-dU (dU<dw<4-dU). Hasil nilai durbin watson adalah 1.957 jadi  

1,65<DW<2,35 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala 

autokorelasi. 

4.1.4. Hasil Uji Hipotesis 
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Uji hipotesis dilakukan secara cross sectional menggunakan uji regresi 

berganda dengan =5%. Hasil pengujian disajikan pada tabel 4.7 berikut ini:  

 

 

 

 

 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Regresi 

Coefficients
a
 

 

Berdasarkan hasil pengujian seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.7, 

model regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut: 36.978 

DA = 36.978+ 0,452MGR+ 

0,099INST+0,021BCOM+0,140AUDCOM+0,353BP+ 0,235DC -0,209PC 

 Variabel Koefisien t-hitung Sig. (p) Keterangan 

 (constant) 36,978 2,974 0,004 Signifikan 

X1 MGR 0,452 5,705 0,000 Signifikan 

X2 INST 0,099 1,349 0,180 Tidak signifikan 

X3 

X4 

X5 

X6 

X7 

BCOM 

AUDCOM 

DC 

PC 

BP 

0,021 

0,140 

0,235 

-0,209 

0,353 

0,302 

2,027 

3,399 

-2,848 

5,021 

0,763 

0,045 

0,001 

0,005 

0,000 

Tidak signifikan 

Signifikan 

Signifikan 

Signifikan 

Signifikan 

 Adj R
2
 = 0,459      

 F-hitung = 15.758     

 Sign. (p) = 0,000      
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Penjelasan yang dapat diberikan berkaitan dengan model regresi yang 

terbentuk adalah: 

1. Konstanta dihasilkan sebesar 36.978. Hasil tersebut menunjukkan apabila 

semua variabel independen bernilai nol, maka besar discretionary accrual 

perusahaan akan sebesar 36.978.  

2. Koefisien regresi MGR (kepemilikan manajerial) diperoleh sebesar 0,452. 

Hasil tersebut menunjukkan apabila kepemilikan perusahaan oleh manajer 

meningkat sebesar 1% maka akan diikuti oleh kenaikan discretionary accrual 

sebesar 0,452%. 

3. Koefisien regresi INST (kepemilikan institusional) diperoleh sebesar 0,099. 

Hasil tersebut menunjukkan apabila kepemilikan perusahaan oleh institusi 

naik sebesar 1% maka akan diikuti oleh kenaikan discretionary accrual 

sebesar 0,099%. 

4. Koefisien regresi BCOM (dewan komisaris independen) diperoleh 0,021. 

Hasil tersebut menunjukkan apabila keberadaan dewan komisaris independen 

meningkat sebesar 1% maka akan diikuti oleh kenaikan discretionary accrual 

sebesar 0,021%. 

5. Koefisien regresi AUDCOM (komite audit independen) diperoleh sebesar 

0,140. Hasil tersebut menunjukkan apabila keberadaan komite audit 

meningkat sebesar 1% maka diikuti oleh kenaikan discretionary accrual 

sebesar 0,140%. 

6. Koefisien regresi DC (perjanjian utang) diperoleh sebesar 0,235. Hasil 

tersebut menunjukkan apabila perjanjian hutang naik sebesar 1% maka akan 

diikuti oleh kenaikan discretionary accrual sebesar 0,235%. 
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7. Koefisien regresi PC (biaya politis) diperoleh sebesar 0,209. Hasil tersebut 

menunjukkan apabila biaya politis naik sebesar 1% maka akan diikuti oleh 

penurunan discretionary accrual sebesar 0,209%. 

8. Koefisien regresi BP (rencana bonus) diperoleh sebesar 0,353. Hasil tersebut 

menunjukkan apabila rencana bonus naik sebesar 1% maka akan diikuti oleh 

kenaikan discretionary accrual sebesar 0,353%. 

Berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel 4.7, pembahasan berkaitan dengan 

pengujian hipotesis penelitian dijelaskan sebagai berikut:  

1. Berdasarkan hasil uji parsial terhadap variabel kepemilikan manajerial 

(MGR), diperoleh t-hitung sebesar 5,705 dengan tingkat kesalahan prediksi 

(p) sebesar 0,00%. Berdasarkan hasil tersebut, karena tingkat kesalahan 

prediksi (p) lebih kecil dari α=5% maka H1 berhasil didukung. 

2. Berdasarkan hasil uji parsial terhadap variabel kepemilikan institusional 

(INST), diperoleh t-hitung sebesar 0,099 dengan tingkat kesalahan prediksi (p) 

sebesar 18,0%. Berdasarkan hasil tersebut, karena tingkat kesalahan prediksi 

(p) lebih besar dari α=5% maka hipotesis H2 tidak berhasil didukung. 

3. Berdasarkan hasil uji parsial terhadap variabel keberadaan dewan komisaris 

independent (BCOM), diperoleh t-hitung sebesar 0,302 dengan tingkat 

kesalahan prediksi (p) sebesar 76,3%. Berdasarkan hasil tersebut, karena 

tingkat kesalahan prediksi (p) lebih besar dari α=5% maka H3 tidak berhasil 

didukung. 

4. Berdasarkan hasil uji parsial terhadap variabel keberadaan komite audit 

independen (AUDCOM), diperoleh t-hitung sebesar 2,027 dengan tingkat 

kesalahan prediksi (p) sebesar 4,50%. Berdasarkan hasil tersebut, karena 
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tingkat kesalahan prediksi (p) lebih kecil dari α=5% maka H4 berhasil 

didukung. 

5. Berdasarkan hasil uji parsial terhadap variabel rencana bonus (BP), diperoleh 

t-hitung sebesar 5,021 dengan tingkat kesalahan prediksi (p) sebesar 0,00%. 

Berdasarkan hasil tersebut, karena tingkat kesalahan prediksi (p) lebih kecil 

dari α=5% maka H5 berhasil didukung. 

6. Berdasarkan hasil uji parsial terhadap variabel perjanjian utang (DC), 

diperoleh t-hitung sebesar 3,399 dengan tingkat kesalahan prediksi (p) sebesar 

0,10%. Berdasarkan hasil tersebut, karena tingkat kesalahan prediksi (p) lebih 

kecil dari α=5% maka H6 berhasil didukung. 

7. Berdasarkan hasil uji parsial terhadap variabel biaya politis (PC), diperoleh t-

hitung sebesar 2,848 dengan tingkat kesalahan prediksi (p) sebesar 0,50%. 

Berdasarkan hasil tersebut, karena tingkat kesalahan prediksi (p) lebih kecil 

dari α=5% maka H7 berhasil didukung. 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Good Corporate Governance dan Praktik Manajemen Laba 

4.2.1.1. Kepemilikan Manajerial dan Praktik Manajemen Laba 

Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. 

Hasil penelitian ini berhasil mendukung hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Boediono (2005), Cornett et al., (2006), Siallagan dan Machfoedz 

(2006), serta Ujiyantho dan Pramuka (2007). Pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap praktik manajemen laba dikarenakan adanya keikutsertaan pemilik 

dalam mengontrol kegiatan operasional perusahaan melalui manajer. Hal ini 
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disebut juga sebagai controlling ownership (Boediono, 2005). Jumlah 

kepemilikan lembar saham yang dimiliki oleh manajer relatif sedikit apabila 

dibandingkan dengan jumlah lembar saham perusahaan secara keseluruhan, 

sehingga pemilik masih dapat mengontrol manajer untuk memenuhi target laba 

yang diinginkan oleh pemilik dengan melakukan tindakan praktik manajemen 

laba. 

4.2.1.2. Kepemilikan Institusional dan Praktik Manajemen Laba 

Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen 

laba. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Ujiyantho dan Pramuka (2007). Tidak adanya pengaruh dari penelitian ini 

sejalan dengan pandangan atau konsep yang mengatakan bahwa institusional adalah 

pemilik yang lebih memfokuskan pada current earnings (Porter, 1992 dalam Pranata 

dan Mas’ud 2003). Akibatnya manajer terpaksa untuk melakukan tindakan yang 

dapat meningkatkan laba jangka pendek, misalnya dengan melakukan 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 para investor, sehingga mereka akan tetap cenderung 

terlibat dalam tindakan manipulasi laba. 

 4.2.1.3. Dewan Komisaris Independen dan Praktik Manajemen Laba 

Hasil uji regresi menghasilkan tidak adanya pengaruh dewan komisaris 

independen terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini tidak mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Chtourou et al., (2001); Klein (2006); Xie et al., 

(2003) dan Cornett et al., (2006). Tidak adanya pengaruh dewan komisaris 
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independen terhadap praktik manajemen laba membuktikan bahwa banyak atau 

sedikitnya anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan, tidak mampu 

menurunkan tindakan manajemen laba. Dewan komisaris independen tidak efektif 

dalam menjalankan tanggungjawabnya mengawasi dan menuntut adanya 

transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan, sehingga tidak dapat 

meminimalisir timbulnya praktik manajemen laba. 

 

4.2.1.4. Komite Audit Independen dan Praktik Manajemen Laba 

Keberadaan komite audit independen berpengaruh terhadap manajemen 

laba. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Siregar dan Utama (2005) dan Rachmawati dan Hanung (2007). Pengaruh 

keberadaan komite audit independen dikarenakan  pengangkatan komite audit 

yang berasal dari luar perusahaan bertugas untuk memenuhi ketentuan formal atau 

regulasi dari badan pengawas pasar modal (bapepam) dan untuk menegakkan 

good corporate governance di perusahaan. Sehingga fungsi pengawasan 

pelaporan keuangan dan audit eksternal yang semestinya dilaksanakan oleh 

komite audit independen dapat terlaksana dengan baik. 

 

 

4.2.2. Motivasi Manajemen Laba dan Praktik Manajemen Laba  

4.2.2.1. Motivasi Rencana Bonus dan Praktik Manajemen Laba 

Penelitian ini berhasil menemukan bukti adanya pengaruh motivasi 

rencana bonus terhadap manajemen laba. Hasil penelitian tidak konsisten dengan 
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hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Achmad dkk., (2007). Pengaruh 

motivasi rencana bonus terhadap praktik manajemen laba dikarenakan manajer 

menentukan target kisaran bonus yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan 

perusahaan, sehingga dapat ditelusuri apakah laba yang diperoleh telah mencapai 

target bonus minimal atau melewati target bonus maksimal. Data bogey dan cap 

ini dipublikasikan secara umum karena terkait dengan kebijakan keuangan 

perusahaan. 

4.2.2.2. Motivasi Perjanjian Hutang dan Praktik Manajemen Laba 

Perjanjian hutang berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil penelitian 

ini konsisten dengan penelitian Achmad dkk., (2007). Pengaruh motivasi 

perjanjian hutang terhadap praktik manajemen laba membuktikan bahwa semakin 

tinggi hutang yang dimiliki perusahaan, maka diiringi dengan semakin ketatnya 

syarat-syarat perjanjian hutang yang ditetapkan oleh para kreditur. Oleh karena 

itu, manajer menggunakan manajemen laba sebagai alat untuk memenuhi 

persyaratan perjanjian kredit yang diajukan oleh para kreditur. 

4.2.2.3. Motivasi Biaya Politik dan Praktik Manajemen Laba 

Hasil uji berhasil menemukan bukti adanya pengaruh biaya politis 

terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Achmad dkk., (2007). Pengaruh biaya politik 

terhadap praktik manajemen laba membuktikan bahwa laba yang tinggi 

mengakibatkan perusahaan ditekan agar menurunkan harga jual atau pemerintah 

meregulasi harga untuk mengendalikan harga supaya tidak terjadi monopoli dalam 

pasar. Oleh karena itu, manajer melakukan praktik manajemen laba dengan pola 
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menurunkan laba untuk menghindari tekanan regulasi dari pemerintah dan 

mendapatkan perlindungan dalam bentuk subsidi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yang mempengaruhi 

praktik manajemen laba. Pertama, variabel mekanisme good corporate 

governance meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan 

komisaris independen, dan komite audit independen. Kedua, variabel motivasi 

manajemen laba meliputi motivasi rencana bonus, motivasi perjanjian hutang dan 

motivasi biaya politik. 

Penelitian ini mampu membuktikan bahwa variabel kepemilikan 

manajerial, variabel komite audit independen, motivasi perjanjian hutang, 

motivasi rencana bonus, dan motivasi biaya politik berpengaruh terhadap praktik 

manajemen laba. Dewan komisaris independen tidak  berpengaruh terhadap 

praktik manajemen laba membuktikan bahwa banyak sedikitnya anggota 

komisaris yang berasal dari luar perusahaan, maka proses pengawasan yang 

dilakukan dewan komisaris tidak mampu menurunkan tindakan manajemen laba. 

Motivasi perjanjian hutang berpengaruh terhadap praktik manajemen laba 

menunjukkan bahwa semakin tinggi hutang maka manajer menggunakan 

manajemen laba sebagai alat untuk memenuhi persyaratan perjanjian kredit yang 

diajukan oleh para kreditor. Motivasi biaya politik berpengaruh terhadap praktik 

manajemen laba menunjukkan bahwa manajer melakukan praktik manajemen laba 
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dengan pola menurunkan laba untuk menghindari tekanan regulasi dari 

pemerintah dan mendapatkan perlindungan dalam bentuk subsidi. 

Penelitian ini gagal membuktikan bahwa kepemilikan institutional, 

komisaris independen, berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Komisaris 

independen tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba dikarenakan 

adanya keikutsertaan pemilik dalam mengontrol kegiatan operasional perusahaan 

melalui manajer (controling ownership). Kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap praktik manajemen laba dikarenakan  institusional adalah 

pemilik yang lebih memfokuskan pada current earnings. Akibatnya manajer terpaksa 

untuk melakukan tindakan yang dapat meningkatkan laba jangka pendek, misalnya 

dengan melakukan manipulasi laba. Komite audit independen berpengaruh terhadap 

manajemen laba dikarenakan pengangkatan komite audit bertujuan untuk 

memenuhi ketentuan formal atau regulasi dari badan pengawas pasar modal 

(bapepam), sehingga fungsi pengawasan pelaporan dan audit eksternal yang 

dilakukan oleh komite audit dapat terlaksana dengan baik. Motivasi rencana bonus 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini dikarenakan manajer menentukan 

target kisaran bonus yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan perusahaan, 

sehingga dapat ditelusuri apakah laba yang diperoleh telah mencapai target bonus 

minimal atau melewati target bonus maksimal. 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini menguji hipotesis dengan beberapa keterbatasan dan 

kelemahan. Beberapa keterbatasan dan kelemahan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Koefisien determinasi (adj.R
2
) sebesar 45,9% menjelaskan bahwa proporsi 

variabel independen dalam menjelaskan perubahan variabel dependen 

masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat variabel lain 

diluar variabel penelitian yang dapat dijadikan sebagai prediktor terhadap 

nilai variabel dependen. 

2. Periode yang digunakan dalam penelitian ini tergolong cukup pendek apabila 

dibandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Penggunaan periode 

penelitian yang terlalu pendek dikhawatirkan akan menyebabkan penilaian 

terhadap trend manajemen laba yang dilakukan perusahaan menjadi kurang 

akurat.  

5.3. Saran 

Saran bagi penelitian selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya hendaknya dikembangkan dengan melakukan 

penambahan beberapa variabel independen yang juga berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Penelitian bisa dikembangkan dengan 

menambahkan beberapa variabel lain misalnya variabel tarif pajak, IPO, 

kualitas audit, blockholders dan variabel independen lainnya. 

2. Penelitian selanjutnya bisa dilakukan dengan menggunakan periode yang 

lebih panjang. Dengan adanya penggunaan periode yang lebih diharapkan 

pengukuran terhadap trend manajemen laba oleh perusahaan bisa lebih akurat.  
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Lampiran 1: 
DAFTAR SAMPLE PENELITIAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No  Index  Nama perusahaan 
1  AKRA  PT AKR Corporindo Tbk 
2  ARNA  PT Arwana Citramulia Tbk 
3  ASII  PT Astra International Tbk 
4  AUTO  PT Astra Otoparts Tbk 
5  BATA  PT Sepatu Bata Tbk 
6  BRPT  PT Barito Pacific Tbk (d/f Barito Pacific Timber Tbk) 
7  BTON  PT Betonjaya Manunggal Tbk 
8  BUDI  PT Budi Acid Jaya Tbk 
9  DPNS  PT Duta Pertiwi Nusantara tbk 

10  DYNA  PT Dynaplast Tbk 
11  ETWA  PT Eterindo Wahanatama Tbk 
12  HMSP  PT HM Sampoerna Tbk 
13  IGAR  PT Kageo Igar Jaya Tbk 
14  IKBI  PT Sumi Indo Kabel Tbk 
15  INDF  PT Indofood Sukses Makmur Tbk 
16  INDR  PT Indo Rama Synthetics Tbk 
17  INTA  PT Intraco Penta Tbk 
18  INTP  PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 
19  KAEF  PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk 
20  KBRI  PT KERTAS BASUKI RACHMAT INDONESIA Tbk 
21  KIAS  PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI, Tbk 
22  KICI  PT Kedaung Indah Can Tbk 
23  KONI  PT Perdana  Bangun Pusaka Tbk 
24  LION  PT Lion Metal Works Tbk 
25  LMPI  PT Langgeng Makmur Industri Tbk 
26  LMSH  PT Lionmesh Prima Tbk 
27  LTLS  PT Lautan Luas Tbk 
28  MTDL  PT Metrodata Electronic Tbk 
29  PICO  PT Pelangi Indah Canindo Tbk 
30  PRAS  PT Prima Alloy Steel Tbk 
31  PSDN  PT Prasidha Aneka Niaga Tbk 
32  PTSN  PT SAT NUSAPERSADA Tbk 
33  SIAP  PT SEKAWAN INTIPRATAMA Tbk 
34  SMCB  PT Holcim Indonesia Tbk 
35  SMGR  PT Semen Gresik Tbk 
36  SMSM   PT Selamat Sempurna Tbk 
37  SQMI  PT Sanex Qianjiang Motor Internasional Tbk 
38  SRSN  PT Indo Acidatama Tbk 
39  STTP  PT Siantar Top Tbk 
40  TCID  PT Mandom Indonesia Tbk 
41  TIRA  PT Tira Austenite Tbk 



Lampiran 2: 
HASIL REGRESI : PENGARUH GCG DAN MOTIVASI MANAJEMEN 
LABA TERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN LABA 

 
Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Lnbp, 

Lnaudcom, 

Lndc, Lninst, 

Lnbcom, Lnpc, 

Lnmgra 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Lnres2  

 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .700a .490 .459 2.19849 1.957 

a. Predictors: (Constant), Lnbp, Lnaudcom, Lndc, Lninst, Lnbcom, Lnpc, Lnmgr 

b. Dependent Variable: Lnres2   

 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 533.136 7 76.162 15.758 .000a 

Residual 555.838 115 4.833   

Total 1088.974 122    

a. Predictors: (Constant), Lnbp, Lnaudcom, Lndc, Lninst, Lnbcom, Lnpc, Lnmgr 

b. Dependent Variable: Lnres2     

 

 

 

 

 
 



Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 36.978 12.435  2.974 .004   

Lnmgr .574 .101 .452 5.705 .000 .706 1.416

Lninst .802 .595 .099 1.349 .180 .832 1.203

Lnbcom .291 .965 .021 .302 .763 .927 1.079

Lnaudcom 3.856 1.902 .140 2.027 .045 .929 1.076

Lndc 1.288 .379 .235 3.399 .001 .929 1.076

Lnpc -10.643 3.737 -.209 -2.848 .005 .825 1.213

Lnbp .436 .087 .353 5.021 .000 .900 1.111

a. Dependent Variable: Lnres2      

 
Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -10.5098 -1.7796 -5.8925 2.09045 123 

Std. Predicted Value -2.209 1.967 .000 1.000 123 

Standard Error of Predicted 

Value 
.313 1.323 .536 .165 123 

Adjusted Predicted Value -10.6127 -1.7557 -5.8964 2.08620 123 

Residual -4.71910 9.37908 .00000 2.13449 123 

Std. Residual -2.147 4.266 .000 .971 123 

Stud. Residual -2.192 4.359 .001 1.002 123 

Deleted Residual -4.92112 9.79076 .00383 2.27623 123 

Stud. Deleted Residual -2.229 4.750 .007 1.027 123 

Mahal. Distance 1.478 43.183 6.943 6.166 123 

Cook's Distance .000 .204 .008 .022 123 

Centered Leverage Value .012 .354 .057 .051 123 

a. Dependent Variable: Lnres2     
 
 

 
 
 
 



Lampiran 3: 
Hasil Statistik Deskriptif 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

mgr 123 .000010 .646210 .03351252 .077255106 

inst 123 .129300 .964560 .70053472 .180543300 

bcom 123 .200000 .666670 .37700138 .086809392 

audcom 123 .333330 .750000 .65515203 .056786810 

dc 123 .05 1.44 .4448 .21268 

pc 123 23.99 32.12 27.4984 1.63148 

bp 123 .00 8.63 .7333 1.49506 

Unstandardized Residual 123 -2.39064 1.90369 -.0654996 .43349359 

Valid N (listwise) 123     
 
 
  
 
 

Lampiran 4: 
Hasil Uji Asumsi Klasik 
 

1. Uji Normalitas 

 

 



 

 

 



 
 

__ 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Lnres2 

N 123

Normal Parametersa Mean -5.8925

Std. Deviation 2.98764

Most Extreme Differences Absolute .100

Positive .086

Negative -.100

Kolmogorov-Smirnov Z 1.112

Asymp. Sig. (2-tailed) .169

a. Test distribution is Normal.  

 
a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
 

 

2. Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .700a .490 .459 2.19849 1.957 

a. Predictors: (Constant), Lnbp, Lnaudcom, Lndc, Lninst, Lnbcom, Lnpc, Lnmgr 

b. Dependent Variable: Lnres2   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Uji Heterokedastisitas 
 

Heterokedastisitas Uji Park 

 
Coefficientsa

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) -2.252 2.449  -.919 .360 

Lnmgr -.034 .020 -.186 -1.727 .087 

Lninst -.153 .117 -.130 -1.310 .193 

Lnbcom -.212 .190 -.105 -1.117 .266 

Lnaudcom .025 .375 .006 .068 .946 

Lndc -.024 .075 -.031 -.328 .744 

Lnpc .502 .736 .068 .682 .496 

Lnbp -.022 .017 -.120 -1.259 .211 

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual   
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