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ABSTRAK 

Kadek Marlina Nalarreason: Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis, Universitas Brawijaya, 2019. “Pengaruh Leverage, Kepemilikan 
Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Dewan Komisaris 
Terhadap Manajemen Laba dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel 
Moderasi”. Ketua Pembimbing I: Sutrisno T., Anggota Komisi Pembimbing: 
Endang Mardiati. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh leverage, kepemilikan 
manajerial, kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris terhadap 
manajemen laba dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. 
Penelitian ini menggunakan sampel berupa data laporan keuangan dari 
perusahaan manufaktur yang secara berturut-turut terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2013-2017. Teori yang digunakan untuk menjelaskan 
hubungan dari masing-masing variabel di dalam penelitian ini adalah teori 
agensi. Hasil pengujian menggunakan Eviews 9 berhasil membuktikan bahwa 
faktor penentu manajemen laba adalah leverage. Hasil uji moderasi 
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memperkuat hubungan leverage, 
kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba. 

 

Kata Kunci: Manajemen Laba, Leverage, Kepemilikan manajerial, Kepemilikan 
Institusional, Ukuran dewan komisaris, Ukuran perusahaan,  
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ABSTRACT 

Kadek Marlina Nalarreason: Master Program in Accounting, Faculty of 
Economics and Business, Brawijaya University, 2019. “The Influence of 
Leverage, Managerial Ownership, Institutional Ownership, and Board Size 
on Earnings Management with Firm Size as the Moderator Variable”. Head 
of Advisory Commission I: Sutrisno T. Member of Advisory Commission: Endang 
Mardiati. 

 

This research aims to test the influence of leverage, managerial ownership, 
institutional ownership and and board size on earnings management with firm 
size as the moderator variable. The sampling of this research are using the data 
obtained from financial statements of manufacturing companies registered in the 
stock exchange in 2013-2017. Moreover, the agency theory will be applied to 
explain the relationships of each variable. In conclusion, by running the tests 
using a software named Eviews 9, it is confirmed that the determinant of earnings 
management is leverage and the moderator test results shows that the firm size 
strengthen the relationship between leverage, institutional ownership and board 
size on earnings management. 

 

Key Words: Earnings Management, Leverage, Managerial Ownership, 
Institutional Ownership, board size, firm size. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan salah satu media yang digunakan untuk 

menghubungkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Laporan 

keuangan juga merupakan sarana pertanggungjawaban atas tindakan yang 

dilakukan oleh manajer atas sumber daya pemilik. Laporan keuangan sebaiknya 

memenuhi beberapa syarat kualitatif seperti transparan, tidak menyesatkan bagi 

pengguna tepat waktu dan prediktabilitas, sebagai indikator kualitas pelaporan 

keuangan yang tinggi (Herath dan Albarqi, 2017). Dari berbagai unsur informasi 

yang terkandung di dalam laporan keuangan, informasi yang sering dikaitkan untuk 

mengukur kinerja manajemen adalah informasi laba. Informasi laba juga menjadi 

bahan pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan investasi. Penjelasan 

tersebut didukung oleh pendapat beberapa peneliti bahwa informasi laba dianggap 

sebagai informasi dasar yang sangat penting untuk pengambilan keputusan oleh 

investor dan sebuah indikator keberhasilan kinerja perusahaan (Irianto, 2006; 

Sambharakreshna, 2011; Dai et al., 2013).  

Perhatian yang lebih terhadap informasi laba membuat informasi tersebut 

rentan direkayasa oleh pihak manajemen. Manajemen berusaha untuk 

memaksimumkan kepentingannya dengan cara memilih kebijakan akuntansi 

tertentu, sehingga berimbas pada pengaturan laba, baik itu dinaikkan atau 

diturunkan sesuai kondisi dan kebutuhan. Rekayasa tersebut dapat diindikasikan 

sebagai tindakan manajemen laba. Menurut Scott (2015:445) manajemen laba
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adalah pilihan kebijakan dari seorang manajer yang akan memengaruhi laba untuk 

mencapai tujuan tertentu. Hingga saat ini, laporan keuangan menjadi isu sentral 

sebagai sumber modifikasi dari informasi yang dapat merugikan pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan.  

Penelitian manajemen laba di pasar yang sedang berkembang mendapat 

perhatian besar dari peneliti (Bao dan Lewellyn, 2016). Pasar yang sedang 

berkembang memiliki ciri institusi yang tidak stabil, aturan hukum yang lemah, dan 

tidak adanya transparansi informasi dan pengungkapan (Li et al., 2014). Bao dan 

Lewellyn (2016) berargumen bahwa kualitas dan keakuratan sebuah informasi 

keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan saat ini terus dipertanyakan dalam 

praktiknya serta dalam penelitian ilmiah. Hal tersebut menandakan bahwa 

masyarakat saat ini semakin kritis menanggapi informasi yang dipublikasikan oleh 

pihak manajemen. Dengan demikian, manajemen laba juga menjadi perhatian bagi 

badan regulator di pasar negara berkembang, karena dapat mengancam investasi 

asing dan kemitraan perusahaan di pasar yang sedang berkembang.  

Penelitian manajemen laba menjadi penting karena besar kemungkinan 

terjadi di pasar yang sedang berkembang dan kemungkinan berdampak pada 

kualitas laba yang tertsaji di dalam laporan keuanagn. Semakin tinggi kualitas 

laporan keuangan, semakin signifikan manfaat yang akan didapat oleh investor dan 

pengguna laporan keuangan (Herath dan Albarqi, 2017). Beberapa kasus 

manajemen laba yang pernah terjadi di Indonesia menandakan bahwa manajemen 

laba adalah isu yang masih pantas untuk diteliti. Kasus tersebut antara lain tejadi 

pada PT. Kimia Farma. Pada Oktober 2002 dilakukan pemeriksaan ulang terhadap 

laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk dan diketahui terjadi manajemen laba. 

Praktik manajemen laba yang dilakukan diketahui terjadi adalah overstated laba 
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sebesar Rp 32,6 miliar, akibat dari overstated bahan baku dan persediaan dari 

berbagai unit (Tempo, 2003). Pada tahun yang sama kasus serupa terjadi pada PT. 

Indofarma. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam-

LK mengungkapkan bahwa adanya dugaan mengenai pelanggaran peraturan 

perundang-undangan di bidang pasar modal terutama berkaitan dengan penyajian 

laporan keuangan oleh PT Indofarma. Dari hasil penelusuran Bapepeman-LK 

menemukan bukti bahwa nilai barang dalam proses dinilai lebih tinggi dari 

seharusnya pada tahun buku 2001 sebesar 28,87 milliar sehingga harga pokok 

penjualan mengalami understated dan laba bersih mengalami overstated (Detik 

Finance, 2004). Kasus terbaru muncul dari PT. Inovisi Infracom Tbk (INVS) yang 

dihentikan dalam perdagangan sahamnya karena Bursa Efek Indonesia (BEI) 

menemukan sekitar delapan kesalahan dalam laporan keuangan pada perusahaan 

PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) pada kuartal III-2014. (Detik Finance, 2015). 

Manajemen laba terjadi karena adanya hubungan agensi antara pemegang 

saham (principal) dan manajer (agent). Hubungan agensi ini akan memunculkan 

sebuah konflik agensi. Konflik agensi timbul karena adanya perbedaan kepentingan 

antara principal dan manajer, karena tidak bertemunya utilitas yang maksimal antara 

mereka. Sebagai agent, manajer secara moral bertanggung jawab untuk 

mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal), namun disisi yang lain manajer 

juga mempunyai kepentingan memaksimumkan kesejahteraan mereka, sehingga 

ada kemungkinan besar agent tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik 

principal (Jensen dan Meckling, 1976). Dengan demikian, asimetri informasi sangat 

mungkin terjadi di dalam hubungan tersebut. Manajemen berkewajiban 

menyampaikan informasi kepada pemegang saham, namun informasi yang 

disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan 
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sebenarnya. Ketika asimetri informasi tinggi, pemegang saham tidak memiliki 

sumber informasi yang mencukupi atau akses untuk mengawasi tindakan manajer, 

maka saat itulah praktik manajemen laba muncul (Dai et al., 2013). Dai et al. (2013) 

menambahkan bahwa semakin tinggi tingkat asimetri informasi maka semakin serius 

masalah manajemen laba yang terjadi. 

Konflik agensi tidak hanya dialami oleh manajer dan pemilik, namun antara 

perusahaan dan pihak luar seperti kreditur yang memberikan pinjaman dana kepada 

perusahaan kemungkinan akan terjadi (Armour et al., 2009). Kontrak utang yang 

ditandatangani oleh manajer dilakukan dengan tujuan untuk menjamin bahwa 

manajer melakukan kegiatan ekonomi yang mengarah pada upaya untuk 

pengembalian pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Kontrak utang 

yang disepakati juga berisi regulasi yang mengatur konsekuensi pada pihak manajer 

apabila melanggar perjanjian. Adanya regulasi dari kontrak utang tersebut 

memotivasi manajer untuk memaksimalkan laba perusahaan agar tidak melanggar 

kontrak utang yang telah disepakati. Leverage adalah salah satu usaha dalam 

peningkatan laba perusahaan. Perusahaan yang mempunyai leverage finansial 

tinggi akibat besarnya utang dibandingkan aset yang dimiliki perusahaan, diduga 

melakukan manajemen laba karena perusahaan terancam bangkrut, yaitu tidak 

dapat memenuhi kewajiban membayar utang pada waktunya (Shanti dan Yudhanti, 

2007; Anagnostopoulou dan Tsekrekos, 2016). Semakin dekat perusahaan dengan 

pelanggaran perjanjian utang yang berbasis akuntansi, lebih memungkinkan 

manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang memindahkan laba 

yang dilaporkan dari periode masa datang ke periode saat ini (Watts and 

Zimmerman, 1990). 
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Peneliti terdahulu telah berusaha menjelaskan pengaruh leverage terhadap 

manajemen laba. Hasil yang didapatkan dari beberapa penelitian terdahulu masih 

belum konsisten. Di satu sisi beberapa penelitian menunjukkan bahwa leverage 

berhubungan positif dengan manajemen laba, yaitu manajer cenderung memilih 

metode akuntansi yang mengarah pada peningkatan laba untuk mengurangi 

kemungkinan terjadinya pelanggaran kontrak utang (Defond dan Jiambalvo, 1994; 

Iatridis dan Kadorinis, 2009; Butt et al., 2016). Penelitian lain menemukan adanya 

hubungan negatif antara leverage dan manajemen laba. Perusahaan yang tingkat 

leveragenya tinggi akan menghadapi peningkatan pemantauan oleh bank atau 

kreditor, sehingga mengurangi penggunaan pemilihan metode akuntansi yang 

mengarah pada peningkatan laba (Zamri et al., 2013; Afza dan Rashid., 2014; 

Lazzem dan Jilani, 2018) 

Faktor lain yang diindikasikan memengaruhi manajer untuk melakukan 

manajemen laba adalah struktur kepemilikan dan ukuran dewan komisaris. Sesuai 

dengan teori agensi bahwa konflik agensi muncul dari adanya pemisahaan peran 

antara pemilik dan manajer, maka kepemilikan saham dapat dijadikan upaya untuk 

mensejajarkan kepentingan dari masing-masing pihak. Sama halnya dengan faktor 

leverage, struktur kepemilikan juga memiliki dua sisi dalam pengaruhnya terhadap 

manajemen laba. Ali et al. (2008), Alves (2011), Alzoubi dan Selamat (2012) dan 

Huang et al. (2013) menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh 

negatif terhadap manajemen laba, yang berarti dengan kepemilikan ini manajer tidak 

termotivasi untuk melakukan manajemen laba karena pihaknya ikut andil dalam 

kepemilikan saham perusahaan tersebut. Di sisi lain penelitian Al Fayoumi et al. 

(2010) dan Aygun et al. (2014) menemukan hasil bahwa tingginya kepemilikan 

manajerial meningkatkan peluang manajer untuk melakukan manajemen laba. 
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Kepemilikan saham oleh manajer yang semakin besar justru membuat perilaku 

oportunisnya semakin berkembang dan kurang efektif menurunkan manajemen laba. 

Kepemilikan saham oleh pihak institusional juga mengambil peran dalam penelitian 

ini. Terdapat dua asumsi yang mendasari pengaruh kepemilikan institusional dan 

manajemen laba. Pertama, sesuai dengan teori agensi bahwa kepemilikan 

institusional akan menurunkan manajemen laba dikarenakan investor jenis ini adalah 

investor yang canggih memiliki sumber daya untuk mendeteksi adanya manajemen 

laba (Aygun et al., 2014; Ajay dan Madhumati, 2015; Saftiana et al., 2017). Kedua, 

investor institusional tidak mampu menurunkan manajemen laba dikarenakan 

investor jenis ini hanya berorientasi pada laba jangka pendek (Dai et al., 2013; Lin 

dan Fu, 2017). Menurut Sarkar et al. (2008), Siregar dan Utama (2008) dan Al-

Fayoumi et al. (2010) menyatakan jika kepemilikan institusional tidak berdampak 

signifikan terhadap manajemen laba. Dengan demikian fungsi institusional sebagai 

mekanisme pengawasan masih terkesan ambigu untuk menurunkan manajemen 

laba. 

Pandangan yang kontras juga terlihat dari pengaruh ukuran dewan 

terhadap manajemen laba. Berdasarkan teori agensi bahwa manajemen laba terjadi 

karena kurang efektifnya pengawasan. Yermack (1996) menyatakan bahwa ukuran 

atau jumlah anggota dewan komisaris yang banyak mengakibatkan pada buruknya 

kinerja yang dimiliki perusahaan. Penjelasannya, jumlah anggota dewan komisaris 

yang terlampau banyak akan menyulitkan dalam melaksanakan peran pengawasan. 

Kesulitan yang dimaksud seperti dalam hal berkomunikasi dan mengkordinasi kerja 

masing-masing anggota dewan tersebut, kemudian kesulitan dalam mengawasi dan 

mengendalikan tindakan manajemen serta kesulitan dalam mengambil keputusan 

bagi perusahaan. di sisi lain, semakin banyak jumlah anggotan dewan komisaris, 
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justru semakin kompleks pengawasan yang dapat dilakukan. Penjelasannya bahwa 

dengan jumlah pengawas yang besar maka setiap langkah dan tindakan manajemen 

dapat diawasi dengan seksama. 

Penelitian yang membahas ukuran dewan komisaris sebagai faktor penentu 

manajemen laba telah dilakukan oleh beberapa peneliti, namun hasil penelitian yang 

didapatkan masih belum konsisten. Santiago dan Brown (2009) dan Alves (2012) 

menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba. Pandangan lain dikemukakan dalam penelitian Chin et al. (2006), 

Davila dan Watkins (2009) dan Obigemi et al. (2016) menunjukkan hubungan yang 

negatif antara ukuran dewan komisaris dengan manajemen laba, tingginya jumlah 

dewan komisaris menyebabkan aktivitas manajemen laba semakin menurun. 

Pandangan ini menyiratkan bahwa manajer tidak termotivasi melakukan manajemen 

laba apabila diawasai oleh dewan komisaris secara maksimal. 

Hasil penelitian terdahulu yang membahas faktor penentu manajemen laba 

masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Belum konsistennya hasil tersebut 

juga menujukkan bahwa adanya research gap dalam peneltian tentang leverage, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris 

terhadap manajemen laba. Adanya research gap tersebut mendorong peneliti untuk 

meneliti lebih lanjut. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Aygun 

et al. (2014) dengan menambahkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. 

Berdasarkan teori agensi bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin 

besar asimetri informasi, sehingga biaya agensi lebih tinggi dan dampaknya akan 

menimbulkan atas tuntutan kualitas informasi. Dengan demikian ukuran perusahaan 

kemungkinan akan memengaruhi hubungan faktor-faktor penentu tadi terhadap 

manajemen laba. Ali et al. (2015) bahwa perusahaan besar menghadapi lebih 
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banyak tekanan dari investor dan analis keuangan untuk menunjukkan penghasilan 

atau kenaikan laba positif. Perusahaan besar memiliki kekuatan tawar yang lebih 

besar untuk bernegosiasi dengan auditor, sehingga memungkinkan lebih banyak 

treatment transaksi yang dilakukan serta kemampuan manajemen yang lebih kuat 

membuatnya lebih mudah untuk memanipulasi laba. Pandangan berbeda 

dikemukakan oleh Behrghani dan Pajoohi (2013) dan Saftiana et al. (2017) 

menemukan hubungan yang negatif dari pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

manajemen laba. Perusahaan besar kurang termotivasi melakukan manajemen laba 

karena dipandang kritis oleh para pemegang saham. Perusahaan besar memiliki 

basis investor yang lebih besar dan tersebar sehingga mendapat tekanan yang lebih 

kuat untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat. Dengan demikian 

keberadaaan ukuran perusahaan kemungkinan akan memoderasi hubungan antara 

leverage, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan ukuran dewan 

komisaris terhadap manajemen laba. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba 

mengkaji kembali pengaruh leverage, struktur kepemilikan dan ukuran dewan 

terhadap manajemen laba dengan menambahkan ukuran perusahaan sebagai 

variabel moderasi.  

1.2 Motivasi Penelitian 

Motivasi dari penelitian ini adalah adanya inkonsistensi hasil dari penelitian 

terdahulu yaitu hubungan leverage, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional 

dan ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba. Penelitian terdahulu 

membahas hubungan langsung dari variabel-variabel tersebut dan mendapatkan 

hasil yang beragam. Belum konsistennya hasil penelitian terdahulu dikarenakan ada 

variabel yang kemungkinan akan mempengaruhi hubungan tersebut. Dengan 

demikian peneliti termotivasi untuk menguji kembali hubungan leverage, kepemilikan 
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manajerial, kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris terhadap 

manajemen laba dengan menambahkan ukuran perusahaan sebagai variabel 

moderasi.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan motivasi penelitian, maka 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah leverage berpengaruh terhadap manajemen laba? 

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba? 

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba? 

4. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba? 

5. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan leverage 

terhadap manajemen laba? 

6. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan kepemilikan 

manajerial terhadap manajemen laba? 

7. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan kepemilikan 

institusional terhadap manajemen laba? 

8. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan ukuran dewan 

komisaris terhadap manajemen laba? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk membuktikan secara empiris dan menjelaskan pengaruh leverage 

terhadap manajemen laba. 

2. Untuk membuktikan secara empiris dan menjelaskan pengaruh kepemilikan 

manajerial terhadap manajemen laba. 
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3. Untuk membuktikan secara empiris dan menjelaskan pengaruh kepemilikan 

institusional terhadap manajemen laba. 

4. Untuk membuktikan secara empiris dan menjelaskan pengaruh ukuran 

dewan komisaris terhadap manajemen laba. 

5. Untuk membuktikan secara empiris dan menjelaskan pengaruh ukuran 

perusahaan sebagai variabel pemoderasi dari hubungan leverage terhadap 

manajemen laba. 

6. Untuk membuktikan secara empiris dan menjelaskan pengaruh ukuran 

perusahaan sebagai variabel pemoderasi dari hubungan kepemilikan 

manajerial terhadap manajemen laba. 

7. Untuk membuktikan secara empiris dan menjelaskan pengaruh ukuran 

perusahaan sebagai variabel pemoderasi dari hubungan kepemilikan 

institusional terhadap manajemen laba 

8. Untuk membuktikan secara empiris dan menjelaskan pengaruh ukuran 

perusahaan sebagai variabel pemoderasi dari hubungan ukuran dewan 

komisaris terhadap manajemen laba. 

1.5 Kontribusi Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, hasil 

penelitian ini dapat memberikan kontribusi teori dan kontribusi praktis. Penjelasan 

rincinya adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Kontribusi Teori 

Hasil penelitian tentang pengaruh leverage terhadap manajemen laba 

mendukung aplikasi teori agensi. Hasil penelitian terbukti menunjukkan bahwa 

adanya hubungan positif dari antara leverage terhadap manajemen laba. Dengan 
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demikian utang merupakan salah satu faktor pemicu manajemen laba, semakin 

tinggi utang maka semakin tinggi juga potensi manajemen laba.  

Hasil penelitian tentang pengaruh ukuran perusahaan atas hubungan 

kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba 

mendukung aplikasi teori agensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin 

besar perusahaan maka semakin efektif kepemilikan institusional dan ukuran dewan 

komisaris dalam menurunkan potensi manajemen laba.  

1.5.2 Kontribusi Praktik 

Hasil penelitian tentang pengaruh leverage terhadap manajemen laba dan 

pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris terhadap 

manajemen laba yang dimoderasi ukuran perusahaan dapat memberikan 

pertimbangan pada investor dalam melakukan investasi dengan melihat tingkat 

leverage dan mekanisme pengendalian berupa kepemilikan institusional dan ukuran 

dewan komisaris. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan pandangan kepada 

pihak perusahaan untuk mengevaluasi kembali mekanisme pengendalian di 

perusahaannya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Pustaka ini membahas teori yang digunakan untuk menganalisis 

tindakan manajemen laba. Tindakan manajemen laba dianalisis menggunakan teori 

agensi. Bab ini juga membahas tinjauan teoristis tentang leverage dan beberapa 

mekanisme tata kelola perusahaan yang baik serta ukuran perusahaan. 

2.1 Teori Agensi 

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk 

memahami hubungan antara manajer dan pemegang saham (agent dan principal). 

Hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara manajer dengan pemegang 

saham (Jensen dan Meckling, 1976). Pemegang saham mendelegasikan 

pertanggungjawaban atas pengelolaan perusahaan kepada manajer untuk 

melaksanakan tugas sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.  Hubungan 

keagenan akan menimbulkan konflik antara manajer dan pemegang saham. Konflik 

tersebut terjadi karena terdapat pemisahan fungsi antara principal dan agent 

sehingga memunculkan kepentingan dan tujuan yang berbeda dari masing-masing 

individu. Prinsip utama dari teori agensi adalah adanya hubungan kerja antara pihak 

yang memberi wewenang (principal) yaitu pemilik atau pemegang saham dengan 

pihak yang menerima wewenang (agent) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja 

sama. 

Terdapat tiga masalah agensi yang mungkin terjadi di perusahaan (Armour et 

al., 2009). Pertama, konflik yang melibatkan pemilik perusahaan dan manajer. 

Masalah agensi pada jenis ini terletak pada keyakinan pada manajer untuk 

responsive terhadap kepentingan pemilik dari pada kepentingan manajer sendiri. 

Kedua, konflik yang melibatkan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham
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minoritas. Masalah agensi pada jenis ini terletak pada proses pengambilan 

keputusan, dimana pemegang saham mayoritas tentu akan memiliki peluang yang 

lebih besar untuk memengaruhi sebuah keputusan yang akan ditetapkan. Terakhir, 

konflik yang melibatkan perusahaan itu sendiri dalam hal ini pemilik dengan pihak 

lain yang terlibat kontrak dengan perusahaan seperti kreditur, karyawan, dan 

pelanggan. Masalahnya terletak pada pengawasan terhadap perusahaan yang 

bertindak sebagai agent untuk tidak bertindak oportunis kepada beberapa principal 

lainnya seperti kreditor, karyawan dan konsumen. 

Adanya pemisahan pemisahan pengelolaan pada sebuah perusahaan 

memungkinkan timbulnya asimetri informasi. Jensen dan Meckling (1976) semakin 

besar perusahaan maka semakin besar asimetri informasi yang dihadapi mengingat 

operasional pada perusahaan yang lebih besar lebih kompleks. Eisenhardt (1989) 

mengungkapkan bahwa  teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi yaitu 

1. Asumsi tentang sifat manusia. Asumsi tentang sifat manusia ini 

menekankan bahwa manusia memiliki sifat yang mementingkan diri sendiri. 

Selain itu, manusia memiliki keterbatasan rasionalitas dan tidak menyukai 

risiko. 

2. Asumsi tentang keorganisasian. Asumsi tentang keorganisasian adalah 

adanya konflik antara anggota organisasi, efisiensi sebagai pengukuran 

produktifitas, dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen. 

3. Asumsi tentang informasi. Asumsi tentang informasi dapat diartikan bahwa  

informasi  dipandang  sebagai  barang  komoditi yang bisa diperjualbelikan.  

2.2 Manajemen Laba 

Informasi laba merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja 

manajemen dalam pengelolaan perusahaan. Adanya sorotan terhadap kinerja 
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perusahaan membuat manajer selalu ingin menghasilkan laporan yang dapat 

memenuhi ekspektasi pemegang saham atau memaksimalkan kepentingannya 

sendiri. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah manajemen laba. Scott 

(2015:445) mendefinisikan manajemen laba sebagai pilihan kebijakan akuntansi 

yang dilakukan manajer untuk tujuan spesifik. Dari definisi tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa manajer mempunyai perilaku opportunistik dalam mengelola 

perusahaan. Definisi manajemen laba juga dikemukakan oleh Schipper (1989) yang 

melihat manajemen laba sebagai suatu intervensi yang disengaja pada proses 

pelaporan eksternal dengan maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan 

pribadi. Manajer mempunyai kebebasan untuk memilih dan menggunakan alternatif-

alternatif yang tersedia untuk menyusun laporan keuangan sehingga laba yang 

dihasilkan dapat sesuai dengan yang diinginkan walaupun laba yang dihasilkan 

tersebut tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. 

Konsep manajemen laba menggunakan pendekatan teori agensi. Teori agensi 

menggambarkan dua posisi yaitu agen dan principal yang menyebabkan timbulnya 

konflik kepentingan. Menurut Scott (2015:446) terdapat dua perspektif tentang 

manajemen laba. Pertama, perspektif perilaku oportunis yang berusaha untuk 

memaksimalkan utilitas dalam memperoleh kompensasi, political cost dan 

memanfaatkan kontrak utang. Kemudian kedua, perspektif kontrak efektif yang 

menjadikan manajemen laba sebagai perlindungan bagi pihak manajemen dan 

perusahaan dalam menghadapi kejadian di luar dugaan yang dapat menguntungkan 

pihak-pihak yang terkait dalam kontrak, sehingga manajemen dapat memainkan nilai 

pasar saham dengan melakukan manajemen laba. 

Manajer memiliki beberapa pola dari manajemen laba antara (Scott, 2015:447) 

lain: 



15 

 

 

 

1. Taking a bath 

Istilah ini juga disebut dengan big bath, dimana bisa terjadi selama periode 

dimana terjadi tekanan dalam organisasi atau terjadi reorganisasi, mislanya 

penggantian direksi. Apabila teknik ini digunakan maka biaya-biaya yang ada 

pada periode mendatang akan diakui pada periode bejalan. Hal ini dilakukan 

apabilakondisi yang tidak menguntungkan sudah tidak bisa lagi dihindari. 

Akibatnya, laba pada periode yang akan dating menjadi tinggi meskipun 

kondisi sedang tidak menguntungkan. 

2. Income minimization  

Pola ini meminimumkan laba yang mungkin dilakukan karena motif politik atau 

motif untuk menurunkan pajak. Cara ini dilakukan ketika perusahaan 

memperoleh profitabilitas yang tinggi dengan tujuan agar tidak menjadi suatu 

perhatian atau mendapat perhatian tinggi secara politis. Kebijakan yang 

diambil dpat berupa penghapusn (write off) atas barang-barang modal dan 

aktiva tak berwujud, pembebanan pengleuaran iklan, riset dan pengembangan 

yang cepat. 

3. Income maximization 

Pola ini memaksimalkan laba dengan tujuan untuk memperoleh bonus yang 

lebih besar, selain itu tindakan ini juga bisa dilakukan untuk menghindari 

pelanggaran atas kontrak utang jangka panjang (debt covenant). 

4. Income smoothing 

Perusahaan umumya lebih memilih untuk melaporkan trend pertumbuhan laba 

yang stabil daripada menunjukka perubahan laba yang meningkat atau turun 

secara drastis. Terdapat dua alasan yang digunakan manajemen untuk 

melakukan income smoothing. Alasan pertama didasarkan pada asumsi 
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bahwa pola laba periodik yang stabil dapat mendukung tingkat dividen yang 

lebih tinggi dibandingkan pola laba periodik yang berfluktuasi. Kedua, 

berkaitan dengan upaya meratakan kemampuan untuk mengantisipasi pola 

fluktuasi laba periodic. 

Hepworth (1953) menyatakan bahwa motivasi manajemen melakukan praktik 

manajemen laba adalah ingin memperoleh keuntungan ekonomis dan psikologis, 

yaitu untuk mengurangi pajak terutang dan meningkatkan kepercayaan diri manajer 

yang bersangkutan. Kepercayaan diri manajer dapat meningkat karena penghasilan 

yang stabil dapat mendukung kebijakan deviden yang juga stabil. Selain itu, 

manajemen laba dapat meningkatkan hubungan antara manajer dengan karyawan 

karena pelaporan laba yang meningkat dapat meningkatkan kemungkinan kenaikan 

gaji dan upah. 

Healy dan Wahlen (1998) membagi motivasi yang mendasari manajemen laba 

dalam tiga kelompok. Pertama, motivasi dari pasar modal yang ditunjukkan dengan 

return saham. Kedua, motivasi kontrak yang dapat berupa kontrak utang maupun 

kontrak kompensasi manajemen. Ketiga, motivasi  regulatory berupa motivasi untuk 

menghindari biaya politik. Menurut Scott (2015:454), motivasi manajemen 

melakukan tindakan pengaturan laba adalah sebagai berikut: 

1. Program Bonus (bonus scheme) 

Manajer perusahaan yang mendapatkan rencana bonus akan memilih 

kebijakan akuntansi yang sedikit konservatif dibandingkan dengan manajer 

perusahaan tanpa rencana bonus. Manajer dengan rencana bonus akan 

menghindari metode akuntansi yang mungkin melaporkan net income lebih 

rendah. Manajer menggunakan laba akuntansi untuk menentukan besarnya 

bonus, cenderung memilih kebijakan akuntansi yang dapat memaksimumkan 
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laba. Dalam rencana bonus terdapat istilah bogey dan capbogey merupakan 

tingkat laba minimum untuk memperoleh bonus. Jika laba ada di atas cap, ada 

tidaknya bonus tergantung pada kontrak yang dilakukan antara pemegang 

saham dan manajer. Manajemen laba dapat dilakukan dengan menggeser 

laba ke periode berikutnya. Jika laba berada dibawah bogey maka manajer 

akan semakin mengurangi laba bersih. Dengan demikian  kemungkinan untuk 

mendapatkan bonus di periode berikutnya akan meningkat. 

2. Kontrak utang jangka panjang (Debt Covenant) 

Kontrak utang jangka panjang (Debt Covenant) merupakan perjanjian untuk 

melindungi pemberi pinjaman (lender atau kreditur) dari tindakan-tindakan 

manajer terhadap kepentingan kreditur, seperti dividen yang berlebihan, 

pinjaman tambahan, atau membiarkan modal kerja dan kekayaan pemilik 

berada dibawah tingkat yang telah ditentukan yang mana semuanya 

menurunkan keamanan atau menaikkan risiko bagi kriditur yang telah ada. 

Motivasi ini sejalan dengan hipotesis debt covenant dalam teori akuntansi 

positif yaitu semakin dekat suatu perusahaan dengan pelanggaran perjanjian 

utang maka manajer akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat 

memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan sehungga dapat 

mengurangi kemungkinan perusahaan mangalami pelanggaran kontrak. 

3. Motivasi Politis (political motivation) 

Aspek politis tidak dapat dilepaskan dari perusahaan, khususnya perusahaan 

besar dan strategis, karena aktivitasnya melibatkan hajat hidup orang banyak. 

Perusahaan yang berkecimpung dibidang penyediaan fasilitas bagi 

kepentingan orang banyak seperti listrik, air, telekomunikasi, dan sarana 

infrastruktur, secara politis akan mendapat perhatian dari pemerintah dan 
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masyarakat. Perusahaan seperti ini cenderung menurunkan laba untuk 

mengurangi visibilitasnya, khususnya selama periode kemakmuran 

tinggi.Tindakan ini dilakukan untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas dari 

pemerintah misalnya subsidi. 

4. Motivasi perpajakan (taxation motivation) 

Perpajakan merupakan salah satu alasan utama mengapa perusahaan 

mengurangi laba bersih yang dilaporkan. Dengan mengurangi laba yang 

dilaporkan maka perusahaan dapat meminimalkan besarnya pajak yang harus 

dibayarkan ke pemerintah.  

5. Pergantian Direksi  

Beragam motivasi timbul disekitar waktu pergatian direksi sebagai contoh, 

direksi yang mendekati masa akhir penugasan atau pension akan melakukan 

strategi memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonusnya. Demikian juga 

dengan direksi yang kurang berhasil memperbaiki kinerja perusahaan akan 

cenderung memaksimalkan laba untuk mencegah atau membatalkan 

pemecatannya. 

6. Penawaran Perdana (initial public offering) 

Ketika perusahaan dinyatakan telah go public, informasi keuangan yang ada 

didalam laporan keuangan merupakan sumber informasi penting. Informasi ini 

dapat digunakan sebagai sinyal kepada calon investor tentang nilai 

perusahaan. Untuk mempengaruhi keputusan calon investor, maka manajer 

berusaha menaikkan laba yang dilaporkan. Selain itu, motivasi pasar modal 

juga mempengaruhi dalam tindakan manajemen laba. Penggunaan informasi 

secara luas oleh investor dan analisis keuangan untuk melindungi nilai 
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sekuritasnya, dapat menciptakan dorongan manajer untuk memanipulasi laba 

dalam usahanya untuk mempengaruhi kinerja sekuritas pendek. 

2.3 Leverage 

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana 

perusahaan dibiayai oleh utang (Riyanto, 1995). Rasio ini menggambarkan 

hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset.  Menurut  Horne 

(1997) Financial Leverage merupakan penggunaan sumber dana yang memiliki  

beban tetap, dengan harapan akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih 

besardari beban tetap, sehingga keuntungan  pemegang saham bertambah. 

Sebagai sumber pembiayaan investasi, leverage memiliki sisi positif maupun negatif. 

Dengan meminjam uang dengan suku bunga tertentu dan dengan itu memperoleh 

aset dengan tingkat pengembalian yang diharapkan lebih tinggi, perusahaan dapat 

meningkatkan laba atas ekuitas, memperbesar pendapatan, sehingga meningkatkan 

profitabilitas. Disisi lain, leverage memperbesar penghasilan dan kerugian. Kondisi 

yang terlalu banyak utang dalam struktur modal perusahaan dapat menyebabkan 

kesulitan keuangan, yang meningkatkan risiko keuangan dan kebangkrutan mereka, 

sebagaimana dibuktikan oleh krisis keuangan global yang pernah terjadi 

Rasio leverage menunjukkan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan 

kata lain semakin tinggi leverage suatu perusahaan maka semakin tinggi risiko 

ketidakmampuan perusahaan membayar kewajibannya. Semakin besar risiko yang 

dihadapi oleh perusahaan maka ketidakpastian untuk mengahasilkan laba di masa 

depan juga akan semakin meningkat. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung 

menunjukkan kinerja yang baik untuk memberikan kredibilitas kepada kreditor 

kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya (Rice, 2013). Watts dan 

Zimmerman (1990) menyatakan dalam hipotesis perjanjian utang perusahaan, 
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bahwa dalam hal persyaratan utang pelanggaran berdasarkan angka akuntansi, 

manajer lebih cenderung memilih prosedur akuntansi yang sebelumnya mengakui 

periode laba masa depan untuk periode berjalan.  

2.4 Tata Kelola Perusahaan 

Pentingnya tata kelola perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan 

adalah sebuah fakta umum (Nazir dan Afza, 2018). Berbagai peneliti berpendapat 

bahwa tata kelola perusahaan adalah pendorong utama terciptanya kemakmuran 

bagi semua pemangku kepentingan dan merupakan karakteristik penting yang 

meningkatkan nilai perusahaan (Demsetz, 1983; Jermias dan Gani, 2014). 

Umumnya, untuk meminimalkan biaya agensi dan memaksimalkan nilai perusahaan, 

sistem tata kelola perusahaan yang efektif diterapkan oleh perusahaan dengan 

mekanisme yang berbeda seperti struktur kepemilikan dan peran dewan komisaris.  

Prinsip-prinsip dasar penerapan tata kelola perusahaan yang dikemukakan 

oleh Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2006) adalah sebagai 

berikut: 

1. Keadilan 

Menjamin adanya perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak 

pemegang kepentinganyang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua 

pihak, yaitu baik pemegang saham minoritas maupun asing harus 

diberlakukan sama. 
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2. Transparansi 

Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, akurat dan tepat pada 

waktunya mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, 

kepemilikan, dan para pemegang kepentingan. 

3. Akuntanbilitas 

Menjelaskan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ 

perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 

Prinsip ini menegaskan pertanggungjawaban manajemen terhadap 

perusahaan dan para pemegang saham. 

4. Pertanggungjawaban 

Memastikan kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan 

terhadap korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. 

Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat 

atau stakeholders dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan 

menjujung etika bisnis serta tetap menjaga lingkungan bisnis yang sehat. 

2.5 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional termasuk dalam struktur kepemilikan saham suatu 

perusahaan, saham mayoritas dimiliki oleh institusi atau suatu lembaga (perusahaan 

asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya). Menurut Lin 

dan Fu (2017) investor intitusional dapat melakukan pengawasan aktif terhadap 

bisnis dan pengelolaan perusahaan, meminimalkan asimetri informasi dan masalah 

agensi serta berujung pada peningkatan kinerja perusahaan. Peningkatan kinerja 

perusahaan dilakukan dalam dua cara. Pertama, investor institusional memiliki 

keterampilan, pengetahuan professional dan hak suara untuk mempengaruhi 

manajer dalam meningkatkan efisiensi dan tata kelola perusahaan. Kedua, ketika 
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perusahaan membutuhkan pendanaan untuk berkembang, investor institusional 

dapat menyediakan pendanaan untuk perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) 

menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting 

dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang 

saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme 

monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini 

disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga 

tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. 

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam mengawasi kinerja 

manajemen. Adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan jumlah dan 

kualitas pengungkapan suatu perusahaan (Bird dan Karolyi, 2016). Investor 

institusional menuntut pengungkapan perusahaan secara bertahap dan 

pengungkapan tersebut harus bersifat informatif dan relevan bagi para pelaku pasar 

modal. Secara tidak langsung pengawasan telah dilakukan karena perusahaan akan 

lebih banyak mengungkapkan informasi ke publik. Pengawasan tersebut tentunya 

akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan 

institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup 

besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan 

menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional 

sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic manajer. Lin dan Fu (2017) 

menambahkan bahwa investor institusional biasanya lebih professional sehingga 

mereka lebih mampu membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan jaringan pendanaan dengan perusahaan. selain itu, 

adanya investor institusional akan berdampak pada stabilitas sosial dan 

kepercayaan pasar. 



23 

 

 

 

2.6 Kepemilikan manajerial 

Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan 

pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut agency 

conflict. Konflik kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnya 

suatu mekanisme yang diterapkan guna melindungi kepentingan pemegang saham 

(Jensen dan Meckling, 1976). Mekanisme pengawasan terhadap manajemen 

tersebut menimbulkan suatu biaya yaitu biaya keagenan, oleh karena itu salah satu 

cara untuk mengurangi agency cost adalah dengan adanya kepemilikan saham oleh 

pihak manajemen (Habib dan Jiang, 2012).  

Kepemilikan manajemen adalah proporsi pemegang saham dari pihak 

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Ali et 

al., 2008; Aygun et al., 2014). Dengan adanya kepemilikan manajemen dalam 

sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai 

perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajemen yang meningkat. 

Kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif mengawasi aktivitas 

perusahaan. Kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki 

insentif untuk memonitor. Menurut Jensen dan Meckling (1976), ketika kepemilikan 

saham oleh manajemen rendah maka ada kecenderungan akan terjadinya perilaku 

opportunistic manajer yang meningkat akan juga. Dengan adanya kepemilikan 

manajemen terhadap saham perusahaan maka dipandang dapat menyelaraskan 

potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham lainnya 

sehingga permasalahan antara agen dan principal diasumsikan akan hilang apabila 

seorang manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham.  
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2.7 Ukuran Dewan Komisaris 

Secara umum, ada dua struktur kepengurusan perusahaan, yaitu one-tier-

system (unitary board system) dan two-tier-system. Pada one-tier-system, para 

pimpinan dan direksi perusahaan bertemu hanya dalam satu dewan. Sedangkan 

pada two-tier-system, yang terdiri dari dewan pengawas perusahaan (di Indonesia 

dikenal sebagai dewan komisaris) serta direksi yang mempunyai tugas, fungsi, dan 

wewenang pengelolaan perusahaan terpisah dari dewan pengawas perusahaan. 

Perbedaan kedua sistem tersebut mempengaruhi cara kerja direksi dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya. Struktur kepengurusan perusahaan di Indonesia 

menganut two-tier-system (Kusumawardhani, 2012). 

Menurut Pedoman Peraturan Umum Good Corporate Governance Indonesia 

(2006) dewan komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan 

bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan 

nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan tata 

kelola perusahaan. Rincian dari tugas dewan komisaris biasanya dapat ditemukan 

pada anggaran dasar perusahaan. Dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam 

mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan 

Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara.  

Menurut Pedoman Peraturan Umum Good Corporate Governance Indonesia 

(2006), jumlah komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan 

berkenaan dengan efektivitas pengambilan keputusan. Dewan Komisaris dapat 

terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai 

komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan 

terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan 

pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta  
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dengan  perusahaan  itu sendiri. Mantan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang 

terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam 

kategori terafiliasi. 

Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan 

operasional.  Dalam hal ini dewan komisaris mengambil keputusan mengenai hal-hal 

yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau peraturan perundangundangan, 

pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas, 

sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi. 

Kewenangan yang ada pada Dewan Komisaris tetap dilakukan dalam fungsinya 

sebagai pengawas dan penasihat. 

2.8 Ukuran Perusahaan 

Febria et.al (2009) menyebutkan bahwa ukuran secara umum dapat diartikan 

sebagai perbandingan besar kecilnya suatu objek. Perusahaan adalah suatu 

organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain 

yang kegiatannya adalah melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi 

kebutuhan ekonomi manusia. Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai 

perusahaan yang dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, log 

size, nilai saham, dan lain sebagainya. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya 

terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar, kecil, dan menengah. Lestari 

(2010), menyebutkan bahwa ukuran perusahaan adalah peningkatan dari kenyataan 

bahwa perusahaan besar akan memiliki kapitalisasi pasar yang besar, nilai buku 

yang besar dan laba yang tinggi. Pada perusahaan kecil akan memiliki kapitalisasi 

pasar yang kecil, nilai buku yang kecil dan laba yang rendah. Menurut Analisa 

(2011), ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap nilai suatu 

perusahaan. Dalam hal ukuran perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki oleh 
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perusahaan dan dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Apabila 

perusahaan memiliki total aset yang besar, pihak manajemen lebih leluasa dalam 

mempergunakan aset yang ada di perusahaan tersebut. Kebebasan yang dimiliki 

manajemen sebanding dengan kekhawatiran yang dilakukan oleh pemilik atas 

asetnya. Jumlah aset yang besar akan menurunkan nilai perusahaan jika dinilai dari 

sisi pemilik perusahaan. Akan tetapi  jika  dilihat  dari  sisi  manajemen,  kemudahan  

yang dimilikinya  dalam mengendalikan perusahaan akan meningkatkan nilai 

perusahaan. 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terkait manjemen laba telah muncul sejak diperkenalkannya konsep 

pemisahaan antara kepemilikan dan pengelolaan (ownership and control) oleh 

Jensen dan Meckling (1976) dan Fama dan Jensen (1983). Perilaku pihak 

manajemen yang cenderung oportunistik untuk memaksimalkan utilitas diri sendiri 

memotivasi para peneliti untuk meneliti lebih dalam tentang apa yang terjadi di 

dalam perusahaan publik dunia. Hal tersebut juga mendorong peneliti di Indonesia 

untuk mencoba mengevaluasi lebih dalam terkait tindakan manajer pada 

perusahaan publik di Indonesia. 

Manajemen laba telah mendapat perhatian besar secara global tak terkecuali 

di Negara berkembang (Bao dan Lewellyn, 2016; Obigbemi et al., 2016; Uadiale, 

2012). Beberapa peneliti telah mencoba menjelaskan tindakan manajemen laba 

dalam berbagai sudut pandang. Beberapa peneliti juga mengaitkan manajemen laba 

dengan leverage, mekanisme tata kelola perusahaan seperti struktur kepemilikan 

dan peran dewan.  

Hasil penelitian terkait leverage dan manajemen laba terbilang beragam. 

Januarsi et al. (2014) melakukan penelitian di Indonesia dan menyatakan hasil 
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bahwa tingginya tingkat leverage mengindikasikan tingginya tingkat manajemen laba 

di perusahaan. Perusahaan diasumsikan menghindari kemungkinan pelanggaran 

perjanjian utang dan meningkatkan nilai tawar perusahaan selama negosiasi utang. 

Penelitian Januarsi et al. (2014) didukung oleh hasil penelitian Butt et al. (2016) 

bahwa manajemen cenderung memanipulasi laba dengan meningkatkan laba yang 

dilaporkan melalui manajemen laba akrual dan manajemen laba riil pada pelaporan 

keuangan kuartalan di sekitar pelanggaran perjanjian utang. Penelitian lainnya yang 

mendapat hasil serupa adalah penelitian yang dilakukan oleh Saftiana et al. (2017). 

Penelitian tersebut menemukan hasil bahwa leverage yang tinggi akan 

meningkatkan perilaku oportunis manajemen untuk melakukan manajemen laba. 

Alasan serupa muncul untuk menjelaskan hubungan tersebut bahwa perusahaan 

yang dekat dengan pelanggaran perjanjian utang memungkinkan pihak manajemen 

untuk memilih prosedur akuntansi yaitu dengan memindahkan laba yang akan 

dilaporkan pada periode mendatang ke periode berjalan. Asumsinya, dengan nilai 

laba yang lebih besar, akan mengurangi kemungkinan ketidakmampuan perusahaan 

membayar utang di masa depan. Selanjutnya, hasil menarik ditemukan oleh 

Vakilifard dan Mortazari (2016). Pada penelitiannya, tingginya tingkat leverage suatu 

perusahaan menurunkan kemungkinan manajemen melakukan manajemen laba 

akrual. Leverage meningkat, insentif manajer untuk melakukan manjemen laba 

menurun, hal tersebut dikarenakan perusahaan tersebut mendapat pengawasan 

ketat dari pihak luar seperti kreditur yang kemudian peran audit meningkat sehingga 

membatasi perilaku oportunistik manajemen dan mengurangi tindakan manajemen 

laba. Namun, mereka menduga bahwa perusahaan yang menghadapi peningkatan 

leverage dapat melibatkan manajemen laba riil. Saat manajer menurunkan aktivitas 
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manajemen laba akrual karena mendapat sorotan audit, tindakan manajemen laba 

riil menjadi pilihan manajer selanjutnya. 

Ali et al. (2008) di Malaysia menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dapat 

menurunkan tindakan manajemen laba pada perusahaan kecil. Menurutnya, 

perusahaan kecil merupakan perusahaan tertutup yang saham perusahaannya 

dimiliki oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan dengan manajemen. 

Konflik agensi antara manajemen dan pemegang saham dapat berkurang karena 

pemegang saham jenis ini mudah mendapatkan informasi. Dengan demikian, 

pengawasan dengan pemberian saham kepada pihak manajemen menjadi lebih 

efektif dibandingkan dengan perusahaan besar. Selanjutnya, kepemilikan manajerial 

penting digali lebih dalam pada perusahaan kecil sehingga mampu mensubsitusi 

fungsi tata kelola perusahaan lainnya. 

Penelitian Ali et al. (2008) memiliki hasil sejalan dengan penelitian Alves 

(2012) di Portugal yang menghubungkan struktur kepemilikan dan struktur dewan 

dengan manajemen laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba 

dipengaruhi oleh struktur kepemilikan yaitu kepemilikan institusional dan manajerial. 

Hasilnya juga menunjukkan bahwa manajer yang memiliki porsi kepemilikan saham 

signifikan pada suatu perusahaan memiliki kecenderungan lebih sedikit untuk 

memanipulasi informasi akuntansi pada laporan keuangan. Begitu juga dengan 

kepemilikan institusional, kepemilikan tersebut dianggap sebagai alat pengawasan 

yang efektif untuk menurunkan manajemen laba.  

Penelitian Alves (2012) juga didukung oleh penelitian serupa seperti Aygun et 

al. (2014) dan Ajay dan Madhumati (2015). Sejalan dengan penelitian Alves (2012), 

penelitian yang dilakukan oleh Aygun et al. (2014) dengan mengambil tempat 

penelitian di Turki juga menghasilkan kesimpulan yang serupa. Aygun et al. (2014) 
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beranggapan bahwa investor institusional lebih mampu menurunkan tindakan 

manajemen laba, karena investor tersebut lebih canggih dibandingkan dengan 

investor individu. Hal ini didukung oleh penelitian Ajay dan Madhumati (2015) yang 

dilakukan di India. Hal menarik muncul di dalam penelitian mereka yaitu, investor 

institusional berhubungan negatif dengan manajemen laba pada perusahaan yang 

berukuran besar dan lebih berkembang. Penjelasanya adalah perusahaan-

perusahaan besar cenderung berada di bawah pengawasan oleh pihak luar seperti 

analis ataupun investor institusional daripada perusahaan-perusahaan yang lebih 

kecil. Oleh karena itu, manajer perusahaan besar mungkin memiliki sedikit 

kesempatan untuk menerapkan kebijaksanaan akuntansi mereka. Dengan demikian, 

peran pengawasan dari pihak luar yaitu institusional dirasa lebih efektif menurunkan 

tindakan manajemen laba pada perusahaan besar. 

Mekanisme pengawasan selanjutnya yang diduga mampu menurunkan 

tindakan manajemen laba adalah ukuran dewan komisaris. Jamaludin et al. (2015) 

mengungkapkan bahwa dewan akan mempengaruhi manajemen laba tergantung 

ukuran dewan tersebut besar atau kecil. Santiago dan Brown (2009) melakukan 

penelitian menemukan hubungan positif antara ukuran dewan dan manajemen laba. 

Hal ini menunjukkan bahwa ukuran dewan yang lebih besar, tingkat pemantauan 

kinerja manajemen berkurang. Semakin banyaknya anggota dewan komisaris maka 

akan menyulitkan dalam menjalankan peran dari masing-masing dewan, diantaranya 

sulit berkomunikasi dan mengkoordinir tugas dari masing-masing anggota dewan 

serta sulit dalam pengambilan keputusan yang berguna bagi perusahaan. Disisi lain, 

hubungan negatif ditemukan oleh Chin et al. (2006), Davila dan Watkins (2009), 

Epps dan Ismail (2009), dan Obigemi et al. (2016) bahwa jika ukuran dewan sangat 

kecil, pemantauan kinerja manajemen juga lebih kecil, sehingga lebih rentan 
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terhadap asimetri informasi dan kemungkinan terjadinya manajemen laba lebih 

besar. Dengan demikian, ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan 

memperketat pengawasan terhadap kinerja manajemen. 

Penelitian ini menambahkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi 

karena dari beberapa hasil penelitian terdahulu terkait leverage dan tata kelola 

perusahaan terhadap manajemen laba memunculkan hasil yang cukup beragam. 

Behrghani dan Pajoohi (2013) dan Saftiana et al. (2017) memberikan pandangan 

bahwa ukuran perusahaan berkaitan dengan sistem pengendalian internal. 

Perusahaan besar dianggap kurang termotivasi melakukan manajemen laba 

dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan besar memiliki operasional 

yang lebih kompleks dan mendapat sorotan dari public serta di diasumsikan 

didampingi oleh mekanisme tata kelola perusahaan yang lebih kompleks dan 

kompeten. Sesuai dengan penelitian Ajay dan Madhumati (2015) yang dilakukan di 

India bahwa, investor institusional berhubungan negatif dengan manajemen laba 

pada perusahaan yang berukuran besar dan lebih berkembang. Sedangkan Ali et al. 

(2008) di Malaysia menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dapat menurunkan 

tindakan manajemen laba pada perusahaan kecil. Salihi dan Jibril (2012) 

memberikan pandangan bahwa ukuran dewan pada suatu perusahaan didasarkan 

pada ruang lingkup dan kompleksitas operasi perusahaan. Selanjutnya, penelitian 

Degryse et al. (2012) menyajikan perusahaan besar diasumsikan memiliki tingkat 

leverage yang lebih tinggi dibandingan dengan perusahaan kecil. Beberapa 

penelitian tersebut menyiratkan bahwa pengaruh leverage, kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, dan ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba 

didasarkan pada ukuran perusahaan itu sendiri. Dengan begitu perlu diteliti lebih 
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lanjut pada perusahaan besar atau kecil hubungan tersebut dapat diperkuat atau 

diperlemah. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini akan membahas mengenai rerangka konseptual dan perumusan 

hipotesis di dalam penelitian. Rerangka konseptual membahas secara ringkas 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, sedangkan 

perumusan hipotesis merupakan pembahasan yang lebih rinci tentang hubungan 

setiap variabel independen dengan variabel dependen. Hipotesis yang 

dikembangkan di dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh, 

leverage, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan ukuran dewan 

komisaris terhadap manajemen laba dan dimoderasi oleh ukuran perusahaan. 

3.1 Rerangka Konseptual 

Laporan keuangan memuat berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pihak 

perusahaan atau pihak diluar perusahaan. Informasi di dalam laporan keuangan 

yang biasanya menjadi fokus utama dalam pengambilan keputusan oleh pemegang 

saham adalah informasi laba. Secara umum informasi laba menjadi ukuran 

keberhasilan sebuah perusahaan. 

Kebutuhan akan informasi laba yang kemudian membuat pihak manajemen 

cenderung untuk membuat laporan keuangan menjadi terlihat menarik. Hal tersebut 

terindikasi pada tindakan manajemen laba. Menurut Scott (2015:445) manajemen 

laba adalah pilihan kebijakan dari seorang manajer yang akan memengaruhi laba 

untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian manajemen laba juga merupakan 

proses pengambilan keputusan kebijakan akuntansi yang disengaja dalam batas-

batas prinsip akuntasi berterima umum untuk menghasilkan tingkat laba yang 

diinginkan untuk dilaporkan. 
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Penelitian ini menggunakan teori agensi untuk menjelaskan hubungan dari 

masing-masing variabel. Teori agensi menyatakan bahwa perusahaan yang 

memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik 

keagenan yaitu antara manajemen dan pemilik mempunyai kepentingan yang 

berbeda (Jensen dan Mackling, 1976). Perbedaan kepentingan antara pemilik dan 

manajemen terletak pada maksimalisasi manfaat (utility) pemilik (principal) dengan 

kendala (constraint) manfaat (utility) dan insentif yang akan diterima oleh 

manajemen (agent). Asimetri informasi ikut mengambil peran dalam perilaku 

manajemen laba. Asimetri informasi terjadi ketika manajer lebih mengetahui 

informasi mengenai perusahaan dibandingan dengan pemegang saham. Dengan 

demikian ketika manajer lebih banyak mengetahui informasi dibandingkan dengan 

pemilik, maka manajer cenderung melakukan tindakan manajemen laba untuk 

memenuhi kepentingan pribadi. 

Teori agensi mejelaskan pemicu manajemen melakukan manajemen laba, 

salah satunya adanya kontrak utang. Kontrak utang yang ditandatangi oleh manajer 

dilakukan dengan tujuan untuk menjamin bahwa manajer melakukan kegiatan 

ekonomi yang mengarah pada upaya pengembalian pinjaman sesuai dengan waktu 

yang disepakati. Kontrak utang tersebut berisi regulasi yang mengatur konsekuensi 

pada pihak manajer apabila melanggar perjanjian. Leverage adalah salah satu 

usaha dalam peningkatan laba perusahaan. Semakin tinggi tingkat leverage, 

semakin dekat juga pada pelanggaran kontrak utang maka semakin besar 

kemungkinan manajer melakukan tindakan manajemen laba. Di sisi lain, tingginya 

leverage justru meningkatkan pengawasan oleh pihak luar, sehingga peluang 

manajemen melakukan manajemen laba semakin kecil. 
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Perbedaan kepentingan diantara manajer dan pemegang saham diharapkan 

dapat disetarakan melalui pemberian saham kepada pihak manajer. Adanya saham 

yang dimiliki oleh manajer disinyalir dapat menurunkan tindakan manajemen laba. 

Penjelasannya, bahwa manajer cenderung kurang termotivasi melakukan sebuah 

permainan laba pada perusahaan sendiri. Alves (2011) menyatakan bahwa 

perusahaan yang sahamnya dimiliki pihak manajemen yang lebih tinggi cenderung 

lebih rendah melakukan manajemen laba. Dengan demikian pengawasan oleh pihak 

principal lebih mudah dilakukan ketika pihak manajemen diberikan saham 

perusahaan, sehingga kepentingan dari masing-masing pihak (agent dan principal) 

dapat tertuju pada satu tujuan. 

Manajemen laba juga kemungkinan terjadi karena lemahnya sistem 

pengawasan dari perusahaan tersebut. Menurut Lin dan Fu (2017) investor 

institusional dapat melakukan pengawasan aktif terhadap bisnis dan pengelolaan 

perusahaan, meminimalkan asimetri informasi dan masalah agensi yang berimbas 

pada peningkatan kinerja perusahaan. Dengan demikian perusahaan yang memiliki 

kepemilikan institusional cenderung memiliki pengawasan ketat terhadap kinerja 

manajemen. 

Penelitian ini menggunakan ukuran dewan komisaris sebagai fungsi 

pengawasan selanjutnya. Dewan komisaris adalah pusat kendali dari sebuah 

perusahaan. Jamaludin et al. (2015) mengungkapkan bahwa dewan komisaris akan 

memengaruhi manajemen laba tergantung dari ukuran dewan komisaris tersebut. 

Dengan demikian bahwa ukuran dewan komisaris yang besar pada sebuah 

perusahaan akan memantau perilaku manajemen lebih ketat sehingga mengurangi 

kemungkinan tindakan manajemen laba. 
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Penelitian ini memasukkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. 

Perusahaan yang besar cenderung kurang termotivasi terlibat manajemen laba. Hal 

ini terjadi karena pemegang saham dan pihak luar di perusahaan besar dianggap 

lebih kritis dibandingkan dengan perusahaan kecil. Basis investor yang lebih besar 

terdapat pada perusahan besar, sehingga perusahaan besar akan mendapat 

tekanan yang lebih kuat untuk menampilkan laporan keuangan yang dapat 

dipercaya. Berdasarkan penjelasan tersebut, model penelitian digambarkan sebagai 

berikut 

Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual 

 

3.2 Perumusan Hipotesis 

Sub bab ini akan membahas mengenai perumusan hipotesis penelitian yang 

merupakan penjelasan yang lebih terperinci tentang hubungan variabel independen 
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dengan variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah leverage, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran dewan komisaris. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah manajemen laba, serta variabel 

moderasi penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Berikut ini adalah pembahasan 

lebih lanjut tentang hubungan setiap variabel independen dengan variabel 

dependen. 

3.2.1 Leverage dan manajemen laba 

Leverage menunjukkan proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari 

utang. Semakin tinggi rasio leverage berarti semakin tinggi pendanaan perusahaan 

yang berasal dari utang. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin tinggi risiko bagi 

pemberi pinjaman dalam bentuk ketidakmampuan perusahaan untuk membayar 

semua kewajibannya (Rice, 2013). Perusahaan memiliki rasio leverage yang tinggi, 

berarti memiliki proporsi utang lebih tinggi dari proporsi aset. Dengan demikian 

perusahaan akan cenderung memanipulasi laba. Perusahaan-perusahaan yang 

memiliki leverage yang tinggi cenderung untuk menyesuaikan laba yang dilaporkan 

dengan menaikkan atau menurunkan pendapatan dalam periode saat ini (Agustia, 

2013). Berdasarkan hipotesis kontrak utang, semakin dekat perusahaan dengan 

pelanggaran perjanjian utang yang berbasis akuntansi, lebih memungkinkan 

manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang memindahkan laba 

yang dilaporkan dari periode masa datang ke periode saat ini (Watts and 

Zimmerman, 1990). 

Januarsi et al. (2014), Butt et al. (2016), Obeidat (2016) dan Gombola et al. 

(2016) membuktikan bahwa adanya hubungan yang positif antara leverage dengan 

manajemen laba. Hasil lain ditunjukkan oleh Vakilifard dan Mortazari (2016) 

menunjukkan bahwa utang memiliki dampak negatif dan terhadap manajemen laba 
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berbasis akrual. Leverage yang meningkat, insentif untuk melakukan manjemen laba 

menurun, hal tersebut dikarenakan perusahaan tersebut mendapat pengawasan 

ketat dari pihak luar seperti kreditur yang kemudian peran audit meningkat sehingga 

membatasi perilaku oportunistik manajemen dan mengurangi tindakan manajemen 

laba. Dengan demikian leverage dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba. 

Semakin tinggi tingkat leverage pada suatu perusahaan, semakin tinggi 

kemungkinan manajer untuk melakukan manajemen laba. 

H1: Leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

3.2.1 Kepemilikan Manajerial dan Manajemen Laba 

Manajer sebagai pengelola bertanggung jawab untuk menggunakan 

sumber daya di perusahaan dengan tujuan memaksimalkan nilai atau kinerja 

perusahaan. Manajer adalah rasional maka mereka memiliki kecenderungan untuk 

membuat pilihan yang dapat mendatangkan manfaat bagi diri sendiri (Watts dan 

Zimmerman 1986; Patten & Trompeter 2003). Pemaksimalan utilitas pribadi oleh 

manajer salah satunya dilakukan dengan cara manipulasi laba akuntansi yang 

dilaporkan (Ali et al, 2008).  

Salah satu usaha untuk mengurangi perilaku manajemen untuk 

memanipulasi laba dapat dilakukan dengan meningkatkan kepemilikan manajerial 

(Herdjiono dan Sari, 2017). Semakin besar kepemilikan manajerial di perusahaan, 

manajemen akan bekerja lebih keras untuk meningkatkan kinerja perusahaan 

karena mereka memiliki tanggung jawab untuk memenuhi keinginan pemegang 

saham salah satunya mereka sendiri. Harapan dari kepemilikan manajerial adalah 

bahwa manajer puncak dapat lebih konsisten dalam menjalankan perusahaan, 

sehingga menciptakan keselarasan antara manajemen dan pemegang saham dan 

dapat meningkatkan kinerja perusahaan.  
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Hasil beberapa penelitian menyatakan manajer dengan tingkat kepemilikan 

insider yang lebih tinggi cenderung tidak terlibat dalam pelaporan yang agresif yang 

akan merusak manfaat keepemilikan mereka (Warfield, et al 1995; Ali, et al., 2008; 

Banderlipe, 2009; Alves, 2011; Alzoubi dan Selamat, 2012; Huang et al., 2013;). 

Pengaruh positif antara kepemilikan manajerial dan manajemen laba ditemukan oleh 

Al-Fayoumi et al. (2010) dan Aygun, et al. (2014), bahwa kepemilikan manajerial 

yang tinggi pada suatu perusahaan justru akan meningkatkan peluang manajer 

untuk melakukan manajemen laba. Kepemilikan saham oleh manajer yang semakin 

besar akan memicu perilaku oportunisnya untuk semakin berkembang dan kurang 

efektif menurunkan manajemen laba. Dengan demikian, kepemilikan manajerial 

memiliki hubungan yang negatif terhadap manajemen laba. Semakin tinggi 

kepemilikan manajerial semakin rendah tindakan manajemen laba. 

H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

3.2.2 Kepemilikan Institusional dan Manajemen Laba 

Kepemilikan institusional memainkan peran yang sangat penting dalam 

meminimalkan konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham 

(Jensen dan Meckling, 1976). Keberadaan investor institusional dianggap mampu 

menjadi mekanisme pemantauan yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil 

oleh manajer. Ini karena investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan 

strategis dan investor institusional tidak mudah percaya tindakan yang diambil dalam 

manipulasi laba. Tingginya tingkat kepemilikan institusional akan mengarah pada 

upaya pengawasan yang lebih besar oleh investor institusional yang dapat 

menghalangi perilaku oportunistik para manajer (Herdjiono dan Sari, 2017). 

Aygun et al. (2014), Ajay dan Madumathi (2015) dan Saftiana (2017) 

mengasumsikan bahwa investor institusional menginvestasikan kekayaan dalam 
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jumlah besar di perusahaan, sehingga cenderung aktif berpartisipasi dalam 

mengelola investasi mereka. Pendapat lain dikemukakan oleh Sarkar et al. (2008) 

Siregar dan Utama (2008) dan Al-Fayoumi et al. (2010) kepemilikan institusional 

terhadap manajemen laba tidak signifikan. Hal tersebut dapat dijelaskan oleh 

penelitian Dai et al. (2013) bahwa investor institusional dapat menggunakan 

keunggulan professional mereka untuk mengawasi manajemen perusahaan 

sehingga secara efektif dapat menghambat perilaku manajemen laba. Di sisi lain, 

investor institusional mungkin hanya berfokus pada keuntungan dan laba jangka 

pendek sehingga fungsi pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal 

berdampak pada kualitas laba. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka 

kontrol yang lebih baik dilakukan oleh lembaga, untuk menghalangi perilaku 

oportunistik manajer dan meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan demikian 

investor institusional dapat mengurangi tindakan manajemen laba. 

H3: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

3.2.3 Ukuran dewan komisaris dan manajemen laba 

Perbedaan peran yang muncul dari pihak pemegang saham dan manajer 

sebagai pengelola memunculkan sebuah konflik kepentingan. Ketika kepentingan 

kedua pihak tidak sejalan, manajer diasumsikan akan berusaha untuk 

memaksimalkan kepentingannya sendiri, sesuai dengan teori agensi. Selanjutnya, 

untuk mengontrol kondisi tersebut, diperlukan sebuah pengawasan yang memadai. 

Mizruchi (1983) juga menjelaskan bahwa dewan adalah pusat kendali dalam 

perusahaan, dan dewan adalah tanggung jawab utama untuk tingkat kesehatan dan 

kesuksesan perusahaan jangka panjang (Louden, 1982). Jamaludin et al (2015) 

mengungkapkan bahwa dewan akan mempengaruhi manajemen laba tergantung 

ukuran dewan tersebut besar atau kecil. Peran komisaris diharapkan dapat 
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meminimalkan masalah keagenan yang muncul antara manajer dan pemegang 

saham 

Ukuran dewan komisaris yang besar seringkali dihadapkan pada masalah 

komunikasi dan koordinasi peran dalam pelaksanaan pengawasan yang pada 

akhirnya efektivitas dari pengawasan menjadi menurun. Namun, ukuran dewan 

komisaris yang terlampau kecil juga akan mengakibatkan pengawasan terhadap 

kinerja manajemen menjadi kurang optimal. Eisenberget et al. (1998) dan Ebrahim 

(2007) mengungkapkan semakin besar jumlah anggota dewan semakin rendah 

kemungkinan manajer untuk mengelola laba. Penjelasan tersebut sesuai dengan 

penelitian Aygun et al.  (2014) dan Obigbemi et al. (2016) bahwa semakin banyak 

jumlah dewan komisaris maka semakin sedikit peluang manajer untuk melakukan 

manajemen laba. Dengan demikian, ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh 

negatif terhadap manajemen laba. 

H4: Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

3.2.4 Ukuran perusahaan, leverage dan manajemen laba 

Perspektif teori agensi menyepakati bahwa terdapat tiga masalah agensi 

yang mungkin timbul pada perusahaan. Tipe konflik agensi yang ketiga 

menyebutkan bahwa konflik terjadi antara perusahaan itu sendiri dengan pihak lain 

yang terlibat kontrak seperti kreditur. Kontrak tersebut dibuat untuk menjamin agar 

pihak perusahaan melakukan pengembalian pinjaman sesuai dengan waktu yang 

telah disepakati. Sesuai dengan motivasi kontrak utang bahwa semakin dekat suatu 

perusahaan dengan pelanggaran perjanjian utang maka manajer akan cenderung 

memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke 

periode berjalan. 
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Terkait masalah pendanaan melalui pinjaman, perusahaan tentu 

memerlukan pendanaan untuk menjalankan aktivitas operasinya (Baloch et al, 

2013). Perusahaan besar diasumsikan memiliki tingkat leverage yang lebih tinggi 

dibandingan dengan perusahaan kecil (Degryse et al., 2010). Tingkat leverage 

kemungkinan akan lebih tinggi pada perusahaan besar dan manajer akan cenderung 

menyesuaikan laba yang dilaporkan pada suatu periode (Agustia, 2013; Ibhagui dan 

Olokoyo, 2017. Artinya hubungan leverage terhadap manajemen laba dijelaskan 

oleh ukuran perusahaan tersebut. Namun demikian, Behrghani dan Pajoohi (2013) 

dan Saftiana et al (2017) mengungkapkan bahwa perusahaan yang besar mendapat 

sorotan dari pihak luar seperti analis keuangan dan investor, sehingga diasumsikan 

manajer akan lebih mengungkapkan laporan keuangan yang berkualitas. Berarti, 

pemilihan metode akuntansi yang memindahkan laba mendatang ke periode saat ini 

dapat diredam. Dengan demikian ukuran perusahaan berpotensi memperlemah 

hubungan leverage terhadap manajemen laba. 

H5: Ukuran perusahaan memperlemah hubungan antara leverage dan 

manajemen laba. 

3.2.5 Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial dan Manajemen Laba 

Ukuran perusahaan biasanya berkaitan dengan ketersediaan informasi di 

pasar modal. Perusahaan yang besar memiliki pemegang saham yang besar dan 

menyebar seperti institusional. Perusahaan kecil merupakan perusahaan tertutup. 

Saham perusahaannya biasanya dimiliki oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki 

hubungan dengan manajemen. Dengan demikian, asimetri informasi pada 

perusahaan besar lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Sesuai dengan teori 

agensi, bahwa untuk mengurangi asimetri informasi diperlukan mekanisme 

pengawasan. Menurut Ali et al. (2008) kepemilikan manajerial lebih efektif untuk 
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menurunkan manajemen laba pada perusahaan kecil. Penjelasannya adalah 

perusahaan berukuran besar memiliki mekanisme pengawasan yang lebih 

kompleks, karena konflik agensi yang dihadapi lebih tinggi, sehingga kepemilikan 

manajerial akan lebih lemah fungsinya pada perusahaan besar. Pada perusahaan 

kecil, umumnya saham belum banyak dimiliki oleh pihak luar sehingga kepemilkan 

manajerial akan lebih besar mengambil peran dalam pengawasan. Corporate 

governance dan pengawasan lainnya (seperti monitoring dari pemerintah dan bank) 

diharapkan ada/terjadi pada perusahaan besar dibandingkan dengan perusahaan 

kecil (Warfield et al. 1995; Yeo et al. 2002; Suto, 2003. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ali, et al. (2008); Banderlipe (2009); Alves 

(2011); Alzoubi et al. (2012); Huang et al. (2013) menemukan bahwa kepemilikan 

manajerial mampu menurunkan tindakan manajemen laba. Al Fayoumi (2010) 

menemukan hasil sebaliknya, yaitu kepemilikan manajerial yang tinggi akan 

meningkatkan tindakan manajemen laba. Berdasarkan pemaparan di atas, efektifitas 

kepemilikan manajerial dalam menurunkan tindakan manajemen laba masih belum 

konsisten. Hubungan tersebut berpotensi dipengaruhi oleh faktor lain yaitu ukuran 

perusahaan. Dengan demikian, peran kepemilikan manajerial untuk menurunkan 

manajemen laba akan melemah pada perusahaan besar. 

H6: Ukuran perusahaan memperlemah hubungan antara kepemilikan 

manajerial dan manajemen laba 

3.2.6 Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Manajemen Laba 

Teori agensi mengungkapkan bahwa perusahaan besar memiliki masalah 

asimetri informasi yang besar. Perusahan besar tentu memerlukan pengawasan 

yang lebih besar juga, guna memantau kinerja manajer dalam mengelola 

perusahaan. Behrghani dan Pajoohi (2013) dan Saftiana et al (2017) 
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mengungkapkan bahwa perusahaan yang besar mendapat sorotan dari pihak luar 

seperti analis keuangan, sehingga manajer akan lebih mengungkapkan laporan 

keuangan yang berkualitas dan tidak terlibat manajemen laba. 

Menurut Ajay dan Madumathi (2015) kepemilikan institusional berpengaruh 

negatif pada manajemen laba jika pada perusahaan yang lebih besar dibandingkan 

perusahaan yang lebih kecil. Hal tersebut membuktikan level efektifitas sebuah 

pengawasan ditentukan oleh ukuran perusahaan itu sendiri. Semakin besar 

perusahaan diasumsikan memiliki prospek bisnis yang menjanjikan maka semakin 

besar juga dana yang mungkin akan diinvestasikan oleh investor, dan dengan 

demikian semakin efektif pengawasan oleh pihak institusional. Selain itu, semakin 

besar perusahaan, semakin banyak pihak yang tertarik akan hasilnya maka pihak 

pengelola termotivasi untuk menampilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas 

akurat. Bushmen et al. (2003) menunjukkan bahwa kebutuhan sebuah tata kelola 

perusahaan lebih tinggi pada perusahaan yang berukuran besar dibandingkan 

perusahaan kecil. Dengan demikian peran kepemilikan institusional untuk 

menurunkan manajemen laba akan menguat pada perusahaan besar. 

H7: Ukuran perusahaan memperkuat hubungan antara kepemilikan 

institusional dan manajemen laba 

3.2.7 Ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris dan manajemen laba. 

Pengawasan yang maksimal dibutuhkan suatu perusahaan untuk 

menghindari tindakan manajemen laba. Tindakan manajemen laba terjadi karena 

adanya pemisahaan peran dan konflik kepentingan dari masing-masing pihak. 

Perusahaan besar memiliki asimetri informasi yang tinggi namun semakin besar 

perusahaan, juga semakin tinggi jumlah analis keuangan dan pihak lain yang tertarik 

pada hasilnya. Dengan demikian, tekanan mereka pada perusahaan untuk 



44 

 

 

 

mengungkapkan informasi yang berkualitas akan lebih kuat (Schipper, 1991; Lang 

dan Lundholm, 1993). Maka untuk menghasilkan laporan yang berkualitas 

perusahaan besar akan memiliki pengawasan besar juga untuk menurunkan 

manajemen laba. 

Salihi dan Jibril (2012) memberikan pandangan bahwa ukuran dewan pada 

suatu perusahaan didasarkan pada ruang lingkup dan kompleksitas operasi 

perusahaan. Artinya, perusahaan besar memiliki ruang lingkup dan kompleksitas 

operasi lebih tinggi dari pada perusahaan kecil sehingga membutuhkan ukuran 

komisaris yang lebih banyak dari pada perusahaan kecil. Munurut Eisenberg et al. 

(1998) dan Pedoman Peraturan Umum Good Corporate Governance Indonesia 

(2006) bahwa ukuran dewan komisaris yang ideal adalah bervariasi tergantung 

dengan ukuran dan kompleksitas perusahaan. Berdasarkan pemaparan tersebut, 

ukuran perusahaan menjadi dasar efektif tidaknya jumlah dewan komisaris dalam 

mengawasi perusahaan. Aygun et al. (2014) dan Obigbemi et al. (2016) menemukan 

hubungan negatif antara ukuran dewan komisaris dengan manajemen laba. 

Menurutnya, banyaknya jumlah anggota komisaris pada suatu perusahaan 

memperketat pengawasan terhadap pihak manajemen. Dengan demikian, ukuran 

perusahaan memiliki potensi memperkuat hubungan antara ukuran dewan komisaris 

dan manajemen laba  

H8: Ukuran perusahaan memperkuat hubungan antara ukuran dewan 

komisaris dan manajemen laba. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai populasi dan sampel penelitian, sumber 

dan metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, pengukuran dari 

masing-masing variabel dan metode analisis data. Berikut ini adalah pembahasan 

lebih lanjut mengenai sub bab-sub bab tersebut. 

4.1 Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode pemilihan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling karena sampel yang dipilih 

berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria-kriteria 

yang digunakan dalam purposive sampling adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan termasuk kategori 

perusahaan manufaktur yang secara berturut-turut terdaftar di BEI selama 

periode 2013-2017. Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai sampel 

karena sektor manufaktur menjadi penyumbang terbesar 22% pada produk 

domestic bruto. Dengan demikian sektor ini masih menjadi penggerak utama 

dalam kontribusi realisasi investasi sehingga laporan keuangan sektor ini 

menjadi perhatian investor. 

2. Selama periode 2013-2017 berturut-turut laporan keuangan dan tahunan 

perusahaan dapat diakses, tersedia dan dalam mata uang rupiah. Alasannya 

adalah kurs mata uang asing berfluktuasi sehingga agak sulit untuk 

menyeragamkan nilainya. 

3. Perusahaan memiliki data yang diperlukan untuk variabel penelitian selama 

tahun 2013-2017.  
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4.2 Sumber dan Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder, dari 

laporan keuangan yang disajikan pada situs www.idx.co.id. Laporan keuangan yang 

digunakan adalah laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur periode 2013-

2017. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu 

penelitian dengan melihat pada pencatatan dan penelahaan terhadap dokumen 

yang berhubungan dengan objek dalam penelitian ini. 

4.3 Definisi Operasional Variabel 

Berdasarkan pada masalah dan hipotesis yang akan diuji, maka variabel 

penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

4.3.1 Variabel Independen  

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. 

Variabel ini memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya 

variabel dependen. Dalam penelitian ini digunakan empat variabel independen, yaitu 

leverage, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran dewan 

komisaris 

1. Leverage 

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana 

perusahaan dibiayai oleh utang (Riyanto, 1995). Rasio ini menggambarkan 

hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset.  Rasio 

leverage menunjukkan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan kata 

lain semakin tinggi leverage suatu perusahaan maka semakin tinggi risiko 

ketidakmampuan perusahaan membayar kewajibannya. Menghitung  rasio  

leverage  dapat  digunakan  beberapa  cara, namun  dalam  penelitian  ini  

http://www.idx.co.id/
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Leverage = TLt / TAt 

digunakan  debt  ratio  karena  debt  ratio menunjukkan  kemampuan  

perusahaan  untuk  memenuhi  kewajiban jangka panjangnya. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh proporsi utang 

perusahaan terhadap total aset yang dimiliki pada manajemen laba. 

Dengan demikian debt ratio dirasa cocok mewakili tujuan tersebut. 

Pengukuran tersebut juga telah digunakan oleh beberapa peneliti terdahulu 

sehingga dianggap mamu menjelaskan hubungannya terhadap manajemen 

laba. Pengukuran tersebut telah digunakan oleh beberapa peneliti seperti 

Dichev and Skinner (2002), Agustia (2013), Vakilifard dan Mortazavi (2016), 

Saftiana et al. (2017). 

 

 

TL: Utang Total pada periode ke – t  

TA: Aset Total pada periode ke – t. 

2. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajemen adalah proporsi pemegang saham dari pihak 

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan 

perusahaan yaitu direktur dan dewan komisaris (Ali et al., 2008; Aygun et 

al., 2014). Menurut Jensen dan Meckling (1976), ketika kepemilikan saham 

oleh manajemen rendah maka ada kecenderungan akan terjadinya perilaku 

opportunistic manajer yang meningkat akan juga. Dengan adanya 

kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan maka dipandang 

dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara manajemen 

dan pemegang saham lainnya sehingga permasalahan antara agen dan 

principal diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer juga sekaligus 



48 

 

 

 

sebagai pemegang saham Kepemilikan manajerial dihitung sebagai 

persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh manajer terhadap jumlah 

total saham yang beredar (Ali, 2008; Alves, 2012; Huang et al., 2013; 

Aygun et al, 2014). 

3. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional termasuk dalam struktur kepemilikan saham suatu 

perusahaan, saham mayoritas dimiliki oleh institusi atau suatu lembaga 

(perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, aset management, dan 

kepemilikan institusi lainnya). Menurut Lin dan Fu (2017) investor 

intitusional dapat melakukan pengawasan aktif terhadap bisnis dan 

pengelolaan perusahaan, meminimalkan asimetri informasi dan masalah 

agensi serta berujung pada peningkatan kinerja perusahaan. Kepemilikan 

institusional dihitung sebagai persentase kepemilikan institusional terhadap 

jumlah total saham yang beredar (Aygun, et al., 2014; Ajay dan Madumathi, 

2015; Bao dan Lewellyn, 2016). 

4. Ukuran Dewan Komisaris 

Dewan komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan 

bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan 

memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan 

melaksanakan tata kelola perusahaan. Menurut pedoman umum Tata 

Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia, jumlah komisaris harus 

disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan berkenaan dengan 

efektivitas pengambilan keputusan. Ukuran dewan komisris diukur dengan 

jumlah total anggota dewan komisaris, baik yang berasal dari internal 
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perusahaan maupun dari eksternal perusahaan sampel (Nugroho dan Eko, 

2011; Aygun, et al., 2014; Hatane, et al., 2017) 

4.3.2 Variabel Pemoderasi 

Variabel moderasi adalah variabel yang mempunyai pengaruh ketergantungan 

(contingent effect) yang kuat dengan hubungan variabel terikat dan variabel bebas. 

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. 

1. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai perusahaan yang dapat 

diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aset, log size, nilai saham, 

dan lain sebagainya. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi 

dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar, kecil, dan menengah. Dang et 

al. (2018) memberi pendapat bahwa apabila ukuran mengacu pada sumber 

daya total dari mana perusahaan dapat menghasilkan laba, maka harus 

menggunakan total aset. Total aset dipilih sebagai proksi ukuran 

perusahaan karena peneliti terdahulu telah banyak menggunakan 

pengukuran ini sehingga total aset sebagai proksi ukuran perusahaan telah 

teruji dan mampu menjelaskan manajemen laba. Dengan demikian, dalam 

penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan total aset (Behrghani dan 

Pajoohi, 2013; Swastika; 2013; Turegun, 2016). 

 

 

4.3.3 Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah manajemen laba. Scott (2015:445) mendefinisikan manajemen laba sebagai 

Ukuran Perusahaan = Ln (Total Aset) 
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pilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan manajer untuk tujuan spesifik. Dari 

definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajer mempunyai perilaku 

opportunistik dalam mengelola perusahaan. Manajer mempunyai kebebasan untuk 

memilih dan menggunakan alternatif-alternatif yang tersedia untuk menyusun 

laporan keuangan sehingga laba yang dihasilkan dapat sesuai dengan yang 

diinginkan walaupun laba yang dihasilkan tersebut tidak mencerminkan keadaan 

perusahaan yang sebenarnya. 

Manajemen laba telah diukur banyak cara dalam beberapa literatur, karena 

terdapat berbagai cara bagi manajer untuk memanipulasi laba (Man dan Wong, 

2013). Dalam penelitian ini, proksi manajemen laba yang digunakan adalah 

discretionary accrual yang dihitung dengan menggunakan model Jones yang 

dimodifikasi. Menurut Mitra dan Rodrigue (2002) manajemen akrual adalah yang 

paling merusak kegunaan laporan keuangan karena investor tidak menyadari sejauh 

mana akrual tersebut dimodifikasi. Dechow et al. (1995) menyarankan bahwa 

Modified Jones Model (1991) adalah salah satu pendekatan yang paling umum 

digunakan dan diterima untuk memperkirakan akrual diskresioner. Discretionary 

accruals adalah menggunakan komponen akrual yang berada dalam kebijakan 

manajer, artinya manajer memberikan keputusannya  dalam  proses pelaporan  

akuntansi. Oleh karena itu, konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya 

(DeFond dan Jiambalvo, 1994; Klein, 2002; Alves 2012; Gonzales et al., 2013; 

Aygun et al., 2014; Bao dan Lewellyn, 2016) peneliti menggunakan besarnya akrual 

diskresioner sebagai proksi untuk manajemen laba. Discretionary  accruals  dihitung  

dengan  menggunakan rumus sebagai berikut 
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Nilai total accrual (TA) diestimasi dengan persamaan regresi linear berganda 

yang berbasis ordinary least square (OLS) sebagai berikut 

 

Dengan menggunakan koefisien regresi diatas nilai non discretionary accruals 

(NDA) dapat dihitung dengan rumus: 

 

Selanjutnya discretionary accrual (DA) dapat dihitung sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

TACC = total accruals dalam periode t 

Nit = Laba bersih perusahaan i pada periode t 

CFOit = Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode t 

TAit−1 = total aset periode t-1 

(∆)REVit = perubahan pendapatan dalam periode t 

(∆) RECit = perubahan piutang usaha dalam periode t 

PPEit = property, plan, and equipment periode t 

DAit = Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke t 

NDAit = Non Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke t 

β1, β2, β3 = Koefisien regresi 

4.4 Metode Analisis Data 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah leverage, kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris berpengaruh 
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terhadap manajemen laba dan juga apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi 

hubungan keduanya. Dengan demikian digunakan teknik analisis Moderated 

Regression Analysis (MRA) dengan menggunakan EViews 9.00 (Econometric 

Views), karena data penelitian dalam penelitian ini berupa data panel yang memiliki 

kasus-kasus ekonometrik yang cukup kompleks. 

4.4.1 Metode Estimasi Model Regresi Data Panel 

Regresi data panel yang digunakan terdapat tiga macam, yaitu Commond 

Effects Model (CE), Fixed Effects Model (FE)  dan Random Effects Model (RE).  

1. Common Effect Model (CE) 

Metode ini merupakan pendekatan model data panel yang paling 

sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross 

section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, 

sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam 

berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan Ordinary 

Least Square (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model 

data panel.Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun 

individu, sehingga diasumsikan bahwa perusahaan tidak berbeda dalam 

berbagai kurun waktu. Persamaan regresinya dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

 

untuk i = 1, 2, …, N dan t = 1, 2, …,T, dimana N adalah jumlah unitcross 

section dan t adalah jumlah periode waktunya. Dari commond effects model 
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ini akan dapat dihasilkan N+t persamaan, yaitu sebanyak t persamaan 

cross section dan sebanyak N persamaan time series. 

2. Fixed Effect Model (FE) 

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat 

diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel 

model Fixed Effects menggunakan teknik variable dummy untuk 

menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa 

terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun 

demikian slopnya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga 

disebut dengan teknik Least Squares Dummy Variable (LSDV). Persamaan 

regresinya adalah sebagai berikut: 

 

untuk i = 1,2, …, N dan t = 1,2, …, T, dimana N adalah jumlah unit cross 

section dan T adalah jumlah periode waktunya. 

3. Random Effect Model (RE) 

Model ini mengestimasi data panel dimana variabel gangguan  mungkin 

saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model Random 

Effect perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-masing 

perusahaan. Keuntungan menggunkan model Random Effect yakni 

menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan Error 

Component Model (ECM) atau teknik Generalized Least Square (GLS). 

Adapun persamaan regrsinya adalah sebagai berikut: 

 



54 

 

 

 

Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam model efek random. 

Secara matematis, asumsi tersebut terdiri dari: 

 

4.4.2 Pemilihan Model  

Dari ketiga model yang telah di-estimasi akan dipilih model mana yang paling 

tepat/sesuai berdasarkan karakteristik data untuk menjawab tujuan penelitian. Ketiga 

uji tersebut adalah F Test (Chow Test), Hausman Test, dan Langrangge Multiplier 

Tes (LM). 

1. F Test (Chow Test) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan 

fixed effects lebih baik dari model regresi data panel tanpa variabel dummy 

(common effects) dengan melihat residual sum of squares (RSS). Hipotesis 

nol (H0) yang digunakan adalah bahwa intersep dan slope adalah sama. 

Adapun uji F statistiknya adalah sebagai berikut: 

 

n = jumlah individu; 

T = jumlah periode waktu; 
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K = banyaknya parameter dalam model fixed effects; 

Masing-masing merupakan residual sum of squares teknik tanpa variabel 

dummy dan teknik fixed effects dengan variabel dummy. Nilai statistik  F 

akan mengikuti distribusi statistik F dengan derajat bebas (dof) 

sebesar/sebanyak n-1 untuk numerator dan sebesar nT-k untuk 

denumerator. Jika nilai statistik  F lebih besar dari nilai F table pada tingkat 

signifikansi tertentu, maka hipotesis nol akan ditolak, yang berarti asumsi 

koefisien intersep dan slope adalah sama tidak berlaku, sehingga teknik 

regresi data panel dengan fixed effects lebih baik dari model regresi data 

panel tanpa variabel dummy atau common effects. Pengambilan 

keputusannya dengan menggunakan α;5% sebagai berikut: 

Jika nilai Prob. > α, maka model yang terbaik adalah CE. 

Jika nilai Prob. < α, maka model yang terbaik adalah FE. 

2. Haustman Test 

Haustman test digunakan untuk mengetahui apakah model fixed effect lebih 

baik dari model random effect. Dengan mengikuti kriteria Wald, nilai statistik 

Hausman ini akan mengikuti distribusi chi-square sebagai berikut: 

 

Statistik uji Hausman ini mengikuti disribusi statistik chi-square dengan 

derajat bebas sebanyak jumlah variabel independen (p). Hipotesis nol 

ditolak jika nilai statistik Hausman lebih besar daripada nilai kritis statistik 

chi-square . Hal ini berarti bahwa model yang tepat untuk regresi data panel 

adalah model Fixed Effects daripada model Random Effects. Pengambilan 

keputusan dengan menggunakan α;5% sebagai berikut: 
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Jika nilai Prob. > α, maka model yang terbaik adalah RE. 

Jika nilai Prob. < α, maka model yang terbaik adalah FE. 

3. Langrangge Multiplier Tes (LM) 

Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk mengetahui apakah model 

Random Effects lebih baik daripada model common effects, uji ini 

merupakan pengujian yang dikembangkan oleh Bruesch-Pagan didasarkan 

pada nilai residual dari model common effects. Hipotesis yang diajukan 

adalah intersep bukan merupakan variabel random atau stokastik. Dengan 

kata lain varian dari residual pada persamaan (3-3) bernilai nol. Adapun 

nilai statistik LM dihitung berdasarkan formula sebagai berikut: 

 

n = jumlah individu; 

T = jumlah periode waktu 

Uji LM didasarkan pada distribusi chi-square dengan derajat bebas sebesar 

1. Jika hasil statistik LM lebih besar dari nilai kritis statistik chi-square, maka 

hipotesis nol akan ditolak, yang berarti estimasi yang tepat untuk regresi 

data panel adalah metode random effects daripada metode common 

effects. Pengambilan kesimpulan dengan menggunakan α;5% sebagai 

berikut: 

Jika LMhitung > Chi Squared Table, maka model yang terbaik adalah RE, 

Jika LMhitung < Chi Squared Table, maka model yang terbaik adalah CE. 
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4.4.3 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk  analisa data dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa ada tujuan membuat kesimpulan untuk generalisasi. 

Statistik deskriptif adalah statistik yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu 

data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 

sum, range, kurtosis, skewness (kemencengan distribusi). Statistik deskriptif 

mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah 

dipahami. 

4.4.4 Uji Asumsi Klasik Data Panel 

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup uji multikolinearitas, dan 

heterokedastisitas. Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terjadi 

korelasi linear yang mendekati sempurna antara lebih dari dua variabel bebas. Uji ini 

dilakukan dengan melihat nilai centered VIF (variance inflation factor) setiap 

variabel.  Jika nilai Centered VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. 

Sebaliknya jika nilai Centered VIF > 10, maka terjadi multikolinearitas. 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah nilai dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians residual satu pengamatan yang lain. 

Jika Prob. Chi-Square < α, maka terjadi gejala heteroskedastisitas, sebaliknya 

jika Prob. Chi-Square > α, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 

(homoskedastisitas).  

4.4.5 Uji Hipotesis 

1. Moderated Regression Analysis (MRA). 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan analisis regresi 

moderasi atau moderated regression analysis (MRA). Analisis regresi bertujuan 
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untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih serta 

menunjukkan arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen 

yang digunakan dalam sebuah penelitian. Analisis regresi moderasi bertujuan untuk 

mengetahui apakah variabel moderating akan memperkuat atau memperlemah 

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. 

Penelitian ini menggunakan dua model. Model satu adalah model yang 

digunakan untuk menguji pengaruh leverage, kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional dan ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba. Model dua 

adalah model yang digunakan untuk menguji peran variabel moderasi yakni ukuran 

perusahaan dalam mempengaruhi hubungan leverage, kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba: 

Persamaan 1 

 

 

Persamaan 2 

 

 

Keterangan: 

ML: Manajemen Laba diukur dengan diskresionari akrual. 

α : konstanta 

1 - 8 : koefisien regresi 

L: leverage yang diukur melalui total utang per total asset periode t  

KM : Kepemilikan manajerial yang diukur melalui persentase saham yang dimiliki 

oleh manajer terhadap jumlah total saham yang beredar. 

ML = α + β1L + β2KM + β3KI + β4UK + β5UP + β6L*UP + β7KM*UP + β8KI*UP + 

β9UK*UP + ε 

ML = α + β1L + β2KM + β3KI + β4UK + ε 
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KI : Kepemilikan institusional diukur melalui persentase kepemilikan institusional 

terhadap jumlah total saham yang beredar  

UK: jumlah total anggota dewan komisaris 

UP: Ukuran perusahaan 

2. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu 

3. Uji t  

Uji t adalah uji yang digunakan untuk mengetahui signifikan pengaruh 

variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Cara pengujiannya sebagai 

berikut: 

a. Probabilitas < taraf signifikan 5% maka H0 ditolak dan Ha diterima 

artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas secara parsial 

(individual) terhadap variabel terikatnya; 

b. Probabilitas > taraf signifikan 5% maka H0 diterima dan Ha ditolak 

artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas secara 

parsial (individual) terhadap variabel terikatnya 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab 5 ini akan dikaji hasil penelitiandan pembahasan. Adapun pada bab 

ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu: deskripsi sampel, hasil penelitian dan 

pembahasan. Hasil penelitian terdiri dari statistik deskriptif, pemilihan model regresi 

terbaik, analisis regresi, koefisien determinasi dan pengujian hipotesis. 

5.1 Deskripsi Sampel 

Penelitian ini menggunakan populasi dari seluruh perusahaan manufaktur  di 

Bursa Efek Indonesia yang konsisten melaporkan laporan keuangan dan tahunan  

pada periode 2013-2017. Berdasarkan metode purposive sampling tersebut, maka 

diperoleh 75 sampel yang memenuhi kriteria. Berikut prosedur pemilihan sampel 

dalam penelitian ini: 

Tabel 5. 1 

Sampel Penelitian 
 

Prosedur Pemilihan Sampel Jumlah 
Perusahaan yang listing di BEI 2013-2017              

144 
Laporan keuangan tidak tersedia/tidak dapat diakses di BEI 2013-
2017 

(35) 

Perusahaan menggunakan mata uang selain rupiah (24) 
Tidak menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian 

secara lengkap 

(10) 

Jumlah Perusahaan 75

Jumlah Sampel 375

Sumber: Data diolah, 2018 

5.2 Hasil Penelitian  

Hasil penelitian dalam penelitian ini terdiri dari statistik deskriptif, pemilihan 

model regresi terbaik, analisis regresi, koefisien determinasi dan pengujian hipotesis.
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Berikut penjelasan dari masing-masing komponen di dalam sub bab hasil penelitian 

yang telah disebutkan. 

5.2.1 Statistik Deskriptif 

Analisis statitisik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu manajemen laba, leverage, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris dan 

ukuran perusahaan. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai 

minimum, maksimum, nilai tengah, rata-rata dan standar deviasi. Ringkasan statistik 

deskriptif dari pengujian menggunakan aplikasi e-views disajikan dalam tabel 

berikut:  

Tabel 5. 2 

Statistik Deskriptif Variabel  

Variabel N Minimum Maximum Median Mean Std. 
Deviation 

Manajemen Laba 
(Y) 

375  -0,405 0,480  -0,074 -0,036  0,159 

Leverage (X1) 375 0,024  1,000  0,381 0,424  0,194 
Kepemilikan 
Manajerial (X2) 

375  0,000  0,840  0,000 0,044  0,128 

Kepemilikan 
Institusional (X3) 

375  0,000  0,992  0,708 0,656  0,249 

Ukuran Dewan 
Komisaris (X4) 

375  2,000  11,000  3,000 4,160  1,847 

Ukuran 
Perusahaan (M) 

375  25,216  33,320 29,382 29,623 1, 623 

Sumber: output e-views lampiran 1 

Hasil output pada tabel 5.2 menunjukkan nilai statistik deskriptif dari ke 6 

variabel penelitian menggunakan aplikasi eviews. Variabel dependen dalam 

penelitian ini yakni manajemen laba dengan variabel independen yakni leverage, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris. 

Model ini dimoderasi oleh variabel ukuran perusahaan. 
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Manajemen laba (Y) diukur dengan menggunakan discretionary accrual yang 

dihitung dengan Model jones yang telah dimodifikasi. Nilai rata-rata manajemen laba 

dari perusahaan sampel selama tahun 2013-2017 sebesar -0,036. Nilai tengah 

sebesar  -0,074. Nilai terbesar Y sebesar 0,480 dan nilai terkecil Y sebesar -0,405 

dengan standar deviasi Y sebesar 0,159. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata sampel lebih rendah dibandingkan standar deviasinya. Angka standar 

deviasi yang lebih tinggi dibandingkan rata-ratanya menunjukkan bahwa 

penyimpangan data dan keberagaman nilai dari perusahaan sampel relatif tinggi. 

Variabel leverage (X1) diukur dengan menggunakan debt ratio .Nilai rata-rata 

X1 dari perusahaan sampel selama tahun 2013-2017 sebesar 0,424 dengan nilai 

tengah sebesar 0,381. Nilai terbesar X1 sebesar 1,000 dan nilai terkecil X1 sebesar 

0,024 dengan standar deviasi X1 sebesar  0,194. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

nilai rata-rata sampel lebih tinggi dibandingkan standar deviasinya. Angka standar 

deviasi yang lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata sampel menunjukkan bahwa 

penyimpangan data dan keberagaman nilai dari perusahaan sampel relatif rendah. 

Variabel kepemilikan manajerial (X2) dihitung sebagai presentase saham 

perushaaan yang dimiliki oleh manajer terhadap jumlah saham yang beredar. Nilai 

rata-rata X2 dari perusahaan sampel selama tahun 2013-2017 sebesar 0,044 

dengan nilai tengah sebesar 0,000. Nilai terbesar X2 sebesar 0,840 dan nilai terkecil 

X2 sebesar 0,000 dengan standar deviasi X2 sebesar  0,128. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata sampel lebih rendah dibandingkan standar 

deviasinya. Angka standar deviasi yang lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata 

sampel menunjukkan bahwa penyimpangan data dan keberagaman nilai dari 

perusahaan sampel relatif tinggi. 
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Variabel kepemilikan institusional (X3) dihitung sebagai presentase saham 

perusahaan yang dimiliki oleh institusi terhadap jumlah saham yang beredar. Nilai 

rata-rata X3 dari perusahaan sampel selama tahun 2013-2017 sebesar 0,656 

dengan nilai tengah sebesar  0,708. Nilai terbesar X3 sebesar 0,992 dan nilai 

terkecil X3 sebesar 0,000 dengan standar deviasi X3 sebesar  0,249. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata sampel lebih tinggi dibandingkan standar 

deviasinya. Angka standar deviasi yang lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata 

sampel menunjukkan bahwa penyimpangan data dan keberagaman nilai dari 

perusahaan sampel relatif rendah. 

Variabel ukuran dewan komisaris (X4) dihitung dengan jumlah total anggota 

dewan komisaris, baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. 

Nilai rata-rata X4 dari perusahaan sampel selama tahun 2013-2017 sebesar 4,160 

dengan nilai tengah sebesar   3,000. Nilai terbesar X4 sebesar 11,000 dan nilai 

terkecil X4 sebesar 2,000 dengan standar deviasi X4 sebesar 1,847. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata sampel lebih tinggi dibandingkan standar 

deviasinya. Angka standar deviasi yang lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata 

sampel menunjukkan bahwa penyimpangan data dan keberagaman nilai dari 

perusahaan sampel relatif rendah 

Penelitian ini menggunakan moderasi yakni ukuran perusahaan (M) dengan 

menggunakan proksi logaritma natural dari total asset pada masing-masing 

perusahaan sampel. Nilai rata-rata M dari perusahaan sampel selama tahun 2013-

2017 sebesar 29,623 dengan nilai tengah sebesar 29,382. Nilai terbesar M sebesar 

33,320 dan nilai terkecil M sebesar 25,216 dengan standar deviasi M sebesar 1,623. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai rata-rata sampel lebih tinggi dibandingkan 

standar deviasinya. Angka standar deviasi yang lebih rendah dibandingkan nilai rata-
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rata sampel menunjukkan bahwa penyimpangan data dan keberagaman nilai dari 

perusahaan sampel relatif rendah. 

5.2.2 Pemilihan Model Regresi Terbaik 

Model regresi data panel terbagi menjadi 3 macam yaitu common effect, fixed 

effect dan random effect. Berikut adalah hasil pemilihan model regresi penelitian ini: 

1. Uji Chow, pengujian ini dilakukan untuk memilih model yang paling baik antara 

common effect dan fixed effect. Hipotesis yang dibentuk adalah sebagai 

berikut: 

H0 : Model common effect yang terbaik. 

H1 : Model fixed effect yang terbaik. 

Jika nilai dari probability Chi-square < 0,05 maka H0 ditolak. Nilai dari 

probability Chi-Square sebesar 0,0000. Nilai tersebut lebih tinggi dari 0,05 

sehingga hipotesis H1yang menyatakan bahwa model fixed effect yang terbaik 

diterima. 

2. Uji Hausmant, dalam pengujian ini dilakukan untuk memilih model yang paling 

baik antara model fixed effect dan model random effect. Hipotesis yang 

dibentuk yaitu: 

H0 : Model random effect yang terbaik. 

H1 : Model fixed effect yang terbaik. 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat nilai probability cross section 

random. Jika nilai probability cross section random < 0,05 maka H0 ditolak. 

Nilai dari probability Chi-Square sebesar 0,08. Nilai tersebut lebih tinggi dari 

0,05 sehingga hipotesis H0 yang menyatakan bahwa model random effect 

yang terbaik diterima. 
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3. Uji Lagrange Multiplier (LM), uji LM dilakukan untuk memilih model yang 

terbaik antara common effect dan random effect. Hipotesis yang dibentuk 

adalah: 

H0 : Model common effect yang terbaik. 

H1 : Model random effect yang terbaik. 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat nilai probability Breusch-

Pagan. Jika nilai probability breusch-pagan < 0,05 maka H0 ditolak. Nilai 

probability breusch-pagan sebesar 0,000 (prob>0,05). Nilai probability 

Breusch-Pagankurang dari 0,05 sehingga hipotesis H1 yang menyatakan 

bahwa model random effect yang terbaik diterima. 

Tabel 5. 3 

Rekapitulasi Pemilihan Model Regresi 

Uji Common Effect Fixed Effect Random Effect 

Uji Chow - v  

Uji Hausmant  - v 

Uji LM -  v 

Sumber: Data diolah 2018 

Berdasarkan tabel 5.3, model regresi yang paling tepat dalam penelitian ini 

adalah model random effect.  

5.2.3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas untuk melihat adanya hubungan korelasi antar variabel 

independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam regresi 

dapat dilihat dari nilai centered VIF. Model regresi yang bebas dari multikolinearitas 

adalah yang mempunya VIF ≤10. Berikut adalah output statistic mengenai uji 

multikolinearitas.  
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Tabel 5. 4 

Output Uji Multikolinearitas 

Variabel Centered VIF 
X1 1.256685 
X2 1.289163 
X3 1.280082 
X4 1.179254 

M 1.436336 

Sumber Output Eviews 

5.2.4 Uji Heterokedatisitas 

Uji Heterokedastisitas dilakukan dengan cara uji white. Jika Prob.chi square(2) 

pada Obs*R-Squared > 0,05 maka tidak ada masalah heterokedastisitas. Pada 

penelitian ini nilai Prob.chi square(2) pada Obs*R-Squared bernilai sebesar 0,1378. 

Oleh karena nilai p value 0,1378> 0,05 maka terima H0 atau yang berarti model 

regresi bersifat homoskedastisitas atau dengan kata lain tidak ada masalah asumsi 

non heteroskedastisitas. 

5.2.5 Analisis Regresi 

Model regresi yang digunakan pada penelitian ini menggunakan model 

random effect. Hasil statistik inferensial dari pengujian random effect adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 5. 5 

Output statistic random effect 

 Coefficient Prob 

C -1.945616 0.0000 

Leverage (X1) 0.450411 0.0000 

Kepemilikan manajerial (X2) -0.83123 0.1040 

Kepemilikan Institusional (X3) -0.029541 0.2584 

Ukuran Dewan Komisaris (X4) -0.000583 0.8544 

Ukuran Perusahaan (M) -0.061013 0.0002 

X1*M 0.705274 0.0003 

X2*M -0.026217 0.5086 

X3*M -0.031595 0.0282 

X4*M -0.003253 0.0282 

Sumber: Data diolah 2018 

Tabel 5.4 menunjukkan nilai koefisien dari masing-masing variabel. Rumus 

moderasi regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:  

Persamaan 1 

Y= -1.945616 + 0.450411*X1 - 0.83123*X2 - 0.029541*X3 - 0.000583*X4 + ε 

Persamaan 2 

Y= -1.945616 + 0.450411*X1 - 0.83123*X2 - 0.029541*X3 - 0.000583*X4 - 

0.061013*M + 0.705274*X1*M - 0.026217*X2*M - 0.031595*X3*M - 0.003253*X4*M 

+ ε 

Keterangan: 
Y : Manajemen Laba 
X1  : Leverage 
X2  : Kepemilikan Manajerial 
X3  : Kepemilikan Institusional 
X4  : Ukuran Dewan Komisaris 
M  : Ukuran Perusahaan 
ε : error 
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5.2.6 Koefisien Determinan  

Nilai koefisien determinasi ditunjukan melalui angka senilai antara nol dan 

satu. Nilai  yang kecil berarti kemampuan variabel–variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel dependen. Nilai koefesien  pada 

penelitian ini ditunjukkan pada nilai R-squared yaitu sebesar 56,9831%. Nilai 

tersebut mengartikan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

ini menjelaskan 56,9831% variabel dependen dan sisanya merupakan variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

5.2.7 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat output uji t. Kriteria penerimaan 

suatu hipotesis dilakukan dengan melihat nilai p-value. Jika nilai p-value kurang dari 

0.05 maka hipotesis diterima. Berikut adalah hasil pengujian hipotesis: 
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Tabel 5. 6 

Tabel Uji Hipotesis 

 Coefficient Nilai t-statistik Prob Keputusan 

Leverage (X1) 0.450411 15.09956 0.0000 Diterima 

Kepemilikan manajerial 

(X2) 

-0.831231 -1.629583 0.1040 Ditolak 

Kepemilikan 

Institusional (X3) 

-0.029541 -1.131984 0.2584 Ditolak 

Ukuran Dewan 

Komisaris (X4) 

-0.000583 -0.183618 0.8544 Ditolak 

Ukuran Perusahaan (M) -0.061013 3.812016 0.0002 Diterima 

X1*M 0.705274 3.675151 0.0003 Ditolak 

X2*M -0.026217 -0.661600 0.5086 Ditolak 

X3*M -0.031595 -2.203851 0.0282 Diterima 

X4*M -0.003253 -2.203288 0.0282 Diterima 

Sumber: output e views 

Berdasarkan Tabel 5.6 hasil pengujian terhadap manajemen laba dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Hasil pengujian pengaruh leverage terhadap manajemen laba menunjukkan 

nilai prob/ p-value sebesar 0,0000 dan nilai koefisien dengan arah positif 

sebesar 0,450411. Hasil tersebut menunjukkan bahwa leverage berpengaruh 

positif terhadap manajemen laba. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis 1 yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba diterima 

2. Hasil pengujian pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba 

menunjukkan nilai prob/ p-value sebesar 0,1040. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
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3. Hasil pengujian pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba 

menunjukkan nilai prob/ p-value sebesar 0,2584. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa kepemilikan intitusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

4. Hasil pengujian pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba 

menunjukkan nilai prob/ p-value sebesar 0,8544. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

5. Hasil pengujian interaksi ukuran perusahaan dengan leverage (X1) terhadap 

manajemen laba menunjukkan nilai prob/ p-value sebesar 0,0003 dan 

koefisien dengan arah positif sebesar 0.705274. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan memoderasi pengaruh leverage (X1) terhadap 

manajemen laba. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 5 yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan memperlemah hubungan leverage 

terhadap manajemen laba ditolak. 

6. Hasil pengujian interaksi ukuran perusahaan dengan pengaruh kepemilikan 

manajerial terhadap manajemen laba menunjukkan nilai prob/ p-value sebesar 

0.5086 dan koefisien dengan arah negatif sebesar -0,661600. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh 

kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. Oleh sebab itu, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis 6 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

memperlemah hubungan kepemilikan manajerial terhadpa manajemen laba 

ditolak. 

7. Hasil pengujian interaksi ukuran perusahaan dengan kepemilikan institusional 

(X3) terhadap manajemen laba menunjukkan nilai prob/ p-value sebesar 

0,0282 dan koefisien dengan arah negatif sebesar -2,203851. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memoderasi pengaruh kepemilikan 



71 

 

 

 

institusional (X3) terhadap manajemen laba. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis 7 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memperkuat 

hubungan kepemilikan institusional terhadap manajemen laba diterima. 

8. Hasil pengujian interaksi ukuran perusahaan dengan ukuran dewan komisaris 

(X4) terhadap manajemen laba menunjukkan nilai prob/ p-value sebesar 

0,0282 dan koefisien dengan arah negatif sebesar -2,203288. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memoderasi pengaruh ukuran dewan 

komisaris (X4) terhadap manajemen laba. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis 8 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memperkuat 

hubungan ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba diterima. 

5.3 Pembahasan 

Pada bagian sub bab 5.3 akan dijelaskan mengenai pembahasan hasil 

penelitian dari hipotesis yang telah dirumuskan pada Bab III. Pembahasan akan 

didasarkan dari hasil pengujian yang telah dilakukan. 

5.3.1 Pengaruh Leverage dan Manajemen laba 

Hipotesis pertama menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis satu tersebut 

diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Januarsi et al. (2014) dan 

Butt et al. (2016) bahwa tingginya tingkat leverage mengindikasikan tingginya tingkat 

manajemen laba di perusahaan. Perusahaan yang dekat dengan perjanjian hutang 

memungkinkan pihak manajemen untuk memilih prosedur akuntansi yaitu dengan 

memindahkan laba yang akan datang ke periode berjalan. Asumsinya dengan laba 

yang lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan ketidakmampuan perusahaan 

membayar utang. 
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Hasil penelitian ini mendukung teori agensi, bahwa konflik agensi selain 

muncul antara pemilik dan manajer juga bisa muncul antara  manajer dan kreditur. 

Kontrak hutang yang ditandatangani oleh manajer dilakukan dengan tujuan 

menjamin manajer untuk melakukan kegiatan ekonomi yang mengarah pada upaya 

pengembalian pinjaman sesuai waktu yang disepakati. Kontrak hutang tersebut 

berisi regulasi yang mengatur konsekuensi pada pihak manajer apabila melanggar 

perjanjian. Perusahaan yang memiliki leverage tinggi cenderung melakukan 

manajemen laba karena perusahaan terancam bangkrut sehingga tidak mampu 

memenuhi pembayaran hutang pada waktunya (Shanti dan Yudhanti, 2007; 

Anagnostopouloudan Tsekrekos, 2016). Dengan demikian, manajer berusaha untuk 

memaksimalkan laba perusahaan agar tidak melanggar kontrak hutang yang telah 

disepakati. 

5.3.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Manajemen laba 

Hipotesis kedua menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh 

negatif terhadap manajemen laba. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis 

dua yaitu kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil 

tersebut tidak sesuai dengan penelitian Ali et al. (2008), Banderlipe (2009), Alves 

(2011), Alzoubi dan Selamat (2012) dan Huang et al. (2013) namun hasil penelitian 

ini mendukung penelitian Agustia (2013).  

Hasil penelitian ini memang tidak mendukung teori agensi yang menyepakati 

bahwa konflik agensi disebabkan karena terdapat perbedaan kepentingan antara 

agen dan principal. Perbedaan tersebut membuat manajemen berperilaku tidak etis 

seperti manajemen laba. Oleh karena itu diperlukan mekanisme pengendalian yang 

dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan tersebut, salah satunya dengan 

pemberian saham kepada pihak manajer. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan 
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dengan melihat statistik dekriptif bahwa rata-rata kepemilikan saham oleh manajer 

cenderung rendah yaitu 4% (tabel 5.2). Ditolaknya hipotesis ini karena jumlah 

kepemilikan manajerial pada perusahaan manufaktur di Indonesia masih tergolong 

rendah, pihak manajemen kemungkinan masih mengutamakan kepentingan diri 

sendiri dari pada kepentingan perusahaan sehingga asumsi untuk menurunkan 

manajemen laba dengan kepemilikan manajerial tidak dapat tercapai.  

5.3.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Manajemen Laba 

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa kepemilkan institusional berpengaruh 

negatif terhadap manajemen laba. Hasil pengujian hipotesis ketiga menemukan 

bahwa kepemilkan saham oleh institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba. Hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian Aygun et al. (2014), 

Ajay dan Madumathi (2015) dan Saftiana (2017), namun penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Siregar dan Utama (2008) dan Al-Fayoumi (2010). 

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa 

terdapat perbedaan kepentingan dari pihak manajemen dan pemilik perusahaan, 

sehingga melalui mekanisme kepemilikan institusional diharapkan mengurangi 

potensi manajemen laba. Kegagalan kepemilikan institusional menurunkan tindakan 

manajemen laba dapat dijelaskan melalui argumen bahwa sifat pemantauan oleh 

investor terbagi menjadi dua jenis, yaitu pemantauan secara aktif dan pasif. Apabila 

investor institusional memantau secara aktif maka dapat meminimalkan asimetri 

informasi dan masalah agensi, namun jika investor institusional memantau secara 

pasif berarti investor institusional bertindak sebagai short term traders yang lebih 

cenderung melihat laba saat ini dan keuntungan (Lin dan Fu, 2017). Fokus yang 

berlebihan pada pendapatan saat ini oleh investor institusional dapat menciptakan 

insentif bagi manajer untuk mengelola laba lebih tinggi (Potter, 1992). Pada 
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penelitian ini, penyebab kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba adalah karena investor institusional pada perusahaan manufaktur 

di Indonesia kemungkinan termasuk dalam investor yang memantau secara pasif 

atau short term oriented. 

5.3.4 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris dan Manajemen Laba. 

Hipotesis terakhir menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh 

negatif terhadap manajemen laba. Hasil pengujian hipotesis keempat menemukan 

ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil 

penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya yaitu Aygun et al. 

(2014) dan Obigbemi et al. (2016) namun hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian Ujiyantho dan Pramuka (2007) dan Gulzar dan Wang (2011).  

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori agensi, bahwa ada perbedaan 

kepentingan dari masing-masing pihak sehingga diharapkan melalui mekanisme 

pengendalian melalui pemantauan dewan komisaris dapat mengurangi tindakan 

manajemen laba. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui argumen bahwa 

penyebab kegagalan ukuran dewan komisaris dalam menurunkan tindakan 

manajemen laba adalah kurangnya komunikasi, koordinasi dan pembuatan 

keputusan. Semakin banyaknya anggota dewan komisaris maka akan menyulitkan 

dalam menjalankan peran dewan komisaris, di antaranya kesulitan dalam 

berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu 

sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan dari manajemen, 

serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan 

(Yermack, 1996). Dengan demikian dewan komisaris pada perusahaan manufaktur 

di Indonesia belum berperan secara efektif bila dilihat dari ukuran dewan tersebut. 
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5.3.5 Ukuran Perusahaan Memperlemah Pengaruh Leverage Terhadap 

Manajemen Laba. 

Hipotesis lima menyatakan bahwa ukuran perusahaan memperlemah 

pengaruh leverage terhadap manajemen laba. Hasil pengujian hipotesis kelima 

menemukan ukuran perusahaan memperkuat pengaruh leverage terhadap 

manajemen laba. Hasil penelitian ini tidak mendukung teori agensi yang 

menyepakati bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar 

asimetri informasi dengan penyedia dana dan calon penyedia dana, sehingga biaya 

agensi dengan pihak tersebut lebih tinggi, dan dampaknya akan menimbulkan 

tuntutan kualitas informasi dalam laporan keuangan menjadi tinggi.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mampu memperkuat 

hubungan leverage dan manajemen laba. Sesuai pernyataan Degryse et al. (2010) 

mengungkapkan bahwa perusahaan besar diasumsikan memiliki tingkat leverage 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan yang memiliki 

leverage tinggi cenderung melakukan manajemen laba karena perusahaan 

terancam bangkrut sehingga tidak mampu memenuhi pembayaran hutang pada 

waktunya (Shanti dan Yudhanti, 2007; Anagnostopouloudan Tsekrekos, 2016). 

Asumsi yang menyebutkan bahwa ukuran perusahaan memiliki kualitas yang lebih 

baik ternyata dibatah oleh penyataan Ali et al. (2015) bahwa perusahaan besar 

ternyata menghadapi lebih banyak tekanan dari investor dan analis keuangan untuk 

menunjukkan penghasilan atau kenaikan laba positif. Dengan demikian pada kasus 

ini ukuran perusahaan justru memperkuat hubungan leverage terhadap manajemen 

laba. 
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5.3.6 Ukuran Perusahaan Memperlemah Pengaruh Kepemilikan Manajerial 

Terhadap Manajemen Laba. 

Hipotesis enam menyatakan bahwa ukuran perusahaan memperlemah 

pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. Hasil pengujian 

hipotesis keenam menemukan ukuran perusahaan memperkuat pengaruh 

kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba namun tidak signifikan. Hasil ini 

bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ali et al. (2008). 

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori agensi, bahwa ukuran perusahaan 

yang besar memiliki asimetri informasi yang tinggi juga sehingga diperlukan 

pengawasan yang tinggi untuk mengurangi asimetri informasi. Ali et al. (2008) 

mengungkapkan bahwa meskipun pada teori agensi dijelaskan bahwa perbedaan 

kepentingan oleh manajer dan principal dapat dijembatani oleh kepemilikan saham 

yang diberikan kepada manajer, kenyataanya ukuran perusahaan menentukan 

keefektifan mekanisme tersebut. Ali et al. (2008) menemukan hasil bahwa 

kepemilikan saham manajerial akan lebih efektif apabila diterapkan pada 

perusahaan kecil. Hasil dari penelitian ini menemukan tidak adanya pengaruh dari 

ukuran perusahaan, sehingga dalam kasus ini peran kepemilikan manajerial tidak 

efektif baik itu di perusahaan besar ataupun kecil. Hal tersebut dikarenakan 

kepemilikan saham yang relatif rendah pada perusahaan sampel yaitu sekitar 4%.  

5.3.7 Ukuran Perusahaan Memperkuat Pengaruh Kepemilikan Institusional 

Terhadap Manajemen Laba. 

Hipotesis tujuh menyatakan bahwa ukuran perusahaan memperkuat pengaruh 

kepemilikan institusional terhadap manajemen laba. Hasil pengujian hipotesis 

ketujuh menemukan ukuran perusahaan memperkuat pengaruh kepemilikan 

institusional terhadap manajemen laba, maka variabel ukuran perusahaan berhasil 
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menjadi variabel moderasi atas pengaruh tersebut. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian Ajay dan Madhumati (2015). 

Hasil penelitian ini mendukung teori agensi yang menyepakati bahwa semakin 

besar perusahaan semakin besar asimetri informasi sehingga melalui mekanisme 

pengendalian investor institusional diasumsikan dapat mengurangi asimetri informasi 

dan konflik agensi. Hasil ini menjelaskan bahwa investor institusional memiliki peran 

aktif di dalam pemantauan pada perusahaan besar. Bushmen et al. (2003) 

menunjukkan bahwa permintaan untuk sebuah tata kelola perusahaan lebih tinggi 

pada perusahaan yang berukuran besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Oleh karena itu, pada perusahaan besar investor institusional bukan lagi bersifat 

short term oriented yang berfokus pada laba saat ini namun lebih pada long term 

oriented yaitu efektif dalam pengawasan terhadap kinerja manajer dan investasi 

yang berkesinambungan. Ajay dan Madhumati (2015) menyatakan bahwa hipotesis 

pemantauan aktif mengasumsikan investor institusional menginvestasikan kekayaan 

dalam jumlah besar di perusahaan besar, sehingga cenderung berpartisipasi aktif 

dalam mengelola investasi mereka dan peran investor institusional mengurangi 

mengurangi tindakan manajemen laba.  

5.3.8 Ukuran Perusahaan Memperkuat Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris 

terhadap Manajemen Laba. 

Hipotesis delapan menyatakan bahwa ukuran perusahaan memperkuat 

pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba. Hasil pengujian 

hipotesis kedelapan menemukan ukuran perusahaan memperkuat pengaruh ukuran 

dewan komisaris terhadap manajemen laba, maka variabel ukuran perusahaan 

berhasil menjadi variabel moderasi atas pengaruh tersebut. Hasil penelitian 

mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa semakin besar perusahaan 



78 

 

 

 

semakin besar asimetri informasi sehingga melalui mekanisme pengendalian yang 

dilakukan oleh tim dewan komisaris diasumsikan mampu untuk mengurangi asimetri 

informasi dan konflik agensi. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan Salihi dan Jibril (2012) yaitu 

ukuran dewan komisaris pada suatu perusahaan didasarkan pada ruang lingkup dan 

kompleksitas operasi perusahaannya. Artinya perusahaan besar memiliki 

operasional dan konflik yang lebih besar sehingga memerlukan dewan komisaris 

lebih banyak untuk mekanisme pengawasan. Eisenberg et al. (1998) dan Pedoman 

Peraturan Umum Good Corporate Governance Indonesia (2006) bahwa ukuran 

dewan komisaris yang ideal sangat bervariasi dan tergantung pada ukuran 

perusahaan kompleksitas perusahaan. Pada penelitian ini, jumlah dewan komisaris 

pada perusahaan besar efektif menurunkan tindakan manajemen laba. Dengan 

demikian dewan komisaris pada perusahaan manufaktur yang  perusahaan besar 

komunikasi, koordinasi kerja dari dewan komisaris dan pengawasan dilakukan 

secara efektif. 
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BAB VI 

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai simpulan, implikasi, keterbatasan dan saran 

penelitian. Berikut ini adalah pembahasan lebih lanjut mengenai sub bab-sub bab 

tersebut. 

6.1 Simpulan 

Penelitian ini ditujukan untuk menguji faktor-faktor penentu perilaku 

manajemen laba. Faktor yang diuji adalah leverage, kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris. Penelitian ini juga 

mengaitkan ukuran perusahaan sebagai faktor yang berpotensi memperkuat atau 

memperlemah hubungan leverage, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional 

dan ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba. Penelitian ini menggunakan 

sampel berupa data laporan keuangan dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

bursa efek Indonesia periode 2013-2017. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage merupakan faktor penentu 

manajemen melakukan tindakan manajemen laba. Hasil penelitian ini mendukung 

teori agensi bahwa adanya pemisahaan pengelolaan kemungkinan akan 

menimbulkan konflik agensi. Konflik agensi kemungkinan juga muncul antara 

pemberi pinjaman dan pihak manajemen. Perusahaan yang memiliki leverage tinggi 

maka cenderung akan melakukan tindakan manajemen laba karena perusahaan 

terancam bangkrut sehingga tidak mampu memenuhi pembayaran utang tepat 

waktu. 

Hasil penelitian berikutnya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional dan dewan komisaris bukan faktor penentu perilaku
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manajemen laba. Dengan demikian hasil penelitian ini menolak teori agensi. 

Perusahaan yang memiliki pengawasan melalui kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional dan ukuran dewan komisaris bukan menjadi penyebab manajemen 

melakukan manajemen laba. Hasil lainnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

tidak mampu memperlemah hubungan antara leverage dan manajemen laba namun 

justru memperkuat hubungan tersebut. Hasil tersebut tidak sesuai dengan teori 

agensi. Hasil menunjukkan hubungan leverage terhadap manajemen laba akan 

semakin kuat apabila terjadi pada perusahaan besar. Hasil selanjutnya menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memperlemah hubungan antara 

kepemilikan manajerial dan manajemen laba. Berlakunya kepemilikan manajerial 

pada perusahaan besar atau kecil bukan penentu utama manajemen melakukan 

manajemen laba. 

Hasil berikutnya yaitu kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris 

terhadap manajemen laba. Hasil tersebut mendukung teori agensi bahwa semakin 

besar perusahaan maka semakin besar asimetri informasi yang dihadapi maka 

semakin besar biaya agensi yang berimbas pada pengungkapan laporan keuangan 

yang berkualitas. Hubungan kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris 

akan sangat efektif menurunkan manajemen laba apabila berlaku pada perusahaan 

besar. 

Penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa manajemen laba akan 

rentan terjadi pada perusahaan besar yang memiliki tingkat leverage tinggi. Faktor 

lainnya seperti kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris hanya akan 

berfungsi menurunkan manajemen laba pada satu kondisi yaitu ditentukan dari 

besar kecilnya sebuah perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial tidak mampu 
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berfungsi sebagai faktor penentu manajemen laba. Dengan demikian faktor penentu 

manajemen laba leverage dan faktor penentu lainnya yaitu kepemilikan institusional 

dan ukuran dewan komisaris efektif menurunkan manajemen laba hanya pada 

perusahaan besar. 

6.2 Implikasi Penelitian 

Implikasi teori dan implikasi praktik pada peneletian ini adalah sebagai berikut: 

1. Implikasi teori 

Penelitian ini berkontribusi pada teori agensi. Hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa leverage menjadi pemicu peningkatan manajemen 

laba. Hasil penelitian ini juga memberikan bukti bahwa perusahaan yang 

besar memiliki pengawasan efektif terhadap manajemen berupa 

kepemilkan saham institusional dan ukuran dewan komisaris yang efektif 

untuk menurunkan potensi manajemen laba.  

2. Implikasi Praktik 

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa perusahaan yang 

memiliki tingkat leverage yang tinggi berpotensi untuk melakukan tindakan 

manajemen laba. Semakin dekat perusahaan dengan kontrak hutang 

maka semakin tinggi potensi manajemen melakukan tindakan manajemen 

laba. Penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa mekanisme 

pengawasan seperti kepemilikan saham manajerial, institusional dan 

ukuran dewan komisaris untuk menurunkan potensi manajemen laba 

masih tergolong lemah. Dengan demikian investor sebaiknya 

mempertimbangkan kembali keputusan investasinya dengan melihat 
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tingkat leverage dan mekanisme pengawasannya dan pihak perusahaan 

perlu mengevaluasi lebih dalam sistem pengawasan perusahaan. 

6.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran. 

Keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti selama penelitian berlangsung 

adalah rendahnya jumlah perusahaan yang menyediakan informasi mengenai 

kepemilikan saham manajerial sehingga kurang mampu menjelaskan fenomena 

manajemen laba. Penelitian ini melihat kepemilikan manajerial secara imediat saja, 

yaitu kepemilikan langsung terhadap perusahaan tidak ditelusuri lebih dalam dan 

besarnya kepemilikan seorang pemegang saham ditentukan berdasarkan 

presentase saham yang tertulis atas nama dirinya. Oleh sebab itu untuk penelitian 

selanjutnya kepemilikan manajerial dapat menggunakan kepemilikan ultimat, yaitu 

kepemilikan langsung dan tidak langsung terhadap perusahaan public. Berdasarkan 

konsep kepemilikan tersebut rangkaian kepemilikan harus ditelusuri lebih dalam 

sampai dengan pemilik ultimat dapat diidentifikasi.  

Penelitian ini menemukan hasil menarik yaitu semakin besar perusahaan 

maka semakin kuat hubungan positif antara leverage dan manajemen laba namun di 

sisi lain semakin besar perusahaan maka semakin kuat juga hubungan negatif 

antara ukuran dewan komisaris dan manajemen laba. Penelitian selanjutnya dapat 

menguji lebih lanjut mengenai titik optimal terjadinya manajemen laba. Maka 

penelitian selanjutnya dapat mengembangkan hubungan antara leverage, ukuran 

dewan komisaris, ukuran perusahaan dan manajemen laba. 
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LAMPIRAN 

Lampiran Model Regresi 

Common Effect 

Dependent Variable: Y   

Method: Panel Least Squares   

Date: 10/16/18   Time: 08:37   

Sample: 2013 2017   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 75   

Total panel (balanced) observations: 375  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -1.945616 0.519093 -3.748106 0.0002 

X1 -2.012883 0.673836 -2.987201 0.0030 

X2 0.653360 1.283945 0.508869 0.6112 

X3 0.859199 0.462267 1.858664 0.0639 

X4 0.109299 0.046908 2.330087 0.0203 

M 0.061013 0.017475 3.491360 0.0005 

X1*M 0.075274 0.022363 3.366007 0.0008 

X2*M -0.026217 0.043265 -0.605948 0.5449 

X3*M -0.031595 0.015653 -2.018469 0.0443 

X4*M -0.003253 0.001612 -2.017954 0.0443 

     
     R-squared 0.569831     Mean dependent var -0.036325 

Adjusted R-squared 0.559225     S.D. dependent var 0.159242 

S.E. of regression 0.105722     Akaike info criterion -1.629697 

Sum squared resid 4.079679     Schwarz criterion -1.524979 

Log likelihood 315.5683     Hannan-Quinn criter. -1.588124 

F-statistic 53.72274     Durbin-Watson stat 2.034131 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

Fixed Effect 

Dependent Variable: Y   

Method: Panel Least Squares   



 

 

 

 

Date: 10/16/18   Time: 08:38   

Sample: 2013 2017   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 75   

Total panel (balanced) observations: 375  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -2.365768 0.698748 -3.385725 0.0008 

X1 -0.572596 0.788777 -0.725928 0.4685 

X2 0.561118 1.371638 0.409086 0.6828 

X3 0.550529 0.586582 0.938538 0.3487 

X4 0.022585 0.076291 0.296042 0.7674 

M 0.075278 0.023271 3.234890 0.0014 

X1*M 0.028104 0.026107 1.076492 0.2826 

X2*M -0.019333 0.045380 -0.426031 0.6704 

X3*M -0.018041 0.018941 -0.952469 0.3416 

X4*M -0.000964 0.002540 -0.379348 0.7047 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.712314     Mean dependent var -0.036325 

Adjusted R-squared 0.630259     S.D. dependent var 0.159242 

S.E. of regression 0.096829     Akaike info criterion -1.637338 

Sum squared resid 2.728387     Schwarz criterion -0.757707 

Log likelihood 391.0009     Hannan-Quinn criter. -1.288120 

F-statistic 8.680961     Durbin-Watson stat 2.697348 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

Random Effect 

Dependent Variable: Y   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 10/17/18   Time: 10:49   

Sample: 2013 2017   

Periods included: 5   



 

 

 

 

Cross-sections included: 75   

Total panel (balanced) observations: 375  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.202153 0.026983 -7.491904 0.0000 

X1 0.450411 0.029829 15.09956 0.0000 

X2 -0.083123 0.051009 -1.629583 0.1040 

X3 -0.029541 0.026097 -1.131984 0.2584 

X4 -0.000583 0.003172 -0.183618 0.8544 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.000000 0.0000 

Idiosyncratic random 0.112036 1.0000 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.306509     Mean dependent var -0.036325 

Adjusted R-squared 0.299012     S.D. dependent var 0.159242 

S.E. of regression 0.133325     Sum squared resid 6.577001 

F-statistic 40.88320     Durbin-Watson stat 2.069594 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.306509     Mean dependent var -0.036325 

Sum squared resid 6.577001     Durbin-Watson stat 2.069594 

     
     

 

 

Dependent Variable: Y   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 10/16/18   Time: 08:39   

Sample: 2013 2017   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 75   



 

 

 

 

Total panel (balanced) observations: 375  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.202153 0.026983 -7.491904 0.0000 

X1 0.450411 0.029829 15.09956 0.0000 

X2 -0.083123 0.051009 -1.629583 0.1040 

X3 -0.029541 0.026097 -1.131984 0.2584 

X4 -0.000583 0.003172 -0.183618 0.8544 

M 0.061013 0.016005 3.812016 0.0002 

X1*M 0.075274 0.020482 3.675151 0.0003 

X2*M -0.026217 0.039626 -0.661600 0.5086 

X3*M -0.031595 0.014336 -2.203851 0.0282 

X4*M -0.003253 0.001476 -2.203288 0.0282 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.000000 0.0000 

Idiosyncratic random 0.096829 1.0000 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.569831     Mean dependent var -0.036325 

Adjusted R-squared 0.559225     S.D. dependent var 0.159242 

S.E. of regression 0.105722     Sum squared resid 4.079679 

F-statistic 53.72274     Durbin-Watson stat 2.034131 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.569831     Mean dependent var -0.036325 

Sum squared resid 4.079679     Durbin-Watson stat 2.034131 

     
     

 



 

 

 

 

Lampiran Pemilihan Model Regresi Panel 

LM Test (Common vs Random) 

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

Null hypotheses: No effects  

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 

        (all others) alternatives  

    
     Test Hypothesis 

 Cross-section Time Both 

    
    Breusch-Pagan  6.997525  121.0706  128.0681 

 (0.0082) (0.0000) (0.0000) 

    
    *Mixed chi-square asymptotic critical values: 

1% 7.289   

5% 4.321   

10% 2.952   

    
    

 

Chow Test (Common vs Fixed) 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: EQ    

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 1.947621 (74,291) 0.0001 

Cross-section Chi-square 150.865381 74 0.0000 

     
     

 

Hausman Test (Fixed vs Random) 

Correlated Random Effects - Hausman Test  



 

 

 

 

Equation: EQ    

Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 79.281547 9 0.0800 

     
     

 



 

 

 

 

Lampiran Statistik Deskriptif 

 Y X1 X2 X3 X4 M 

 Mean -0.036325  0.424771  0.044315  0.656267  4.160000  29.62353 

 Median -0.074000  0.381000  0.000000  0.708000  3.000000  29.38200 

 Maximum  0.480000  1.000000  0.840000  0.992000  11.00000  33.32000 

 Minimum -0.405000  0.024000  0.000000  0.000000  2.000000  25.21600 

 Std. Dev.  0.159242  0.194416  0.128646  0.249196  1.847386  1.623310 

 Skewness  0.728190  0.408872  4.226632 -1.135988  1.257737  0.068507 

 Kurtosis  3.330042  2.278113  22.41030  3.892615  4.554273  2.271180 

       

 Jarque-Bera  34.84332  18.59101  7003.399  93.10368  136.6153  8.593001 

 Probability  0.000000  0.000092  0.000000  0.000000  0.000000  0.013616 

       

 Sum -13.62200  159.2890  16.61800  246.1000  1560.000  11108.82 

 Sum Sq. Dev.  9.483908  14.13636  6.189593  23.22493  1276.400  985.5408 

       

 Observations  375  375  375  375  375  375 

 

Lampiran Asumsi Klasik 

Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.750410     Prob. F(4,370) 0.1383 

Obs*R-squared 6.964465     Prob. Chi-Square(4) 0.1378 

Scaled explained SS 12.69622     Prob. Chi-Square(4) 0.0129 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
      

 



 

 

 

 

Multikolinieritas 

 

Variance Inflation Factors  

Date: 12/31/18   Time: 05:56  

Sample: 1 375   

Included observations: 375  

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 

    
    C  0.014793  474.8742  NA 

X1  0.001038  7.271594  1.256685 

X2  0.002433  1.442545  1.289163 

X3  0.000644  10.18183  1.280082 

X4  1.08E-05  7.174938  1.179254 

M  1.70E-05  481.0443  1.436336 

    
    

 

 

 


