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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to examine the influence of corporate 

governance mechanism, namely institusional, managerial ownership, presence of 

independent of commissioner, size of board commissioner and audit committee to 

earnings management. This research also examine the influence of earnings 

management to financial performance. 

This research used samples from 42 companies listed on Indonesia Stock 

Exchange (IDX), by using purposive sampling which were published financial report 

among 2010-2012. The method of analysis of this research used multi regression. 

The result of this research show that (1) institusional ownership had 

significant influence to earnings management, (2) managerial ownership had 

significant influence to earnings management, (3) presence of independent of 

commissioner had not influence to earnings management, (4) size of board 

commissioner had significant influence to earnings management, (5) audit committee 

had significant influence to earnings management, and (6) earnings management 

had significant influence to financial performance. 

Key Words : Corporate Governance Mechanism, Earnings Management, Financial    

Performance 
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh mekanisme 

corporate governance, yang meliputi : kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan 

komite audit terhadap manajemen laba. Penelitian ini juga menguji pengaruh 

manajemen laba terhadap kinerja keuangan. 

Peneltian ini menggunakan 42 sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia, dengan menggunakan purposive sampling yang menerbitkan laporan 

keuangan dari tahu 2010-2012. Metode analisis dari penelitian ini menggunakan 

analisis regresi berganda. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kepemilikan institusional 

memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba, (2) kepemilikan manajerial 

memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba, (3) proporsi dewan 

komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba, (4) ukuran 

dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba, (5) komite 

audit memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba, dan (6) manajemen 

laba memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Kata Kunci :  Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba, Kinerja 

Keuangan 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Corporate governance telah menjadi topik yang menarik dalam beberapa 

tahun belakangan ini. Masalah corporate governance semakin mendapat perhatian 

besar di Asia sejak terjadinya krisis finansial pertengahan tahun 1997, di mana 

lemahnya penerapan prinsip good corporate governance diyakini sebagai sumber 

utama kerawanan ekonomi yang menyebabkan memburuknya perekonomian 

beberapa negara Asia. Sejak adanya krisis finansial di berbagai negara di tahun 

1997-1998 yang diawali krisis di Thailand (1997), Jepang, Korea, Indonesia, 

Malaysia, Hongkong dan Singapura yang akhirnya berubah menjadi krisis finansial 

Asia ini dipandang sebagai akibat lemahnya praktik good corporate governance di 

negara-negara Asia. 

Hadirnya corporate governance dalam pemulihan krisis di Indonesia menjadi 

mutlak diperlukan, mengingat corporate governance mensyaratkan suatu 

pengelolaan yang baik dalam sebuah organisasi. Corporate governance merupakan 

system yang mampu memberikan perlindungan dan jaminan hak kepada 

stakeholders, termasuk di dalamnya adalah shareholders, lenders, employees, 

executives, government, customers dan stakeholders yang lain. Dua hal yang menjadi 

perhatian utama konsep ini adalah pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk 

memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya, kedua, 
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17 
 

kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat 

tepat pada waktunya, dan transparan mengenai semua hal yang berkaitan dengan 

kinerja perusahaan, kepemilikan dan pemegang kepentingan (stakeholder) . 

Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan 

kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan 

menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada 

kerangka peraturan. Konsep corporate governance diajukan demi tercapainya 

pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan 

keuangan. Di dalam corporate governance terdapat konsep pemisahan antara 

kepemilikan dan pengendalian\ perusahaan. Pemisahan ini akan menimbulkan 

masalah karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham (sebagai 

prinsipal) dengan pihak manajemen (sebagai agen) (Jensen dan Meckling, 1976).  

Dalam teori keagenan (agency theory), dijelaskan bahwa hubungan agensi 

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

untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang 

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

pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan ini dapat menimbulkan 

konflik yang disebut agency conflict. Hal ini disebabkan pihak prinsipal dan agen 

mempunyai kepentingan yang saling bertentangan (Jensen dan Meckling, 1976). 

Konsep corporate governance timbul karena adanya keterbatasan dari teori keagenan 

dalam mengatasi masalah keagenan dan dapat dipandang sebagai kelanjutan dari 

teori keagenan. 

PENGARUH MEKANISME..., Dimasz Ario Pradityo, Ak.-IBS, 2014
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Manajer perusahaan yang berperan sebagai agen dalam suatu perusahaan 

diberi kewenangan untuk mengurus jalannya perusahaan dan  mengambil keputusan 

atas nama pemilik. Dengan informasi yang dimiliki, manajer dapat bertindak hanya 

untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara mengorbankan kepentingan 

pemilik, sehingga informasi yang disampaikan kepada pemilik tidak sesuai dengan 

kondisi perusahaan yang sebenarnya (Ujiantho dan Pramuka, 2007). Richardson 

(dalam Ujiantho dan Pramuka, 2007) menerangkan bahwa kondisi ini dikenal 

sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (information 

asymmetric). Asimetri antara manajemen (agent) dan pemilik (principal) dapat 

memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba 

(earnings management).  

Manajemen yang ingin menunjukkan kinerja yang baik dapat termotivasi 

untuk memodifikasi laporan keuangan agar menghasilkan laba seperti yang 

diinginkan oleh pemilik. Manajemen sebagai pihak yang memberikan informasi 

tentang kinerja perusahaan dievaluasi dan dihargai berdasarkan laporan yang 

dibuatnya sendiri. Hal ini diprediksi dapat menimbulkan manipulasi laba yang sering 

diartikan sebagai manajemen laba.  Konflik keagenan dapat mengakibatkan adanya 

sifat manajemen melaporkan laba secara oportunis untuk memaksimalkan 

kepentingan pribadinya. Jika hal ini terjadi, akan mengakibatkan rendahnya kualitas 

laba (Rachmawati dan Triatmoko, 2007. Pihak manajemen yang mempunyai 

kepentingan tertentu akan cenderung menyusun laporan laba yang sesuai dengan 

tujuannya, bukan demi untuk kepentingan prinsipal. Dalam kondisi seperti ini 

diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang dapat menyejajarkan perbedaan 
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kepentingan antara kedua belah pihak. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan 

untuk mengatasi permasalahan keagenan tersebut adalah dengan menerapkan 

mekanisme tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). 

Mekanisme good corporate governance memiliki kemampuan dalam kaitannya 

menghasilkan suatu laporan keuangan yang memiliki kandungan informasi laba 

(Boediono, 2005).  

Perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan 

tersebut dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang bertujuan 

untuk menyelaraskan berbagai kepentingan tersebut. Pertama, memperbesar 

kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (managerial ownership), sehingga 

kepentingan pemilik atau pemegang saham akan dapat disejajarkan dengan 

kepentingan manajer (Jensen dan Meckling, 1976). Kedua, kepemilikan saham oleh 

investor institusional. Investor institusional adalah kepemilikan saham perusahaan 

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

investment banking. Investor institusional merupakan pihak yang memonitor agen 

(manajer) sehingga motivasi manajer untuk mengatur laba menjadi berkurang. 

Ketiga, melalui dewan komisaris. Dewan komisaris memiliki hubungan yang 

signifikan dengan manajemen laba. Ukuran dan independensi suatu dewan komisaris 

mempengaruhi kemampuan mereka dalam memonitor aktivitas manajemen laba. 

Keempat , melalui komite audit. Komite audit merupakan pihak yang dibentuk untuk 

memonitor kegiatan yang dilakukan oleh agen (manajer) dalam menjalankan 

tugasnya. Komite audit ada yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar 

perusahaan. 
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Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan adalah laporan 

keuangan. Jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan 

untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi. Tetapi angka laba yang 

dihasilkan seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan (Kieso dan 

Weygandt, 2005), sehingga laba yang tinggi belum tentu mencerminkan kas yang 

besar. Dalam hal ini arus kas mempunyai nilai lebih untuk menjamin kinerja 

perusahaan di masa mendatang.  

Untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang baik pihak agent diharapkan 

menyusun laporan keuangan berdasarkan akuntansi berbasis akrual (accruals 

accounting). FASB  menyebutkan bahwa akuntansi akrual mempunyai keunggulan 

bahwa informasi laba perusahaan dan pengukuran komponennya berdasarkan 

akuntansi akrual secara umum memberikan indikasi lebih baik tentang kinerja 

ekonomi perusahaan daripada informasi yang dihasilkan dari aspek penerimaan dan 

pengeluaran kas terkini. Akuntansi akrual juga memiliki kelemahan. Wild et al. 

(dalam Ujiyantho, 2007) mengkritik bahwa akuntansi akrual merupakan aturan yang 

tidak sempurna dan mengaburkan laporan keuangan yang bertujuan memberikan 

informasi aliran kas dan kapabilitas perusahaan dalam menghasilkan kas. Kekaburan 

informasi ini diakibatkan akuntansi akrual yang rumit dan rentan akan manipulasi. 

Kelemahan akuntansi akrual ini menimbulkan peluang bagi manajer untuk 

mengimplementasikan strategi manajemen laba. Strategi ini dikategorikan menjadi 

pilihan kebijakan/metode akuntansi dan discretionary accruals (kebijakan 

pengestimasian akuntansi).   
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Manajemen laba merupakan upaya manajemen untuk mengubah laporan 

keuangan yang bertujuan menyesatkan pemegang saham yang ingin mengetahui 

kinerja perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang mengandalkan 

angka-angka akuntansi yang dilaporkannya. Boediono (2005) menjelaskan bahwa 

mekanisme good corporate governance memiliki kemampuan dalam kaitannya 

menghasilkan suatu laporan keuangan yang memiliki kandungan  informasi laba. 

Laporan keuangan haruslah menunjukkan informasi yang sebenarnya. Jika tidak, 

dapat menyesatkan pihak pengguna laporan. Kebijakan dan keputusan yang diambil 

akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja.  

Dalam penelitian terdahulu membahas hanya empat dari lima mekanisme 

corporate governance (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi 

dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan komite audit). Ujiyantho 

dan Pramuka (2007) menemukan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara 

variabel kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan ukuran 

dewan komisaris terhadap manajemen laba dan variabel kepemilikan manajerial 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan variabel manajemen 

laba tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun Nasution dan 

Setiawan (2007) menemukan adanya pengaruh signifikan antara variabel dewan 

komisaris dengan manajemen laba. Penelitian Dul Muid (2009) menemukan adanya 

pengaruh signifikan antara variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan 

manajerial terhadap manajemen laba. Sedangkan Rachmawati dan Triatmoko (2007) 

menemukan tidak adanya pengaruh antara variabel kepemilikan institusional dan 

kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. Setiyarini dan Purwanti (2011) 
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menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel manajemen laba 

terhadap kinerja perusahaan. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian 

Ujiyantho dan Pramuka (2007) yang menemukan bahwa variabel manajemen laba 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

 Dari hasil-hasil penelitian terdahulu diperoleh adanya perbedaan hasil 

penelitian (research gap) yang dilakukan oleh para peneliti. Research gap yang telah 

dipaparkan oleh peneliti dapat dijadikan permasalahan dalam penelitian ini. Hal ini 

menarik untuk mengkaji ulang (replikasi) penelitian ini dengan memperbarui periode 

penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh empat variabel 

mekanisme corporate governance (kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan 

komite audit) terhadap manajemen laba dan konsekuensi manajemen laba terhadap 

kinerja keuangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, dengan demikian penelitian 

ini diberi judul “ PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE 

TERHADAP MANAJEMEN LABA DAN KONSEKUENSI MANAJEMEN LABA 

TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010 – 2012 “ 

 

1.2     Rumusan Masalah 

Penerapan teori agensi telah memunculkan hubungan kontraktual antara 

pihak prinsipal dan pihak agen sehingga antara pihak prinsipal dan agen memiliki 

kepentingan berbeda yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik kepentingan. 
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Konflik dalam hubungan keagenan ini dapat diatasi dengan penerapan mekanisme 

corporate governance (Arifin, 2005). 

Penerapan mekanisme corporate governance dipercaya dapat meminimalisir 

perilaku manajemen laba dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Dengan 

semakin minimnya tindakan manajemen laba dan kinerja keuangan perusahaan 

meningkat, maka pihak eksternal tidak salah dalam pengambilan keputusan pada 

perusahaan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah yang akan 

diteliti mengenai mekanisme corporate governance, manajemen laba dan kinerja 

keuangan dituangkan dalam pertanyaan sebagai berikut : 

1) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba? 

2) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba? 

3) Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen 

laba? 

4) Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba? 

5) Apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba? 

6) Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap kinerja keuangan? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1) Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba  

2) Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba  
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3) Untuk menguji pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap 

manajemen laba 

4) Untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba  

5) Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap manajemen laba  

6) Untuk menguji pengaruh manajemen laba terhadap kinerja keuangan  

 

1.4   Manfaat Penelitian 

 Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Bagi perkembangan dunia akademik, penelitian diharapkan dapat bermanfaat 

dan menjadi tambahan literatur bagi pihak lain yang melakukan penelitian 

mengenai pengaruh mekanisme Corporate Governance terhadap manajemen 

laba dan pengaruh manajemen laba terhadap kinerja perusahaan. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan mengenai 

peranan Corporate Governance dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan 

yang telah banyak dilakukan sebelumnya. 

3. Bagi masyarakat secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pemikiran mengenai peranan dan praktik Corporate Governance 

 

1.5   Sistematika Penulisan 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pertama dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang 

gambaran secara menyeluruh mengenai isi penelitian dan gambaran permasalahan 
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yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan uraian landasan teori yang melandasi corporate governance dan 

manajemen laba dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan, kajian penelitian-

penelitian sebelumnya, dan pengembangan hipotesis. 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan 

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisisnya. 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian yang terdiri dari deskripsi 

variable dependen dan independen yang digunakan dalam penelitian. Selain itu bab 

ini juga menguraikan tentang analisis data dan interpretasi data berdasarkan alat dan 

teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB V. PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian ini, keterbatasan penelitian 

dan saran untuk penelitian di yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan 

Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami 

corporate governance. Teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara 

anggota-anggota di perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa 

hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan 

orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan 

wewenang pengambilan keputusan. Yang disebut principal adalah pemegang saham 

atau investor dan yang dimaksud agent adalah manajemen yang mengelola 

perusahaan. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara 

kepemilikan di investor dan pengendalian di pihak manajemen.  

Teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada 

umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya pikir 

terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia 

selalu menghindari resiko (risk averse). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia 

tersebut sebagai manusia akan berindak opportunistic, yaitu mengutamakan 

kepentingan pribadinya.  

Hak pengendalian yang dimiliki oleh manajer memungkinkan untuk 

diselewengkan dan dapat menimbulkan masalah keagenan yang dapat diartikan 
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dengan sulitnya investor memperoleh keyakinan bahwa dana yang mereka 

investasikan dikelola dengan semestinya oleh manajer. Manajer memiliki 

kewenangan untuk mengelola perusahaan dan dengan demikian manajer memiliki 

hak dalam mengelola dana investor.  

Adanya pemisahan antara pemilik perusahaan (principal) dan pengelolaan 

oleh manajemen (agent) cenderung menimbulkan konflik keagenan di antara 

prinsipal dan agen. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena 

kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan keinginan prinsipal, sehingga 

menimbulkan biaya keagenan (agency cost). Agency cost merupakan biaya yang 

dikeluarkan oleh prinsipal untuk biaya pengawasan terhadap agen, pengeluaran yang 

mengikat oleh agen, dan adanya residual loss (Jensen dan Meckling, 1976). Adanya 

penyimpangan antara keputusan yang diambil agen dan keputusan yang akan 

meningkatkan kesejahteraan prinsipal akan menimbulkan kerugian atau pengurangan 

kesejahteraan prinsipal, nilai uang yang timbul dari adanya penyimpangan tersebut 

disebut residual loss (Jensen dan Meckling, 1976).  

Konflik kepentingan dapat semakin meningkat karena prinsipal tidak dapat 

selalu memonitor aktivitas manajemen untuk memastikan apakah manajemen telah 

bekerja sesuai dengan keinginan prinsipal. Terkadang informasi yang disampaikan 

tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Keadaan seperti ini dikenal 

sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (information 

asymmetric). 

Adanya asimetri informasi tersebut dapat mendorong agen untuk 

menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal untuk 
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memaksimalkan keuntungan bagi agen. Agen dapat termotivasi untuk melaporkan 

informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal, terutama jika informasi tersebut 

berkaitan dengan pengukuran kinerja agen . 

 Manajer yang telah diberi wewenang untuk mengelola perusahaan 

bertanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan prinsipal dan melaporkan 

tanggung jawabnya melalui media laporan keuangan. Atas kinerja manajer tersebut, 

kompensasi manajemen diberikan sesuai dengan kontrak yang yang telah disepakati. 

Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan untuk 

mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki. 

 Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa laporan keuangan yang 

dibuat dengan angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik di 

antara pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan laporan keuangan yang dibuat 

manajemen, prinsipal dapat menilai kinerja manajemen untuk melaporkan laba 

sesuai kepentingan pribadinya. Jika hal ini terjadi maka akan mengakibatkan 

rendahnya kualitas laba.  

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan kelonggaran (flexibility 

principles) dalam memilih metode akuntansi yang digunakan dalam penyusunan 

laporan keuangan. Dengan kelonggaran ini, perusahaan dapat menghasilkan nilai 

laba yang berbeda melalui pemilihan metode akuntansi yang berbeda. Praktik seperti 

ini dapat memberikan dampak terhadap kualitas laba yang dilaporkan. Salah satu 

mekanisme yang diharapkan dapat mengontrol konflik keagenan adalah dengan 

menerapkan monitoring melalui tata kelola perusahaan yang baik (good corporate 

governance). Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi 
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peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja 

manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan 

mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep corporate governance diajukan demi 

tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna 

laporan keuangan. Hal ini sekaligus terkait dengan masalah  keagenan di mana 

corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, 

diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para 

investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka 

investasikan. Corporate governance berkaitan dengan bagaimana para investor yakin 

bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer 

tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek 

yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan 

oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para 

manajer. 

 

2.1.2 Corporate Governance 

2.1.2.1 Pengertian Corporate Governance 

Pandangan teori keagenan di mana terdapat pemisahan antara pihak agen dan 

prinsipal yang mengakibatkan munculnya potensi konflik dapat mempengaruhi 

kualitas laba yang dilaporkan. Hal ini dapat timbul karena manajemen dapat 

menyusun laporan laba demi kepentingannya dan bukan untuk kepentingan prinsipal 
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atau dengan kata lain manajemen dapat bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik 

(best interest) prinsipal. 

Dalam kondisi seperti ini, diperlukan suatu mekanisme pengendalian untuk 

menyejajarkan perbedaan kepentingan antara manajemen dengan prinsipal. Apabila 

kepentingan manajemen dan pemilik dapat diselaraskan, maka kinerja perusahaan 

akan meningkat sehingga menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Oleh 

karena itulah good corporate governance dianggap perlu. 

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan 

corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan 

antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, 

karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang 

berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system 

yang mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate governance adalah untuk 

menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 

mendefinisikan corporate governance sebagai struktur yang olehnya para pemegang 

saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk 

mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengawasi kinerja. 

Komite Nasional Kebijakan Governance (2004) mendefinisikan corporate 

governance sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan 

guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam 

jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan 

stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. 
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Melengkapi definisi diatas, berikut ini beberapa definisi lain dari kalangan 

akademisi yakni definisi yang diberikan Monks dan Minow (Nyoman et al , 2003) : 

“Istilah corporate governance merujuk pada hubungan antara ketiga 

kelompok ini (yaitu shareholders, board of directors dan top management) 

dalam menentukan arah dan kinerja korporasi.” 

 Menurut Wahyudi Prakarsa dari Universitas Indonesia (Nyoman et al , 2003) : 

Mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara 

manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok-

kelompok kepentingan (stakeholders) yang lain. Hubungan-hubungan ini 

dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif 

sebagai framework yang diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan 

perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja 

yang dihasilkan 

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa corporate 

governance pada intinya adalah mengenai suatu sistem, proses dan seperangkat 

peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan 

(stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan 

komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. Corporate 

governance dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah 

terjadinya kesalahan-kesalahan (mistakes) signifikan dalam strategi korporasi dan 

untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan 

segera (Nyoman et al , 2003). 
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2.1.2.2 Prinsip Corporate Governance 

Dalam konteks tumbuhnya kesadaran akan arti penting corporate governance 

ini, Organization for Economic Corporation and Development (OECD) telah 

mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip corporate governance dan dapat 

diterapkan secara luwes (fleksibel) sesuai dengan keadaan, budaya dan tradisi di 

masin-masing negara. Prinsip-prinsip ini diharapkan menjadi titik rujukan bagi para 

regulator (pemerintah) dalam membangun framework bagi penerapan corporate 

governance. Bagi para pelaklu usaha dan pasar modal prinsip-prinsip ini dapat 

menjadi guidance atau pedoman dalam mengelaborasi best practices bagi 

peningkatan nilai (valuation) dan keberlangsungan (sustainability) perusahaan. 

Prinsip-prinsip corporate governance yang dirumuskan oleh Organization for 

Economic Corporation and Development (OECD) (Nyoman et al , 2003) 

1. Transparansi (Trasnparancy) 

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan 

keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai 

perusahaan. 

2. Akuntabilitas (Accountability) 

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga 

pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 

3. Responsibilitas (Responsibility) 

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi. 
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4. Independensi (Independency) 

Suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara professional tanpa 

benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-

prinsip korporasi . 

5. Kewajaran (Fairness) 

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang 

timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

 2.1.3 Kepemilikan Institusional 

 Kepemilikan institusional merupakan bagian dari mekanisme corporate 

governance pada perusahaan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan 

saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana 

pensiun, dan investment banking. Menurut Jensen dan Meckling (1976), 

kepemilikan institusional merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk 

mengurangi agency conflict. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat kepemilikan 

institusional, semakin kuat tingkat pengendalian yang dilakukan oleh pihak 

eksternal terhadap perusahaan, sehingga agency cost yang terjadi di dalam 

perusahaan semakin berkurang dan nilai perusahaan juga semakin meningkat.  

Persentase saham institusi ini diperoleh dari penjumlahan atas persentase saham 

perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun 
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di luar negeri serta saham pemerintah dalam maupun luar negeri.  Kepemilikan 

institusional dapat dirumuskan sebagai berikut :  

Kepemilikan Institusional =    Jumlah saham yang dimiliki institusi 

      Jumlah saham yang beredar   

 

2.1.4   Kepemilikan Manajerial 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa salah satu cara untuk 

mengurangi agency cost adalah dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh 

manajemen. Proporsi kepemilikan saham yang dikontrol oleh manajer dapat 

mempengaruhi kebijakan perusahaan. Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan 

kepentingan manajemen dan pemegang saham (outsider ownership), sehingga akan 

memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung 

kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Kepemilikan 

manajerial didefinisikan sebagai persentase suara yang berkaitan dengan saham dan 

option yang dimiliki oleh direksi dan manajer suatu perusahaan. Kepemilikan 

manajerial diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen 

dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar (board of directors). 

Kepemilikan manajerial dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Kepemilikan Manajerial :   Jumlah saham yang dimiliki manajemen 

                       Jumlah saham yang beredar 
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 2.1.5 Proporsi Dewan Komisaris Independen 

Komisaris adalah lembaga yang bertugas mengawasi atau mengontrol 

jalannya perusahaan yang dipimpin oleh dewan direksi. Pembentukan komisaris 

independen ini dimotivasi oleh keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap 

pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan. Komisaris independen 

bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, dan 

memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan. Pelaksananaan good corporate 

governance terutama komisaris independen dapat meningkatkan nilai perusahaan, 

melalui kinerja keuangan mereka, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh 

dewan komisaris dengan keputusan-keputusanyang menguntungkan diri sendiri dan 

umunya GCG dapat meningkatkan kepercayaan investor.  

 

2.1.6   Ukuran Dewan Komisaris 

 Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan 

bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan 

nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah menerapkan 

corporate governance dengan benar dan pada seluruh tingkatan atau jenjang 

organisasi. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam 

mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan 

komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. Tugas komisaris utama adalah 

mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris. Arafat (2009) menjelaskan agar 
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pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi 

prinsip-prinsip berikut : 

1) Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan 

keputusan secara efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak 

independen. 

2) Anggota dewan komisaris harus professional, yaitu berintegritas dan 

memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik 

termasuk memastikan  bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan 

semua pemangku kepentingan. 

3) Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup 

tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian 

sementara. 

 

2.1.7   Komite Audit 

Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk 

membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap 

kinerja Direksi dan Tim Manajemen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. 

Pembentukan Komite Audit telah memenuhi semua peraturan Bapepam-LK. Tugas 

pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu dewan komisaris dalam 

melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama 

berkaitan dengan review sistem pengendalian intern perusahaan, memastikan 

kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. Laporan 
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keuangan merupakan produk dari manajemen yang kemudian diverifikasi oleh 

eksternal auditor. Dalam pola hubungan tersebut, dapat dikatakan bahwa komite 

audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal 

auditor. Tugas komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap resiko 

yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan. 

Komposisi dan keanggotaan komite audit yang dikemukakan oleh Arafat 

(2009):  

1) Komite audit terdiri atas seorang ketua dan sekurang-kurangnya dua 

orang anggota dengan komposisi sebagai berikut : 

a) Ketua komite audit adalah salah satu anggota komisaris independen. 

b) Anggota komite audit berasal dari luar perusahaan. 

c) Ketua dan anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh 

komisaris utama. 

2) Anggota komite harus memiliki komitmen yang teguh dan integritas yang 

tinggi, kemampuan berkomunikasi secara efektif serta memiliki 

pengetahuan, pengalaman dan kemampuan teknis dalam bidang tugasnya. 

3) Anggota komite tidak memiliki benturan kepentingan dengan 

kepentingan lainnya dalam melaksanakan tugas. 

4) Anggota komite diangkat dan diberhentikan oleh komisaris dengan masa 

kerja 1 (satu) tahun yang dapat diperpanjang masa keanggotaannya 

dengan tidak mengurangi hak komisaris untuk memberhentikannya 

sewaktu-waktu. 
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2.1.8  Manajemen Laba 

Manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen 

dengan menaikkan atau menurunkan laba yang dilaporkan dari unit yang menjadi 

tanggung jawabnya yang tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau 

penurunan profitabilitas dalam jangka panjang.  

Dalam positif accounting theory terdapat tiga hipotesis yang 

melatarbelakangi terjadinya manajemen laba (Watt dan Zimmerman, 1986; dalam 

Astuti, 2005), yaitu: 

1)  Bonus Plan Hypothesis 

Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya 

yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan bonus besar 

berdasarkan earnings lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang 

meningkatkan laba yang dilaporkan. Dalam suatu perusahaan yang memiliki 

rencana pemberian bonus, maka seorang manajer perusahaan akan mela 

kukan penaikan laba saat ini yakni dengan memilih metode akuntansi yang 

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

dilakukan dikarenakan manajer termotivasi untuk mendapatkan upah yang 

lebih tinggi untuk masa kini. Dalam kontrak bonus dikenal dua istilah yaitu 

bogey (tingkat laba terendah untuk mendapatkan bonus) dan cap (tingkat laba 

tertinggi). Jika laba berada di bawah bogey, maka tidak akan ada bonus yang 

diperoleh manajer sedangkan jika laba berada di atas cap, maka manajer juga 

tidak akan mendapat bonus tambahan. Jika laba bersih berada di bawah 

bogey, manajer cenderung memperkecil laba dengan harapan memperoleh 
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bonus lebih besar pada periode berikutnya, begitu pula sebaliknya. Jadi 

manajer hanya akan menaikkan laba bersih perusahaan hanya jika laba bersih 

berada di antara bogey dan cap. 

2)  Debt Covenant Hypothesis 

Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit 

cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan 

laba. Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak 

eksternal. Dalam suatu perusahaan yang mempunyai rasio debt to equity 

cukup tinggi, maka akan mendorong manajer perusahaan untuk cenderung 

menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau 

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

menimbulkan kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak 

kreditor dan bahkan perusahaan dapat terancam melanggar perjanjian utang. 

3) Political Cost Hypothesis 

Dalam suatu perusahaan besar yang memiliki biaya politik tinggi, akan 

mendorong manajer untuk memilih metode akuntansi yang menangguhkan 

laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode masa mendatang 

sehingga dapat memperkecil laba yang dilaporkan. Adanya biaya politik 

dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian 

media dan konsumen. 

Manajer dapat terlibat dalam berbagai pola manajemen laba. Berikut secara 

singkat ringkasan mengenai pola dari manajemen laba yang dikemukakan oleh Scott 

(2012) . 
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1)  Taking a Bath 

Pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru 

dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini diharapkan 

dapat meningkatkan laba di masa datang. 

2)  Income Minimization 

Dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang tinggi 

sehingga jika laba pada periode mendatang diperkirakan turun drastis dapat 

diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya. 

3) Income Maximization 

Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas income maximization 

bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang 

lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran 

perjanjian hutang. 

4) Income Smoothing 

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan  laba yang dilaporkan sehingga 

dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya 

investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.  

Penggunaan discretionary accruals sebagai proksi manajemen laba dihitung 

dengan menggunakan Modified Jones Model (Dechow et al., 1995). 

TA
it = NI

it 
– CFO

it
.…………………………………………………….…....…...(1) 

Nilai total accrual (TA) yang diestimasi dengan persaman regresi OLS sebagai 

berikut: 

PENGARUH MEKANISME..., Dimasz Ario Pradityo, Ak.-IBS, 2014



41 
 

TA
it /A

it -1 = β1 (1 / A
it -1) + β2 (ΔRev

t
 / A

it -1) + β3 (PPE
t
 / A

it -1) + 

e……………...(2) 

Dengan menggunakan koefisien regresi di atas nilai non discretionary accruals 

(NDA) dapat dihitung dengan rumus : 

NDA
it
 = β1 (1 / A

it -1) + β2 (ΔRev
t
 / A

it -1 - ΔRec
t / A

it -1) + β3 (PPE
 t

 / A
it - 

1)….......(3) 

Selanjutnya discretionary accrual (DA) dapat dihitung sebagai berikut: 

DA
 it

 = TA
 it

 / A
 it -1 – NDA

 it
..……………..………….…..……..……………....(4) 

Keterangan : 

DA
 it

 = Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke t 

NDA
 it

 = Non Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke t 

TA
 it

 = Total akrual perusahaan i pada periode ke t 

NI
 it

 = Laba bersih perusahaan i pada periode ke-t 

CFO
 it

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

A
 it -1 = Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1 

ΔRev
 t
 = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t 

PPE
 t
 = Aktiva tetap perusahaan pada periode ke t 

ΔRec
 t
 = Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke t 

e = error 
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2.1.9 Kinerja Keuangan Perusahaan 

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diartikan sebagai prospek atau 

masa depan, pertumbuhan,dan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan. 

Informasi kinerja keuangan diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber 

daya ekonomi, yang mungkin dikendalikan di masa depan dan untuk memprediksi 

kapasitas produksi dari sumber daya yang ada. Pimpinan perusahaan atau 

manajemen sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan yang telah di analisis, 

karena hasil tersebut dapat dijadikan sebagai alat dalam pengambilan keputusan 

lebih lanjut untuk masa yang akan datang. Dengan menggunakan análisis rasio, 

berdasarkan data dari laporan keuangan, akan dapat diketahui hasil-hasil finansial 

yang telah di capai di waktu-waktu yang lalu, dapat diketahui kelemahan-kelemahan 

yang dimiliki perusahaan, serta hasil-hasil yang di anggap cukup baik.  

Rasio keuangan merupakan alat utama dalam análisis keuangan, karena 

dengan análisis keuangan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi beberapa 

kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Dengan melakukan analisa rasio 

keuangan akan diperoleh informasi mengenai penilaian keadaan perusahaan yang 

baik yang telah lampau, saat sekarang maupun ekspetasi dimasa yang akan datang, 

dari berbagai rasio dan informasi keuangan perusahaan yang dapat digunakan untuk 

memprediksi nilai perusahaan (return saham).  Rasio keuangan dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut :  
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Tabel 2.1 Rasio-Rasio Keuangan 

RATIO LIQUIDITY 
CURRENT RATIO  Current Asset  

Current Liabilities  

ACID-TEST RATIO  Current Asset-Inventory 
   Current Liabilities  
CASH RATIO Cash + Cash Equivalent 

 Current Liabilities 

 
RATIO ACTIVITY 

INVENTORY TURNOVER 
Cost of Goods Sold  

Inventory 

ASSET TOTAL TURNOVER Sales  
Total Asset 

FIXED ASSET TURNOVER Sales  
 Fixed Asset 

 
RATIO SOLVABILITY 
DEBT RATIO Total Debt / Total Asset 

TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO Total Liabilities 
Shareholder's Equity 

TOTAL DEBT TO TOTAL CAPITAL 
ASSET 

Short Term Debt + Long Term Debt 

Total Asset 

LONG TERM DEBT TO EQUITY RATIO 
Long Term Debt 

Shareholder's Equity 
EBIT 

TIME INTEREST EARNED RATIO Total Interest payable 
 

RATIO PROFITABILITY 

GROSS PROFIT MARGIN 
Sales - Cost of Goods Sold 

Net Sales 

OPERATING PROFIT MARGIN 
Operating Income 

Sales 

NET PROFIT MARGIN 
Net Income  

Sales 
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RETURN ON ASSET Net Income 
Total Asset 

RETURN ON EQUITY 
 

Net Income 
Shareholder's Equity 

 Sumber : Subramanyam                   

Laporan keuangan dalam bentuk dasar seperti, neraca, laporan rugi-laba, dan 

laporan aliran kas, masih belum dapat memberikan manfaat maksimal terhadap 

penggunanya, sebelum pengguna yang bersangkutan mengolah lebih lanjut dalam 

bentuk análisis laporan keuangan, seperti rasio-rasio keuangan. Sehingga 

berdasarkan laporan keuangan tersebut dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang 

lazim dijadikan dasar kinerja keuangan perusahaan. Karena penilaian kinerja 

perusahaan didasarkan pada laporan keuangan, maka untuk melakukan penilaian 

kinerja ini menggunakan rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio inilah yang nantinya akan 

memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja 

perusahaan dan prospeknya dimasa yang akan datang.  

2.2 Peneliti Terdahulu   

     Tabel 2.2 

No Peneliti Judul Penelitian Variabel Metode Hasil 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Arief 

Ujiyantho 

dan 

Bambang 

Agus 

Pramuka 

(2007)   

 

Mekanisme Corporate 

Governance, 

Manajemen Laba dan 

Kinerja Keuangan     

 

 

 

 

Kepemilikan Institusional; 

Kepemilikan Manajerial; 

Proporsi Dewan 

Komisaris Independen; 

Ukuran Dewan Komisaris; 

Manajemen Laba; Kinerja 

Keuangan 

 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

 

 

 

 

 

Variable kepemilikan 

institusional, proporsi 

dewan komisaris 

independen dan ukuran 

dewan komisaris tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba 

sedangkan variable 
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1 M. Arief 

Ujiyantho 

dan 

Bambang 

Agus 

Pramuka 

(2007) 

 

 

Mekanisme Corporate 

Governance, 

Manajemen Laba dan 

Kinerja Keuangan     

 

Kepemilikan Institusional; 

Kepemilikan Manajerial; 

Proporsi Dewan 

Komisaris Independen; 

Ukuran Dewan Komisaris; 

Manajemen Laba; Kinerja 

Keuangan 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

kepemilikan manajerial 

berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba; 

Variabel manajemen laba 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan. 

2 Andri 

Rachmawa

ti dan 

Hanung 

Triatmoko 

Andri 

Rachmawa

ti dan 

Hanung 

Triatmoko 

(2007) 

Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi 

Kualitas Laba dan 

Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi 

Kualitas Laba dan 

Nilai Perusahaan 

Kepemilikan Institusional; 

Kepemilikan Manajerial; 

Komite Audit; Dewan 

Komisaris; Investment 

Opportunity Set; Kualitas 

Laba; Nilai Perusahaan; 

Ukuran KAP; Ukuran 

perusahaan; Leverage 

 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Variable IOS dan Ukuran 

KAP berpengaruh 

terhadap kualitas laba 

sedangkan variable 

lainnya tidak berpengaruh; 

Variable IOS, kepemilikan 

Institusional, kepemilikan 

Manajerial, Leverage dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan sedangkan 

variable lain tidak 

berpengaruh. 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marihot 

Nasution 

dan Doddy 

Setiawan 

(2007) 

Pengaruh Corporate 

Governance terhadap 

Manajemen Laba di 

Industri Perbankan 

Indonesia 

Komposisi Dewan 

Komisaris; Ukuran Dewan 

Komisaris; Keberadaan 

Komite Audit; Ukuran 

Perusahaan; Manajemen 

Laba 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Komposisi dewan komisaris 

berpengaruh positif 

signifikan; ukuran dewan 

komisaris berpengaruh 

positif signifikan; 

keberadaan komite audit 

berpengaruh signifikan; 

ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 
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4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setiyarini 

dan Lilik 

Purwanti 

(2011) 

 

 

 

 

Mekanisme Corporate 

Governance, 

Manajemen Laba dan 

Kinerja Perusahaan 

 

 

Kepemilikan Manajerial; 

Kepemilikan Institusional; 

Dewan Komisaris 

Independen; Komite 

Audit; Manajemen Laba; 

Kinerja Perusahaan 

 

 

Analisis 

Regresi 

 

 

 

 

 

 

Kepemilikan manajerial, 

komite audit dan dewan 

komisaris independen 

berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba, 

sedangkan kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh; kepemilikan 

institusional, dewan 

komisaris independen dan 

manajemen laba  

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

perusahaan, sedangkan 

kepemilikan manajerial 

dan komite audit tidak 

berpengaruh. 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuti 

Sriwedari 

(2012) 

 

 

 

 

 

Mekanisme Good 

Corporate 

Governance, 

Manajemen Laba dan 

Kinerja Keuangan 

 

 

 

 

 

Kepemilikan Institusional; 

Kepemilikan Manajerial; 

Proporsi Dewan 

Komisaris Independen; 

Komite Audit; 

Manajemen Laba; Kinerja 

Keuangan 

 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

 

 

 

 

 

Kepemilikan Institusional, 

kepemilikan manajerial, 

proporsi dewan komisaris 

independen berpengaruh 

negative tidak signifikan 

terhadap manajemen laba, 

komite audit berpengaruh 

positif tidak signifikan 

terhadap manajemen laba; 

manajemen laba 

berpengaruh negative 

tidak signifikan terhadap 

kinerja keuangan. 
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6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yusriati 

Nur 

Farida, 

Yuli 

Prasetyo 

dan Eliada 

Herwiyanti 

(2010) 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Penerapan 

Corporate 

Governance terhadap 

Timbulnya Earnings 

Management Dalam 

Menilai Kinerja 

Keuangan Pada 

Perusahaan Perbankan 

Di Indonesia 

 

 

 

 

Ukuran Dewan Komisaris; 

Komposisi Dewan Komisaris 

Independen; Komite Audit; 

kepemilikan Manajerial; 

Kepemilikan Institusional; 

Manajemen Laba; Kinerja 

Keuangan 

 

 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukuran dewan komisaris, 

komposisi dewan 

komisaris independen, 

komite audit dan 

kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba; 

kepemilikan manajerial 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba; ukuran 

dewan komisaris, 

komposisi dewan 

komisaris independen, 

kepemilikan manajerial 

dan manajemen laba tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan; komite 

audit dan kepemilikan 

institusional berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan. 

7 Dul Muid 

(2009) 

Pengaruh Mekanisme 

Corporate Governance 

terhadap Kualitas 

Laba 

Kepemilikan Manajerial; 

Dewan Komisaris; Komite 

Audit; Kepemilikan 

Institusional; Kualitas 

Laba 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Kepemilikan manajerial 

dan kepemilikan 

institusional secara positif 

dan signifikan 

berpengaruh terhadap 

kualitas laba; dewan 

komisaris dan komite audit 

tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kualitas laba. 
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8 Eka 

Sefiana 

(2009)  

Pengaruh Penerapan 

Corporate Governance 

terhadap Manajemen 

Laba Pada Perusahaan 

Perbankan yang Telah 

Go Public DI BEI 

Komisaris Independen; 

Ukuran Dewan Komisaris; 

Keberadaan Komite 

Audit; Manajemen Laba 

Analisis 

Linier 

Berganda 

Komisaris independen 

tidak berpengaruh untuk 

mengurangi manajemen 

laba; ukuran dewan 

komisaris tidak 

berpengaruh untuk 

mengurangi manajemen 

laba; keberadaan komite 

audit tidak berpengaruh 

untuk mengurangi 

manajemen laba 

 

9 Jane 

Cristiantie 

dan Yulius 

Jogi 

Christiawa

n(2013) 

Analisis Pengaruh 

Mekanisme Corporate 

Governance dan 

Reputasi KAP 

Terhadap Aktivitas 

Manajemen Laba 

Komisaris Independen; 

Kepemilikan Institusional; 

Kepemilikan Manajemen; 

Komite Audit; Reputasi 

KAP; Manajemen Laba 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Komisaris Independen, 

komite audit, kepemilikan 

institusional, kepemilikan 

manajemen dan reputasi 

KAP tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

 

 

10 Arya 

Pradipta 

(2011) 

Analisis Pengaruh 

Dari Mekanisme 

Corporate 

Governance Terhadap 

Manajemen Laba 

Institusional Investor; 

Kepemilikan Manajerial; 

Dewan Direksi; Komite 

Audit; DER; Manajemen 

Laba 

Multiple 

Regressio

n 

Institusional investor, 

kepemilikan manajerial, 

komite audit dan DER 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba; dewan 

direksi berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

manajemen laba 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

    

    

         H1     

             

    H2           

     H3            H6 

    H4                

           

           H5 

2.4   Hipotesis  

  

 

2.4 Hipotesis 

Kepemilikan Instistusional dan Manajemen Laba 

Investor institusional merupakan pemegang saham yang memiliki pengaruh 

besar terhadap perusahaan karena kepemilikan sahamnya yang besar. Dalam 

hubungannya dengan fungsi monitor, investor institusional diyakini memiliki 

kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen lebih baik dibandingkan investor 

individual. Menurut Lee et al., (dalam Fidyati, 2004) menyebutkan dua perbedaan 

pendapat mengenai investor institusional. Pendapat pertama didasarkan pada 

pandangan bahwa investor institusional adalah pemilik sementara (transfer owner) 

Kepemilikan 
Institusional 

Kepemilkan 
Manajerial 

Ukuran Dewan 
Komisarsi 

Komite Audit 

Manajemen Laba Kinerja Keuangan 
Perusahaan 

Proporsi Dewan 
Komisaris 

Independen 
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sehingga hanya terfokus pada laba sekarang (current earnings). Perubahan pada laba 

sekarang dapat mempengaruhi keputusan investor institusional. Jika perubahan ini 

tidak dirasakan menguntungkan oleh investor, maka investor dapat melikuidasi 

sahamnya. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa investor institusional biasanya 

memiliki saham dengan jumlah besar, sehingga jika mereka melikuidasi sahamnya 

akan mempengaruhi nilai saham secara keseluruhan. Untuk menghindari tindakan 

likuidasi dari investor, manajer akan melakukan earnings management. Pendapat 

kedua memandang investor institusional sebagai investor yang berpengalaman 

(sophisticated). Menurut pendapat ini, investor lebih terfokus pada laba masa datang 

(future earnings) yang lebih besar relatif dari laba sekarang.  

 

Kepemilikan Manajerial dan Manajemen Laba 

Ada dua pandangan yang dapat menjelaskan hubungan antara hubungan 

kepemilikan manajerial dengan manajemen laba, yaitu entrenchment effect dan 

alligment effect. Pandangan entrenchment effect menyatakan bahwa jika kepemilikan 

manajerial meningkat, manajer akan memiliki perlindungan atau pertahanan 

(entrenchment) sehingga mereka dapat melakukan aktivitas yang tidak meningkatkan 

nilai bagi perusahaan dan mereka akan mengurangi kemakmuran pemegang saham 

dari luar perusahaan (Febrianto, 2005). Berdasarkan pandangan tersebut manajemen 

akan bertindak lebih leluasa dalam melakukan aktivitas yang berorientasi kepada 

kepentingan pribadi mereka melalui kebijakan dan pilihan metode akuntansi.  

Pandangan berdasarkan alignment effect yang mengacu pada kerangka Jensen 

dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa penyatuan kepentingan (convergence 
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of interest) antara manajer dan pemilik dapat dicapai dengan memberikan 

kepemilikan saham kepada manajer. Jika manajer memiliki saham di perusahaan, 

mereka akan memiliki kepentingan yang cenderung sama dengan pemegang saham 

lainnya. Dengan adanya penyatuan kepentingan tersebut konflik keagenan akan 

berkurang sehingga manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan 

kemakmuran pemegang saham. Manajer yang memiliki akses terhadap informasi 

perusahaan akan memiliki inisiatif untuk memanipulasi informasi tersebut jika 

mereka merasa informasi tersebut merugikan kepentingan mereka. Namun jika 

kepentingan manajer dan pemilik dapat disejajarkan, manajer tidak akan termotivasi 

untuk memanipulasi informasi atau melakukan manajemen laba sehingga kualitas 

informasi akuntansi dan keinformatifan laba dapat meningkat. Dengan memperbesar 

kepemilikan manajerial diharapkan dapat mengurangi tindakan manajemen laba 

yang tercermin dari berkurangnya nilai discretionary accruals. Besarnya 

kepemilikan manajerial diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan 

dan laba yang dihasilkan.  

Sejalan dengan pandangan di atas hasil penelitian yang dilakukan Ujiantho 

dan Pramuka (2007) menunjukkan variabel kepemilikan manajerial berpengaruh 

negatif signifikan terhadap discretionary accruals. Hasil ini menujukan bahwa 

kepemilikan manajerial mampu menjadi mekanisme corporate governance yang 

dapat mengurangi ketidak selarasan kepentingan antara manajemen dengan pemilik 

atau pemegang saham.  
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Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Manajemen Laba 

Komisaris independen mempunyai peran penting dalam aktivitas pengawasan 

perusahaan. Komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam 

perselisihan yang terjadi antara para manajer internal, mengawasi kebijakan 

manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen (Ujiyantho dan Pramuka, 

2007). Komisaris independen dapat memonitor manajemen dalam rangka 

menyelaraskan perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen. Semakin 

besar proporsi komisaris independen, maka dapat mengurangi aktivitas manajemen 

laba. 

Hasil penelitian Cornett (dalam Ujiantho dan Pramuka, 2007) menunjukkan 

bahwa dewan komisaris independen mempunyai pengaruh negative terhadap 

manajemen laba. Masih menurut Cornett, jika anggota dewan komisaris 

meningkatkan tindakan pengawasan, hal ini juga akan berhubungan dengan makin 

rendahnya discretionary accruals, sehingga diharapkan kualitas laba juga akan 

meningkat.  

 

Ukuran Dewan Komisaris dan Manajemen Laba 

Struktur governance di Indonesia memisahkan antara dewan komisaris 

dengan dewan direksi. Fungsi dewan komisaris adalah sebagai pengawas dan 

pemberi nasehat kepada manajer (direksi) atas nama para pemegang saham. Dewan 

komisaris sebagai puncak dari sistem pengendalian internal perusahaan memiliki 

peranan terhadap terhadap aktivitas pengawasan. Pengawasan oleh dewan komisaris 
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akan menambah keyakinan bahwa manajemen telah bertindak sesuai dengan 

kepentingan pemegang saham, karena dewan komisaris diangkat oleh pemegang 

saham maka mereka harus mewakili kepentingan para pemegang saham dalam 

mengawasi tindakan manajemen. Di samping itu, dalam pemecahan perselisihan 

antara para manajer internal dan pengawasan kebijakan manajemen serta pemberian 

nasihat kepada manajemen diperlukan pihak ketiga yang independen. Komisaris 

independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut 

agar tercipta perusahaan yang good corporate governance.  

Selain itu, ukuran dewan komisaris merupakan suatu hal yang tidak boleh 

dikesampingkan. Penelitian yang dilakukan Ujiyantho dan Pramuka menjelaskan 

bahwa ukuran dewan komisaris yang kecil lebih efektif dalam melakukan tindakan 

pengawasan dibandingkan dewan komisaris yang berukuran besar. Hal ini 

disebabkan ukuran dewan komisaris yang besar dianggap kurang efektif dalam 

menjalankan fungsinya sebagai alat monitoring kegiatan manajemen karena sulit 

dalam komunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan.  

 

 Komite Audit dan Manajemen Laba 

Untuk memperkuat fungsi pengawasan maka dibentuk komite audit yang 

umumnya beranggotakan wakil dewan komisaris, khususnya komisaris independen. 

Komite audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, 

mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk 

audit internal) dapat mengurangi sifat oportunistik manajemen yang melakukan 

manajemen laba dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan 
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pengawasan pada audit eksternal. Komite audit bertanggung jawab kepada dewan 

komisaris. Dengan keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

laba melalui pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit 

eksternal.  

Penelitian Siallagan dan Machfoedz (2006) menemukan bahwa dengan 

adanya komite audit dalam perusahaan, discretionary accruals semakin rendah, yang 

berarti kualitas laba yang dihasilkan semakin tinggi. Siallagan dan Machfoedz (2006) 

menyatakan bahwa dengan adanya komite audit akan memiliki konsekuensi pada 

laporan keuangan, yaitu : (1) berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat, 

(2) berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat, dan (3) berkurangnya 

tindakan kecurangan manajemen dan tindakan ilegal.  

 

Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Perusahaan 

Schipper (dalam Gumanti, 2000) manajemen laba merupakan suatu intervensi 

dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan ekternal dengan sengaja 

untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Manajemen laba dilakukan oleh 

manajer perusahaan pada faktor-faktor fundamental perusahaan, yaitu dengan 

intervensi pada penyusunan laporan keuangan berdasarkan akuntansi akrual. Padahal 

kinerja fundamental perusahaan tersebut digunakan oleh pemodal untuk menilai 

prospek perusahaan, yang tercermin pada kinerja saham. Manajemen laba yang 

dilakukan manajer pada laporan keuangan tersebut akan mempengaruhi kinerja 

keuangan saham.  
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Cornett et al. (dalam Ujiantho dan Pramuka, 2007) menemukan adanya 

pengaruh mekanisme corporate governance terhadap penurunan discretionary 

accruals sebagai ukuran dari manajemen laba dan berhubungan positif dengan 

kinerja keuangan. Hasil ini diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa kinerja 

keuangan merupakan fungsi positif dari indikator mekanisme corporate governance. 

Mekanisme corporate governance dapat mengurangi dorongan manajer melakukan 

earnings management, sehingga kinerja keuangan yang dilaporkan merefleksikan 

keadaan yang sebenarnya.  

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai 

permasalahan penelitian ini adalah : 

H1 : Ho1 : Kepemilikan Instistusional tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba 

       Ha1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Manajemen Laba 

H2 : Ho2 : Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba 

                  Ha2 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Manajemen Laba 

H3: Ho3: Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap   

Manajemen Laba 

 Ha3: Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Manajemen     

Laba 

H4 : Ho4 : Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba 

       Ha4 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Manajemen Laba 

H5 : Ho5 : Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba 

       Ha5 : Komite Audit  berpengaruh terhadap Manajemen Laba 

H6 : Ho6 : Manajemen Laba tidak berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan 

                  Ha6 : Manajemen Laba berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan 
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       BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010-2012 yang berjumlah 

130 perusahaan. Perusahaan manufaktur diklasifikasikan kedalam 18 kelompok 

berdasarkan jenis industry masing-masing perusahaan. Jenis industry tersebut adalah 

makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik dan barang keperluan rumah 

tangga, peralatan rumah tangga, otomotif, tekstil dan garment, alas kaki, kabel, 

elektronika, semen, keramik, porselen dan kaca, logam, kimia, plastic dan kemasan, 

pakan ternak, kayu, pulp dan kertas.  Pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan purposive sampling, yaitu dengan menentukan kriteria khusus untuk 

pengambilan sampel. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode pengamatan penelitian 

dilakukan dari tahun 2010-2012. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian 

ini dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu (purposive sampling), yaitu : 

1) Telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2012. 
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2) Menerbitkan laporan keuangan secara konsisten dan telah diaudit dari tahun 

2010-2012. 

3) Laporan keuangan yang mempunyai tahun buku 31 desember 2010 sampai 31 

desember 2012, dan 

4) Memiliki data mengenai kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial,  

ukuran dewan komisaris, dan komite audit. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diambil 

dari laporan keuangan tahunan perusahaan berupa nilai rata-rata dari tahun 2010– 

2012. Data sekunder yang dikumpulkan diperoleh dari Indonesia Capita Market 

Directory (ICMD) dan Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id). 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui penelusuran 

data sekunder dengan kepustakaan dan manual. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan 

proses perolehan dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen-

dokumen dan data-data yang diperlukan. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah laporan keuangan. 
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3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.5.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba 

dan kinerja keuangan. 

 

3.5.1.1  Manajemen Laba 

Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses pelaporan keuangan 

dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Manajemen laba merupakan salah 

satu factor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan dan dapat 

mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka hasil laba 

rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa (Setiawati dan Na’im, 2000).  

Dechow et al. (dalam Ujiantho dan Pramuka, 2007) menyebutkan bahwa 

penggunaan discretionary accruals sebagai proksi manajemen laba dihitung dengan 

menggunakan Modified Jones Model. 

TA
it = NI

it 
– CFO

it
.…………………………………………………….…....…...(1) 

Nilai total accrual (TA) yang diestimasi dengan persaman regresi OLS sebagai 

berikut: 

TA
it /A

it -1 = β1 (1 / A
it -1) + β2 (ΔRev

t
 / A

it -1) + β3 (PPE
t
 / A

it -1) + 

e……………...(2) 

Dengan menggunakan koefisien regresi di atas nilai non discretionary accruals 

(NDA) dapat dihitung dengan rumus : 
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NDA
it
 = β1 (1 / A

it -1) + β2 (ΔRev
t
 / A

it -1 - ΔRec
t / A

it -1) + β3 (PPE
 t

 / A
it - 

1)….......(3) 

Selanjutnya discretionary accrual (DA) dapat dihitung sebagai berikut: 

DA
 it

 = TA
 it

 / A
 it -1 – NDA

 it
..……………..………….…..……..……………....(4) 

Keterangan : 

DA
 it

 = Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke t 

NDA
 it

 = Non Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke t 

TA
 it

 = Total akrual perusahaan i pada periode ke t 

NI
 it

 = Laba bersih perusahaan i pada periode ke-t 

CFO
 it

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

A
 it -1 = Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1 

ΔRev
 t
 = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t 

PPE
 t
 = Aktiva tetap perusahaan pada periode ke t 

ΔRec
 t
 = Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke t 

e = error 

 

3.5.1.2 Kinerja Keuangan Perusahaan 

Kinerja Keuangan merefleksikan kinerja fundamental perusahaan. Kinerja 

keuangan diukur dengan data fundamental perusahaan, yaitu data yang berasal dari 

laporan keuangan. Kinerja perusahaan merupakan indikator tingkatan prestasi yang 

dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan manajer . Pada dasarnya tujuan 
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manajemen adalah meningkatkan kinerja keuangan perusahaan yang nantinya akan 

menaikkan minat dari pihak investor untuk berinvestasi ke perusahaan tersebut. 

Kinerja keuangan dalam penelitian ini di ukur dengan menggunakan rasio 

profitabilitas. 

1) Rasio Profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan 

memperoleh laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, asset 

maupun laba bagi modal sendiri. Pengukuran rasio profitabilitas ini 

menggunakan net profit margin dan return on asset. 

Net Profit Margin (NPM)  : Net Income  

              Sales 

Return On Asset (ROA)     : Net Income  

         Total Asset 

 

3.5.2 Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah mekanisme corporate 

governance (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan 

komisaris independen dan ukuran dewan komisaris) ditambah dengan ukuran komite 

audit sebagai salah satu variabel yang bersifat pengawasan dari mekanisme 

corporate governance. 
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3.5.2.1 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh 

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

banking. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi 

proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat 

akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Gideon , 2005). Dalam penelitian 

ini diukur dengan menggunakan persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari 

seluruh modal saham yang beredar. 

  Kepemilikan Institusional =  Jumlah saham yang dimiliki institusi 

                      Jumlah saham yang beredar  

 

3.5.2.2 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dan 

pemegang saham (outsider ownership), sehingga akan memperoleh manfaat 

langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai 

konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Secara teoritis ketika 

kepemilikan saham oleh manajerial tinggi maka kemungkinan terjadinya perilaku 

opportunistic manajer (manajemnen laba) akan menurun. Kepemilikan manajerial 

diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh 

modal saham perusahaan yang beredar (board of directors). 

Kepemilikan Manajerial = Jumlah saham yang dimiliki manajemen 

          Jumlah saham yang beredar 
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3.5.2.3 Proporsi Dewan Komisaris Independen 

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan yang tidak terafiliasi 

dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham 

pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-

mata demi kepentingan perusahaan. Indikator yang digunakan untuk mengukur 

komisaris independen adalah persentase jumlah komisaris independen dari seluruh 

jumlah anggota dewan komisaris yang ada. 

 

3.5.2.4  Ukuran Dewan Komisaris 

Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan 

bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan 

nasihat kepada direksi. Ukuran dewan komisaris diukur dengan menggunakan 

indikator jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan.   

 

3.5.2.5 Ukuran Komite Audit 

Kep. 29/PM/2004 menyebutkan bahwa komite audit adalah komite yang 

dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan 

perusahaan. Ukuran komite audit diukur dengan menggunakan jumlah anggota 

komite audit yang ada di perusahaan. 
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3.6 Metode Analisis dan Pengujian Analisis 

3.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Gujarati (dalam Ghozali, 2013) menjelaskan analisis regresi pada dasarnya 

adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih 

variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-

rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel 

independen yang diketahui. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda 

yang menyatakan bahwa diduga variabel independen, yaitu kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit 

berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu manajemen laba. Adapun model 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

    Model 1 : Y = α + β1x1 + β2x2 + β3x3 + β4x4 + β5x5 + e 

a = Konstanta 

β1-6 = Koefisien regresi 

X1 = Kepemilikan Institusional 

X2 = Kepemilikan Manajerial 

X3 = Proporsi Dewan Komisaris Independen 

X4 = Ukuran Dewan Komisaris 

X5 = Komite Audit 

Y = Manajemen Laba 

e = Standard error  
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Sedangkan untuk menguji hipotesis pengaruh manajemen laba terhadap 

kinerja keuangan perusahaan digunakan alat analisis sederhana. Model persamaan 

regresi tersebut sebagai berikut:  

       Model 2 : Y = α + β1x1 + e 

a = Konstanta 

β1-6 = Koefisien regresi 

X1 = Manajemen Laba 

Y = Kinerja Keuangan Perusahaan 

e = Standard error 

 

3.6.2 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), standar 

deviasi, variasi, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness 

(kemencengan distribusi) (Ghozali , 2013). Jika nilai rata-rata (mean) > dari nilai 

tengah (median) maka disebut distribusi data positif, sedangkan jika nilai rata-rata 

(mean) < dari nilai tengah (median) maka disebut distribusi data negative. Data yang 

diteliti akan dikelompokkan yaitu manajemen laba, kinerja perusahaan, kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris dan komite audit. 
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3.6.3      Teknik Pengolahan Data 

3.6.3.1 Metode Penelitian Data Panel  

Dalam menetapkan model yang digunakan dalam analisis data panel, maka 

uji yang harus dilakukan pertama kali yaitu uji Chow. Uji Chow digunakan untuk 

menentukan model mana yang akan digunakan, baik model common effect atau fixed 

effect. Pengujian atas Uji Chow dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : Model Common Effect 

Ha : Model Fixed Effect 

Apabila hasil uji yang diterima adalah H0, maka pengujian berhenti sampai 

di sini. Namun, apabila hasil uji yang diterima adalah Ha, maka perlu dilakukan uji 

yang kedua, yaitu uji Hausman. Uji Hausman digunakan untuk memutuskan 

penggunaan model fixed effect atau random effect. Pengujian atas uji Hausman 

dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut : 

H0 : Model Random Effect 

Ha : Model Fixed Effect 

 

3.6.4 Uji Asumsi Klasik 

Suatu model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesa harus 

memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik tersebut terdiri dari uji normalitas, uji 

heterokedastisitas, uji multikolinearitas dan uji autokorelasi. 
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3.6.4.1 Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu data 

terdistribusi secara normal atau tidak. Hal ini penting karena berhubungan dengan 

ketepatan dari pemilihan uji statistic yang akan digunakan. Data yang layak 

digunakan adalah data yang terdistribusi secara normal atau mendekati normal. 

Untuk menguji apakah data terdistribusi normal dapat dilakukan dengan beberapa 

cara, salah satunya adalah dengan menggunakan Jarque-Bera Test. Adapun hipotesis 

dari Jarque-Bera Test adalah sebagai :  

H0 : Data terdistribusi normal  

Ha : Data tidak terdistribusi normal 

Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5% maka 

menerima H0 yang artinya data terdistribusi normal (Winarno, 2011).  

 

3.6.4.2 Uji Multikolinieritas 

Tujuan uji multikolinieritas adalah untuk mengetahui adanya hubungan 

linier antar variabel independen (Winarno, 2011). Dalam analisis regresi yang baik 

disyaratkan tidak terjadi multikolinieritas antara variabel bebasnya, antar variabel 

independen yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna. 

Apabila variabel independen saling berkorelasi, akan sulit diketahui variabel bebas 

mana yang mempengaruhi variabel terikat. Multikolinieritas dapat diketahui dengan 

melihat koefisien korelasi antar variabel bebas. Apabila korelasinya kurang dari 

0,85 (rule of thumbs 0,85) maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

PENGARUH MEKANISME..., Dimasz Ario Pradityo, Ak.-IBS, 2014



67 
 

multikolinieritas. Sebaliknya, jika nilai koefisien korelasinya lebih besar dari 0,85 

maka terdapat multikolinieritas dalam model tersebut. 

 

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah didalam regresi 

terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lainnya. Apabila variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut homokedastisitas, sedangkan apabila berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Untuk menguji apakah terdapat heteroskedastisitas atau tidak, 

dapat diuji dengan menggunakan uji White. Uji White dilakukan dengan melihat 

probabilitas Chi-square. Hipotesis yang harus terlebih dahulu dibentuk dalam uji 

White ini adalah : 

H0 : Tidak ada gejala heteroskedastisitas 

Ha : Ada gejala heteroskedastisitas 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat apakah nilai probabilitas 

Chi-square dari obs*R-squared lebih kecil atau lebih besar dari α = 5% atau 0,05. 

Jika nilai Chi-square dari obs*R-squared lebih besar dari α, maka terima H0. 

Artinya, tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. 

 

3.6.3.4 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 
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autokorelasi. Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi dilakukan dengan uji 

Durbin-Watson (DW test). Uji autokorelasi dengan Durbin-Watson (DW test) hanya 

digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept 

(konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen. 

Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi, yaitu: 

nilai DW < dl = ada korelasi positif 

dl < nilai DW < du = tidak dapat disimpulkan 

du < nilai DW < 4-du = tidak ada autokorelasi 

4 – du < nilai DW < 4 – du = tidak dapat disimpulkan 

nilai DW > 4 – dl = ada korelasi negative 

 

3.6.5     Uji Hipotesis 

3.6.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,2013). 

Lebih lanjut Ghozali (2013) menjelaskan bahwa nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan sampai dengan satu. Nilai adjusted R2
 yang mendekati satu berarti 

kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 
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3.6.5.2 Uji Statistik F 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

secara simultan terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian pertama yaitu dengan 

menentukan jika nilai F hitung ≤ F tabel makan Ho diterima dan Ha ditolak. 

Sedangkan jika F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

 Pengambilan keputusan: 

 Jika Sig. < alpha 0.05 maka Ho ditolak; 

 Jika Sig. > alpha 0.05 maka Ho diterima. 

Ho : Tidak terdapat pengaruh antara seluruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

Ha : Terdapat pengaruh antara seluruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

Cara kedua yaitu dengan significance level (α = 5%). Jika Sig > α maka Ho 

diterima dan Ha ditolak. Sedangkan jika Sig. < α maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

 

3.6.5.3 Uji Statistik T 

  Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Uji t juga digunakan untuk menguji signifikansi beda 

rata-rata dua kelompok (Ghozali, 2013). Tes pertama dengan dilakukannya Levene’s 

Test, jika nilai signifikan > α (0.05) maka Ho diterima dan Ha ditolak. Sedangkan 

jika nilai signifikan ≤ α (0.05) maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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  Tes kedua yaitu dengan t-test, apabila t hitung ≤ t tabel maka Ho diterima dan 

Ha ditolak. Sedangkan jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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            BAB IV 

              ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1     Gambaran Umum Objek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

bursa efek Indonesia dengan periode observasi selama tiga tahun dari tahun 2010 

sampai dengan tahun 2012. Purposive sampling digunakan untuk menentukan 

sampel dalam penelitain ini, berdasarkan kriteria berikut: 

1) Telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2012. 

2) Menerbitkan laporan keuangan secara konsisten dan telah diaudit dari tahun 

2010-2012. 

3) Laporan keuangan yang mempunyai tahun buku 31 desember 2010 sampai 

31 desember 2012, dan 

4) Memiliki data mengenai kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 

proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan komite 

audit. 

Berdasarkan kriteria diatas, prosedur penentuan sampel dalam penelitian ini akan 

dijelaskan pada tabel berikut:           

Tabel 4.1 
Rincian Penentuan Sampel Penelitian 

Kriteria Sampel Jumlah 
Populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-
2012 

130 

Perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar di BEI selama periode 
2010-2012 berturut-turut 

( 4) 

Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan (10) 
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secara konsisten periode 2010-2012 
Perusahaan manufaktur yang laporan tahunannya berakhir selain 
tanggal 31 desember 

(0) 

Perusahaan yang data terkait dengan penelitian tidak lengkap (74) 
Jumlah Pengamatan 42 
Sumber : Data hasil olahan penulis 

 

  4.2    Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1  Statistik Deskriptif 

     Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata (Mean), nilai 

tengah (Median), nilai maksimal, nilai minimal dan standar deviasi dalam penelitian. 

Statistik deskrptif meliputi frekuensi, rata-rata dan satandar deviasi yang 

memberikan informasi deskriptif tentang suatu data (Sekaran dan Bougie, 2011). 

Berikut merupakan hasil statistik deskriptif atas variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini, meliputi kinerja keuangan perusahaan (KKP), 

manajemen laba (DA), kepemilikan institusional (KI), kepemilikan manajerial (KM), 

proporsi dewan komisaris independen (PDKI), ukuran dewan komisaris (BSIZE) dan 

keberadaan komite audit (KOMAUD) : 

 
      Tabel 4.2 
           Statistik Deskriptif Model 1 

 
 DA KI KM PDKI BSIZE KOMAUD 

 Mean  0.071159  68.22460  1.817984  0.396591  3.579365  3.166667 
 Median  0.067563  69.79500  0.065000  0.333333  3.000000  3.000000 
 Maximum  0.193695  95.65000  17.90000  1.000000  7.000000  4.000000 
 Minimum  0.006249  44.70000  0.001000  0.000000  0.000000  3.000000 
 Std. Dev.  0.050482  17.10609  4.673499  0.183488  1.956949  0.374166 
 Observation  126 126 126  126 126 126 
Sumber : Output Eviwews, diolah penulis 
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 Tabel 4.3 
            Statistik Deskriptif Model 2 

 KKP DA 
 Mean  2.296439  0.071159 
 Median  2.175417  0.067563 
 Maximum  6.956353  0.193695 
 Minimum  0.047584  0.006249 
 Std. Dev.  1.795726  0.050482 
Observation 126 126 

     Sumber : Output Eviwews, diolah penulis 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai manajemen laba (DA) adalah antara 

0,006249 sampai dengan 0,193695 dengan mean sebesar 0,071159 dan standar 

deviasi sebesar 0,050482. Nilai mean DA pada perusahaan manufaktur memiliki 

nilai yang lebih besar daripada median sehingga DA memiliki bentuk distribusi data 

positif (mean > median).  

Nilai kepemilikan institusional (KI) antara 44,70 sampai dengan 95,65 

dengan mean sebesar 68,2246 dan standar deviasi sebesar 17,10609. Dari data 

tersebut terdapat perusahaan dengan kepemilikan institusional sampai dengan 44,70 

% dan terdapat juga 95,65% saham dimiliki oleh institusional. Nilai mean KI pada 

perusahaan manufaktur memiliki nilai yang lebih kecil dari median sehingga KI 

memiliki bentuk distribusi data negative (mean <  median).  

Nilai kepemilikan manajerial (KM) antara 0,0010 sampai dengan 17,90 

dengan mean sebesar 1,817984 dan stansar deviasi sebesar 4,673499. Dari data 

tersebut terdapat perusahaan dengan kepemilikan saham oleh manajerial sebesar 

0,001 % tetapi terdapat juga perusahaan dengan kepemilikan saham oleh manajerial 

sampai dengan 17,90%. Nilai mean KM pada perusahaam manufaktur memiliki nilai 
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yang lebih besar daripada median sehingga KM memiliki bentuk distribusi data 

positif (mean > median). 

Nilai proporsi dewan komisaris independen (PDKI) antara 0,20 sampai 

dengan 1,00 dengan mean sebesar 0,3965 dan standar deviasi sebesar 0,183. Tampak 

bahwa mean perusahaan mempunyai komisaris independen sebesar 39,65% dari 

jumlah komisaris seluruhnya. Nilai mean PDKI pada perusahaan manufaktur 

memiliki nilai yang lebih besar daripada median sehingga PDKI memiliki bentuk 

distribusi data positif (mean > median) 

Nilai ukuran dewan komisaris (BSIZE) antara 0 sampai dengan 7 dengan 

mean sebesar 3,579 dan standar deviasi sebesar 1,956. Nilai mean BSIZE pada 

perusahaan manufaktur memiliki nilai yang lebih besar daripada median sehingga 

BSIZE memiliki bentuk distribusi data positif (mean > median). 

Nilai komite audit (KOMAUD) antara 3 sampai dengan 4 orang dengan mean 

sebesar 3,167 dan standar deviasi 0,374. Nilai mean KOMAUD pada perusahaan 

manufaktur memiliki niali yang lebih besar daripada median sehingga KOMAUD 

memiliki bentuk distribusi data positif (mean > median). 

Nilai kinerja perusahaan (KKP) antara 0,047584 sampai dengan 6,956353 

dengan mean sebesar 2,296439 dan standar deviasi sebesar 1,795726. Nilai mean 

KKP pada perusahaan manufaktur memiliki nilai yang lebih besar daripada median 

sehingga KKP memiliki bentuk distribusi data positif (mean > median). 
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4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

Dalam penggunaan analisis regresi, agar memenuhi syarat sebagai model 

yang memiliki sifat Best Linier Unbias Estimator (BLUE) atau tidak, maka perlu 

dilakukan pengujian asumsi klasik pada model regresi yang digunakan. Model yang 

telah mencapai BLUE merupakan model yang telah bersifat normal dalam uji 

normalitas, non multikolinieritas, non heteroskedastisitas dan non autokolerasi 

sehingga model dapat digunakan sebagai alat estimasi yang baik dan tidak memiliki 

independen yang bias (Winarno, 2011). 

4.2.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas  dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian 

valid atau tidak dengan menggunakan pengujian Jarque-Bera. Menurut Winarno 

(2011), Jarque-Bera adalah uji statistic untuk mengetahui apakah data terdistribusi 

normal, dimana uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan 

dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal. Adapun hipotesis dari uji 

Jarque –Bera sebagai berikut (Winarno, 2011) : 

Ho : Residual data berdistribusi normal 

Ha : residual data tidak berdistribusi normal 

Apabila data terdistribusi normal jika angka Jarque-Bera dibawah 2 atau 

probabilitas lebih dari 5% maka ho tidak dapat ditolak. Adapun rangkuman hasil uji 

normalitas pada seluruh model sebagai berikut : 
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          Gambar 4.1 

    Hasil Uji Normalitas Model 1 

 

Sumber : Output Eviews, diolah penulis 

           Gambar 4.2 

    Hasil Uji Normalitas Model 2 

 

Sumber : Sumber : Output Eviews, diolah penulis 
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Berdasarkan table data diatas nilai probabilitas dari tabal 4.4 adalah 

0,164765 dan nilai probabilitas dari tabel 4.5 adalah 0,748699. Nilai tersebut lebih 

tinggi dari 0,05. Dengan demikian Ho yang diterima yang artinya bahwa data 

penelitian ini terdistribusi secara normal karna nilai probabilitas telah memenuhi 

kriteria yaitu lebih besar dari 0,05. 

 

4.2.2.2 Uji Multikolinieritas 

Tujuan uji multikolinieritas adalah untuk mengetahui adanya hubungan 

linier antar variabel independen (Winarno, 2011). Dalam penelitian ini, untuk 

mendeteksi adanya multikolinieritas dilakukan dengan analisis matrik korelasi 

variabel independen. Jika antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup 

tinggi (di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. 

Berikut merupakan hasil uji multikolinieritas atas variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini: 

                       Tabel 4.4 

      Hasil Uji Multikolinieritas 

 
 KI KM PDKI BSIZE KOMAUD 

KI  1.000000 -0.393262  0.153991 -0.167196 -0.475770 

KM -0.393262  1.000000 -0.255006 -0.299263 -0.170817 

PDKI  0.153991 -0.255006  1.000000 -0.393559 -0.018406 

BSIZE -0.167196 -0.299263 -0.393559  1.000000  0.577237 

KOMAUD -0.475770 -0.170817 -0.018406  0.577237  1.000000 

Sumber : Output Eviews, diolah penulis 

PENGARUH MEKANISME..., Dimasz Ario Pradityo, Ak.-IBS, 2014



78 
 

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas di atas, dapat disimpulkan bahwa 

tidak adanya indikasi multikolinieritas antar variabel. Hasil ini ditunjukkan dengan 

tidak adanya koefisien korelasi antar variabel yang melebihi 0,90. 

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji White. Uji 

White menggunakan residual kuadrat sebagai variabel dependen. Jika nilai 

probabilitas yang dihasilkan dari nilai probabilitas chi squares lebih kecil dari α = 

5% maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut bersifat heteroskedastisitas. 

                Gambar 4.3 

     Tabel Uji Heteroskedastisitas Model 1 

Heteroskedasticity Test: White   
     
     F-statistic 3.125980     Prob. F(1,122) 0.0796 

Obs*R-squared 3.097850     Prob. Chi-Square(1) 0.0784 
     
          

        Sumber : Output Eviews, diolah penulis 

             Gambar 4.4 

    Tabel Uji Heteroskedastisitas Model 2 

 
  

 

  Sumber : Output Eviews, diolah penulis 

Berdasarkan uji heteroskedastisitas model penelitian 1 pada tabel 4.7 

diperoleh nilai Obs*R-Squared sebesar 3.097850 dan nilai probabilitas  chi-square 

sebesar 0,0784 dan uji heteroskedastisitas model penelitian 2 pada tabel 4.8 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 2.663998     Prob. F(2,122) 0.0737 

Obs*R-squared 5.230583     Prob. Chi-Square(2) 0.0731 
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diperoleh nilai Obs*R-Squared sebesar 5.230583 dan nilai probabilitas chi-square 

sebesar 0,0731 ; dimana lebih besar dari α = 5% maka dapat disimpulkan bahwa 

untuk model penelitian 1 dan 2 tidak ada masalah heteroskedastisitas. 

4.2.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi untuk mengetahui hubungan antara residual satu observasi 

dengan residual observasi lainnya (Winarno, 2011). Pemeriksaan autokorelasi 

dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Pada uji Durbin-Watson, jika nilai d berada di 

antara 1,54 dan 2,46 maka tidak ada autokorelasi. Namun jika nilai Durbin-Watson 

kurang dari 1,54 terdapat masalah korelasi positif atau jika lebih dari 2,46 ada 

korelasi negatif. 

Hasil dalam model 1 dan model 2 penelitian ini menunjukkan nilai 

3.237647 dan 3.628184 dimana hasil ini lebih dari 2,46 yang menunjukkan bahwa 

terdapat masalah autokorelasi yang negatif. Menurut Gujarati (2006) untuk 

mengatasi masalah autokorelasi dilakukan treatment dengan menambahkan “ar(1)” 

pada estimasi persamaan regresi pada model penelitian tersebut. 

         Tabel 4.5 
           Hasil Uji Autokorelasi Model 1 
 

Uji Hasil Pengujian Treatment “ar(1)” 

Durbin-Watson 3.237647 1.980968 

 
          Sumber : Output Eviews, diolah penulis 
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           Tabel 4.6 
         Hasil Uji Autokorelasi Model 2 
 

Uji Hasil Pengujian Treatment “ar(1)” 

Durbin-Watson 3.628184 1.966026 

 
                 Sumber : Output Eviews, diolah penulis 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan oleh tabel 4.9 dan 4.10 , model penelitian 

sudah tidak mengandung masalah autokorelasi karena setelah dilakukan treatment 

“ar(1)” nilai Durbin-Watson diantara 1,54 dan 2,46 yaitu sebesar 1.980968 untuk 

model 1 dan 1,966026 untuk model 2. 

 

4.3     Analisis Data Panel 

Dalam penelitian ini menggunakan model regresi yang menggabungkan data 

time series dan cross section atau disebut juga data panel. Data panel memiliki tiga 

model regresi pengujian yang berbeda yaitu Common Effect, Fixed Effect dan  

Random Effect. Untuk memilih model yang tepat, hal pertama yang dilakukan adalah 

uji Chow. Uji ini dilakukan untuk memilih model regresi antara Common Effect atau 

Fixed Effect. Sedangkan uji Hausman dilakukan untuk memilih model regresi antara 

Fixed Effect atau Random Effect. 

 

4.3.1  Penentuan Model Data Panel 

Dalam menetapkan model yang digunakan dalam analisis data panel, langkah 

pertama yang harus dilakukan adalah uji Chow Uji Chow digunakan untuk 

menentukan model mana yang akan digunakan, baik model common effet atau fixed 
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effect. Apabila probabilitas dari Cross-section chi-square lebih besar dari 0,05 maka 

Ho tidak dapat ditolak yang artinya menggunakan model Common Effect dan 

pengujian berhenti sampai di uji Chow saja.  

Namun, apabila Ho ditolak maka selanjutnya dilakukan uji Hausman untuk 

memutuskan penggunaan model fixed effect atau random effect. Apabila probabilitas 

dari Cross-section Random lebih besar dari 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak yang 

artinya model regresi yang digunakan adalah Random Effect, sedangkan jika kurang 

dari 0,05 maka Ho ditolak yang artinya model regresi yang digunakan adalah Fixed 

Effect.  

    Tabel 4.7 
  Hasil Uji Chow dan Uji Hausman Model 1 

 
Uji  
Chow 0,0035 
Hausman 0,0000 

                                           Sumber: Output Eviews, diolah penulis  

    Tabel 4.8 
         Hasil Uji Chow dan Uji Hausman Model 2 

 
Uji  
Chow 0,0000 
Hausman 0,0001 

                                           Sumber: Output Eviews, diolah penulis  

Tabel 4.11 dan 4.12 menunjukkan hasil uji Chow dan Uji Hausman pada 

semua model. Dalam tabel tersebut, pada saat uji Chow model menunjukkan hasil 

0,0035 pada model 1 dan 0,0000 pada model 2. Hasil tersebut mengindikasikan 

bahwa harus dilakukan uji Hausman karena probabilitas dari cross-section chi-square 

lebih kecil dari 0,05. Uji Hausman melihat hasil dari probabilitas cross-section 
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random, apabila hasilnya lebih besar dari 0,05 maka menggunakan random effect, 

sedangkan jika hasilnya kurang dari 0,05 menggunakan fixed effect. Hasil uji 

Hausman pada tabel 4.11 dan 4.12 menunjukkan bahwa model 1 dengan nilai 0,0000 

dan model 2 dengan nilai 0,0001, dengan demikian model regresi yang digunakan 

adalah fixed effect. 

 

 4.3.2 Analisis Regresi Data Panel 

Model analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fixed effect. 

Berikut merupakan hasil regresi data panel dengan menggunaka model fixed effect: 

Gambar 4.5 
Hasil Regresi Penelitian Model 1 

 
Dependent Variable: DA   
Method: Least Squares   
Date: 08/14/14   Time: 19:54   
Sample (adjusted): 2 126   
Included observations: 125 after adjustments  
Convergence achieved after 8 iterations  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.186611 0.055046 -3.390120 0.0010 

KI 0.001508 0.000276 5.458638 0.0000 
KM 0.003966 0.000905 4.382635 0.0000 

PDKI 0.043455 0.024287 1.789260 0.0761 
BSIZE 0.005717 0.002676 2.136698 0.0347 

KOMAUD 0.034751 0.014686 2.366227 0.0196 
AR(1) -0.358522 0.091453 -3.920277 0.0001 

     
     R-squared 0.224226     Mean dependent var 0.071531 

Adjusted R-squared 0.184780     S.D. dependent var 0.050513 
S.E. of regression 0.045608     Akaike info criterion -3.283117 
Sum squared resid 0.245446     Schwarz criterion -3.124731 
Log likelihood 212.1948     Hannan-Quinn criter. -3.218773 
F-statistic 5.684374     Durbin-Watson stat 1.980968 
Prob(F-statistic) 0.000032    

     
              Sumber : Output Eviews, diolah penulis 
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Gambar 4.6 

Hasil Regresi Penelitian Model 2 
 

Dependent Variable: KKP   
Method: Least Squares   
Date: 08/14/14   Time: 19:59   
Sample (adjusted): 2 126   
Included observations: 125 after adjustments  
Convergence achieved after 6 iterations  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.698357 0.315167 5.388754 0.0000 

DA 8.853535 2.199423 4.025390 0.0001 
AR(1) 0.523392 0.077894 6.719299 0.0000 

     
     R-squared 0.367558     Mean dependent var 2.307536 

Adjusted R-squared 0.357190     S.D. dependent var 1.798609 
S.E. of regression 1.442043     Akaike info criterion 3.593706 
Sum squared resid 253.6974     Schwarz criterion 3.661585 
Log likelihood -221.6066     Hannan-Quinn criter. 3.621281 
F-statistic 35.45147     Durbin-Watson stat 1.966026 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

Sumber : Output Eviews, diolah penulis 

Adapun interpretasi dari persamaan tersebut sebagai berikut:  

1. Koefisien konstanta pada model 1 sebesar -0,186611 menandakan bahwa jika 

nilai variabel independen (KI, KM, PDKI, BSIZE dan KOMAUD) bernilai 

konstan, maka nilai DA akan mengalami penurunan sebesar 0,186611 %. 

2. Koefisien konstanta pada model 2 sebesar 1,698357 menandakan bahwa jika 

nilai variabel independen (DA) bernilai konstan, maka nilai KKP akan 

mengalami peningkatan sebesar 1,698357%. 

3. Koefisien regresi KI memiliki nilai 0,001508 dan probabilitas 0,0000. Hasil 

ini menjelaskan bahwa variabel KK memiliki pengaruh signifikan dan positif 

terhadap DA. Pengaruh yang signifikan dan positif menandakan jika adanya 

PENGARUH MEKANISME..., Dimasz Ario Pradityo, Ak.-IBS, 2014



84 
 

peningkatan variabel KI sebesar 1% maka akan terjadi peningkatan nilai DA 

sebesar 0,001508% dengan asumsi variabel lain dinyatakan konstan. 

4. Koefisien regresi KM memiliki nilai 0,003966 dan probabilitas 0,0000. Hasil 

ini menjelaskan bahwa variabel KM memiliki pengaruh signifikan dan positif 

terhadap DA. Pengaruh yang signifikan dan positif menandakan jika adanya 

peningkatan variabel KM sebesar 1% maka akan terjadi peningkatan nilai 

DA sebesar 0,003966% dengan asumsi variabel lain dinyatakan konstan, 

5. Koefisien regresi PDKI memiliki nilai 0,043455 dan probabilitas 0,0761. 

Hasil ini menjelaskan bahwa variabel PDKI memiliki pengaruh tidak 

signifikan dan positif terhadap DA. Pengaruh yang tidak signifikan dan 

positif menandakan jika adanya peningkatan variabel PDKI sebesar 1% maka 

akan terjadi peningkatan nilai DA sebesar 0,043455% dengan asumsi 

variabel lain dinyatakan konstan. 

6. Koefisien regresi BSIZE memiliki nilai 0,005717 dan probabilitas 0,0347. 

Hasil ini menjelaskan bahwa variabel BSIZE memiliki pengaruh signifikan 

dan positif terhadap DA. Pengaruh yang signifikan dan positif menandakan 

jika adanya peningkatan variabel BSIZE sebesar 1% maka akan terjadi 

peningkatan nilai DA sebesar 0,005717% dengan asumsi variabel lain 

dinyatakan konstan. 

7. Koefisien regresi KOMAUD memiliki nilai 0,034751 dan probabilitas 

0,0196. Hasil ini menjelaskan bahwa variabel KOMAUD memiliki pengaruh 

signifikan dan positif terhadap DA. Pengaruh yang signifikan dan positif 

menandakan jika adanya peningkatan variabel KOMAUD sebesar 1% maka 
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akan terjadi peningkatan nilai DA sebesar 0,034751% dengan asumsi 

variabel lain dinyatakan konstan. 

8. Koefisien regresi DA memiliki nilai 8,853535 dan probabilitas 0,0001. Hasil 

ini menjelaskan bahwa variabel DA memiliki pengaruh signifikan dan positif 

terhadap KKP. Pengaruh yang signifikan dan positif menandakan jika adanya 

peningkatan variabel DA sebesar 1% maka akan terjadi peningkatan nilai 

KKP sebesar 8,853535% dengan asumsi variabel lain dinyatakan konstan. 

4.4 Uji Hipotesis 

4.4.1 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Dalam penelitian ini, adjusted R2 digunakan karena jumlah variabel 

independen melebihi dua variabel. Berdasarkan tabel 4.13 nilai adjusted R2 yang 

didapat dari hasil pengujian regresi adalah 0,184780 atau 18,48%. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa variabel independen (KI, KM, PDKI, BSIZE dan KOMAUD) 

mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen (DA) sebesar 18,48% 

sedangkan sisanya sebesar 81,52% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

digunakan dalam penelitian ini. Pada model 2 tidak dilakukan uji koefisien 

determinasi (adjusted R2) karena jumlah variabel independen hanya satu yaitu DA. 

 

4.4.2 Uji Statistik F 
Uji F merupakan pengujian dengan maksud untuk melihat pengaruh variabel 

independen pada model regresi secara simultan atau secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen. Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.13 (model 1) di atas, 
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diketahui bahwa F-hitung sebesar 5,684374 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,000032 < α 0,05. Maka Ho yang menyatakan tidak terdapat pengaruh antara 

seluruh variabel independen ditolak yang berarti terdapat pengaruh antara seluruh 

variabel independen (KI, KM, PDKI, BSIZE dan KOMAUD) terhadap DA. 

Sedangkan padal tabel 4.14 (model 2)  diatas diketahui bahwa F-hitung sebesar 

35,45147 dengan nilai signifikansi sebesar 0,0000 < α 0,05. Maka Ho yang 

menyatakan tidak terdapat pengaruh antara seluruh variabel independen ditolak yang 

berarti terdapat pengaruh antara variabel independen (DA) terhadap KKP. 

4.4.3 Uji Statistik T 

 Untuk menguji hipotesa dilakukan pengujian secara parsial untuk melihat 

signifkansi dari pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen dengan mengasumsikan variabel lain adalah konstan. 

 Dasar pengambilan keputusan: 

 Jika ρ value < α 0.05 maka Ho ditolak. 

 Jika ρ value > α 0.05 maka Ho diterima. 

 Setelah dilakukan beberapa pengujian maka interpretasi hasil studi untuk 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Hipotesis 1 

 Ho1 : Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 

 Ha1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap manaejemen laba 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.13, variabel kepemilikan institusional 

(KI) memiliki t-statistic 5,458638 dengan koefisien regresi sebesar 0,001508 serta 

tingkat signifikansi 0,0000 (lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05) yang berarti 
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Ha1 diterima. Hasil tersebut manandakan bahwa kepemilikan institusional memiliki 

pengaruh signifikan dan positif terhadap manajemen laba. 

 Hipotesis 2    

 Ho2 : Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 

 Ha2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.13, variabel kepemilikan manajerial 

(KM) memiliki t-statistik 4,382635 dengan koefisien regresi sebesar 0,003966 serta 

tingkat signifikansi 0,0000 (lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05) yang berarti 

Ha2 diterima. Hasil ini menunjukan bahwa kepemilikan manajerial memiliki 

pengaruh signifikan dan positif terhadap manajemen laba 

 Hipotesis 3 

Ho3 : Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen   

laba 

Ha3 : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba 

       Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.13, variabel proporsi dewan komisaris 

independen (PDKI) memiliki t-statistik 1,789260 dengan koefisien regresi sebesar 

0,043455 serta tingkat signifikansi 0,0761 (lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05) 

yang berarti Ho3 diterima. Hasil tersebut menandakan bahwa proporsi dewan 

komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen 

laba. 

 Hipotesis 4 

 Ho4 : Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 

 Ha4 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba 
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 Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.13, variabel ukuran dewan komiaris 

(BSIZE) memiliki t-statistik 2,136698 dengan koefisien regresi sebesar 0,005717 

serta tingkat signifikansi 0,0347 (lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05) yang 

berarti Ha4 diterima. Hasil tersebut menandakan bahwa ukuran dewan komisaris 

memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap manajemen laba. 

 Hipotesis 5 

 Ho5 : Komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 

 Ha5 : Komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.13, variabel komite audit (KOMAUD) 

memiliki t-statistik 2,366227 dengan koefisien regresi sebesar 0,034751 serta tingkat 

signifikansi 0,0196 (lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05) yang berarti Ho5 

diterima. Hasil tersebut menandakan bahwa komite audit memiliki pengaruh yang 

signifikan dan positif terhadap manajemen laba. 

 Hipotesis 6 

 Ho6 : Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan 

 Ha6 : Manajemen laba berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabe 4.14, variabel manajemen laba (DA) 

memiliki t-statistik 4,025390 dengan koefisien regresi sebesar 8,853535 serta tingkat 

signifikansi 0,0001 (lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05) yang berarti Ha6 

diterima. Hasil menunjukkan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh signifikan 

dan positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
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4.5  Pembahasan 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kelima komponen corporate 

governance yang digunakan dalam penelitian ini yang mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba adalah kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, ukuran dewan komisaris dan komite audit. Indikator corporate 

governance yang lain yaitu proporsi dewan komisaris independen tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan variabel manajemen laba 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

 

4.5.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen 

Laba 

Variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba 

yang diproksikan dengan discretionary accruals dengan tingkat signifikansi 5%. 

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh terhadap manajemen laba diterima. Hasil dari penelitian ini tidak 

mendukung penelitian yang dilakukan Ujiyantho dan Pramuka (2007), dan Setiyarini 

dan Purwanti (2011) yang tidak menemukan adanya pengaruh kepemilikan 

institusional terhadap manajemen laba. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dul 

Muid (2009) dan Sriwedari (2012). Fidyati (dalam Dul Muid, 2009) mengatakan 

bahwa institusional adalah pemilik yang tidak memfokuskan pada current earnings. 

Investor institusional lebih mementingkan kinerja perusahaan jangka panjang 
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sehingga kepemilikan saham oleh institusi dapat menjadi kendala bagi perilaku 

opportunistic manajer. Perilaku opportunistic manajer tersebut berupa manajemen 

laba yang dilakukan demi memenuhi keinginan-keinginan pihak-pihak tertentu.  

 

4.5.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba 

 Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial 

berpengaruh terhadap variabel discretionary accruals. Hasil penelitian ini tidak 

mendukung penelitian-penelitian sebelumnya seperti Rachmawati dan Triatmoko 

(2007), Jane dan Christiawan (2013) dan Arya Pradipta (2011) yang tidak 

menemukan adanya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dul Muid (2009), Yusriati Nur 

Farida, Yuli Prasetyo dan Eliada Herwiyanti (2010) dan Setiyarini dan Lilik 

Purwanti (2011) yang menemukan adanya pengaruh signifikan kepemilikan 

manajerial terhadap manajemen laba. Artinya bahwa semakin tinggi kepemilikan 

manajerial maka manajemen laba akan semakin rendah. Hasil ini membuktikan 

bahwa kepemilikan manajerial dapat digunakan untuk mengurangi agency cost 

antara agent dan principal. Ketika manajemen memiliki saham dalam perusahaan 

maka mereka akan cenderung menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang 

sebenarnya. Karena selain sebagai pihak manajemen, mereka juga memposisikan diri 

sebagai pihak stakeholder perusahaan. 
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4.5.3 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap 

Manajemen Laba 

 Variabel proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 

variabel discretionary accruals. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa 

proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba ditolak. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian dari Nasution dan Setiawan 

(2007) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Ujiyantho dan Pramuka (2007) dan Sefiana (2009) yang menyatakan bahwa proporsi 

dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini 

dapat dijelaskan bahwa pengangkatan dewan komisaris independen oleh perusahaan 

mungkin hanya dilakukan untuk memenuhi syarat regulasi saja tapi tidak 

dimaksudkan untuk menegakkan Good Corporate Governance (GCG) di dalam 

perusahaan. 

 

4.5.4 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba 

 Hasil regresi variabel ukuran dewan komisaris menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh antara ukuran dewan komisaris terhadap variabel discretionary accruals. 

Jadi hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh 

terhadap manajemen laba diterima. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian 

Ujiyantho dan Pramuka (2007) , Rachmawati dan Triatmoko (2007) dan Yusriati 
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Nur Farida, Yuli Prasetyo dan Eliada Herwiyanti (2010) yang menemukan bahwa 

ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil 

penelitian mendukung penelitian yang dilakukan Nasution dan Setiawan (2007) yang 

menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 Hasil dalam statistic deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata ukuran dewan 

komisaris adalah 3,57, jumlah yang cukup banyak dalam sebuah perusahaan. Jumlah 

tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Semakin 

besar jumalah dewan komisaris dalam suatu perusahaan maka dapat mengurangi 

tindakan manajemen laba. Hal ini dapat dijelaskan bahwa besar kecilnya dewan 

komisaris menjadi faktor pengawasan terhadap manajemen. Pengawasan tersebut 

sangat ditentukan oleh efektifitas mekanisme pengendalian pada nilai, norma dan 

kepercayaan yang diterima dalam suatu organisasi. 

4.5.5 Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

 Hasil regresi variabel komite audit menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

antara variabel komite audit dengan discretionary accruals. Dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap manajemen 

laba diterima. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Arya Pradipta (2011), 

Eka Sefiana (2009) dan Dul Muid (2009) yang menyatakan tidak adanya pengaruh 

antara komite audit dengan manajemen laba. Hasil penelitian mendukung penelitian 

yang dilakukan Nasution dan Setiawan (2007), Setiyarini dan Lilik Purwanti (2011) 

dan Tuti Sriwedari (2012) yang menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh 

terhadap manajemen laba. 
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 Hasil penelitian ini membuktikan bahwa komite audit yang ada di perusahaan 

sebagai salah satu mekanisme corporate governance mampu mengurangi tindak 

manipulasi laba oleh manajemen. Dari sini dapat terlihat bahwa komite audit yang 

ada di perusahaan manufaktur telah menjalankan tugas dengan semestinya dalam 

melakukan pengawasan terhadap perusahaan dengan menjunjung prinsip good 

corporate governance (transparency, accountability, responsibility, independency, 

dan fairness) yang pada prosesnya menghambat manajemen laba dalam perusahaan. 

4.5.6 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

 Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel manajemen laba 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini berarti semakin tinggi 

tingkat manajemen laba maka meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Setiyarini dan Lilik 

Purwanti (2011) dan Tuti Sriwedari (2012) yang menemukan bahwa manajemen laba 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil ini tidak mendukung 

penelitian yang dilakukan Ujiyantho dan Pramuka (2007) dan Farida, Prasetyo dan 

Herwiyanti (2010) yang tidak menemukan adanya pengaruh antara manajemen laba 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

 Pemakai laporan keuangan beranggapan bahwa kinerja perusahaan yang 

dilaporkan dapat menunjukka kinerja manajemen.  Tujuan manajemen laba adalah 

mengatur laporan keuangan agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manajer 

terkait dengan kepentingannya. Dengan demikian, semakin tinggi manajemen laba 
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yang dilakukan maka kinerja keuangan akan semakin terlihat baik, dalam kaitannya 

dengan tujuan melakukan manajemen laba adalah untuk memperbaiki laporan 

keuangan perusahaan yang telah berbeda dengan kondisi yang sebenenarnya. 

 

4.6 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012, didapatkan 

bukti empiris yang berbeda-beda atas pengaruh kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan 

komisaris dan komite audit terhadap manajemen laba serta pengaruh manajemen 

laba terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil yang diperoleh yaitu kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris dan komite audit 

memiliki pengaruh terhadap manajemen laba dan manajemen laba memiliki 

pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki 

pengaruh terhadap manajemen laba, yang artinya bahwa kepemilikan institusional 

mampu mengurangi tindak manajemen laba. Kepemilikan instiusional merupakan 

salah satu alat yang digunakan untuk mengurangi tindakan manajemen laba. 

Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, semakin kuat pengawasan dan 

pengendalian yang dilakukan oleh pihak institusi untuk mengurangi tindakan 

manajemen laba. Kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan diperlukan untuk 

mempengaruhi kebijakan perusahaan. Dengan demikian manajemen yang memiliki 

saham mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Semakin tinggi 
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kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen, manajemen akan mampu 

mengurangi tindak manajemen laba karena manajemen disini sejajar dengan 

pemegang saham dimana manajemen dapat melakukan pengawasan dan 

pengendalian terhadap tindakan manajemen laba. Dewan komisaris merupakan suatu 

organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk 

melakukan pengawasan terhadap dewan direksi. Dengan hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap 

manajemen laba, dapat diartikan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris 

dalam suatu perusahaan, maka mampu mencegah dan mengurangi tindak manajemen 

laba yang mungkin dilakukan oleh manajemen. Dengan adanya dewan komisaris 

maka manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Komite audit 

merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dewan 

komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap direksi. Sudah jelas 

bahwa tugas komite audit disini adalah membantu dewan komisaris untuk 

mengawasi serta melakukan pengendalian terhadap manajemen dalam menindaki 

kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh manajemen seperti manajemen laba. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap 

manajemen laba yang artinya bahwa komite audit mampu mencegah dan mengurangi 

tindak manajemen laba. Semakin banyak komite audit didalam suatu perusahaan 

maka tindakan manajemen laba pasti akan berkurang. Dengan adanya dewan 

komisaris serta komite audit, manajemen tentu akan bertindak lebih hati-hati dalam 

mengambil suatu keputusan. Manajemen laba merupakan tindakan manajemen yang 

secara sengaja menaikkan atau menurunkan laba yang dilaporkannya. Tindakan ini 

PENGARUH MEKANISME..., Dimasz Ario Pradityo, Ak.-IBS, 2014



96 
 

sebenernya merupakan tindakan yang tidak baik karena secara tidak langsung 

manajemen membohongi investor dengan cara memainkan laba yang akan 

dilaporkan sehingga akan mempengaruhi kinerja perusahaan mereka. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan yang artinya bahwa semakin tinggi manajemen laba maka kinerja yang 

ditunjukkan juga semakin tinggi. Sebaiknya para investor jangan terlalu percaya 

terhadap kinerja perusahaan yang tinggi karena bisa saja hal tersebut merupakan 

tindakan manajemen laba. 

 Hasil yang diperoleh yaitu mengenai proporsi dewan komisaris independen 

tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba dikarenakan proporsi dewan 

komisaris independen diangkat atau dibentuk oleh perusahaan mungkin hanya 

dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan 

Good Corporate Governance (GCG) di dalam perusahaan. Oleh karena itu, 

sebaiknya pembentukan komponen tersebut harus dilakukan untuk meningkatkan 

pengawasan terhadap perusahaan dan bukan sebagai pemenuhan regulasi saja. 

Dengan berjalannya komponen tersebut dapat melakukan pengawasan terhadap 

tindak manipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen. 
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 BAB V 

           SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data dengan menggunakan 

Eviews versi 7.0, maka penulis membuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan 

masalah yang telah ditentukan pada awal bab dan untuk membuktikan hipotesis yang 

telah dirumuskan, yaitu sebagai berikut: 

1. Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak 

institusi mampu mengurangi terjadinya tindakan manajemen laba. 

2. Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal 

ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial mampu menjadi mekanisme 

corporate governance yang dapat meningkatkan keselarasan kepentingan 

antara manajemen dengan pemilik atau pemegang saham sehingga dapat 

mengurangi tindakan manajemen laba. 

3. Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba. Hal ini menunjukkan bahwa pengangkatan dewan komisaris independen 

hanya untuk memenuhi regulasi, bukan untuk menegakkan corporate 

governance dalam mencegah manajemen laba. 
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4. Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal 

ini menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan dapat 

menentukan pencegahan serta mengurangi tindakan manajemen laba. 

5. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini 

menunjukkan bahwa komite audit dalam suatu perusahaan mampu mencegah 

serta dapat mengurangi manajemen laba. 

6. Manajemen laba bepengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi manajemen laba maka kinerja 

keuagan perusahaan pun meningkat. 

 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: 

1. Perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini hanya 

perusahaan manufaktur saja. 

2. Periode tahun pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini relatif singkat 

yaitu 3 tahun, dari tahu 2010 sampai dengan tahun 2012. 

3. Variabel kepemilikan institusional dalam penelitian ini hanya berdasarkan pada 

total persentase kepemilikan saham oleh institusional saja, tanpa 

mengelempokkan kepemilikan institusional asing dan kepemilikan institusional 

dalam negeri 

4. Dalam pengukuran kinerja keuangan perusahaan hanya menggunakan rasio net 

profit margin dan return on assets.  
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5. Rendahnya adjusted R2 dalam penelitian ini menujukkan bahwa variabel lain 

selain variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi 

dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan komite audit yang 

dapat mempengaruhi manajemen laba. 

 

5.3   Saran 

    Berdasarkan keterbatasan diatas, maka saran yang dapat diberikan dalam 

peneltian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya perlu mengidentifikasi mekanisme corporate 

governance serta variabel lain untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya 

terhadap manajemen laba, seperti kualitas auditor, reputasi KAP, dewan 

direksi, kepemilikan saham asing, dan lain sebagainya. Variabel tersebut 

diharapkan mampu menjelaskan hubungannya dengan variabel manajemen 

laba dengan nilai adjusted R2 yang lebih besar. 

2. Menggunakan sampel perusahaan yang tidak hanya perusahaan manufaktur 

saja, tetapi dapat dikembangkan dengan menggunakan sampel dari kelompok 

perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia. 

3. Memperpanjang periode tahun pengamatan sehingga akan memberikan jumlah 

observasi  yang lebih besar dan memungkinkan kondisi yang sebenarnya. 

4. Penelitian yg akan datang diharapkan mencoba menggunakan rasio-rasio 

keuangan lainnya dalam perhitungan kinerja keuangan seperti gross profit 

margin, operating profit margin dan lainnya. 
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5. Penelitian selanjutnya diharapkan membuat hubungan antara pengaruh 

mekanisme corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Karena dalam penelitian ini, hubungan antara pengaruh mekanisme corporate 

governance terhadap kinerja keuangan perusahaan belum diteliti dalam 

penelitian ini  
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LAMPIRAN A 

NAMA SAMPEL PERUSAHAAN 

No Perusahaan Kode 
1 PT Gudang Garam Tbk  GGRM 
2 PT Mayora Indah Tbk  MYOR 
3 PT Bentoel Internasional Tbk  RMBA 
4 PT Siantar Top Tbk  STTP 
5 PT Kalbe Farma Tbk  KLBF 
6 PT Multi Bintang Indonesia Tbk  MLBI 
7 PT Merck Tbk  MERK 
8 PT Tirta Mahakam Resource Tbk  TIRT 
9 PT Indofood Sukses Makmur Tbk  INDF 
10 PT Fajar Surya Wisesa Tbk  FASW 
11 PT Ultrajaya Tbk  ULTJ 
12 PT Alaska Industrindo Tbk  ALKA 
13 PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk  INTP 
14 PT Tembaga Mulia Semanan Tbk  TBMS 
15 PT Holcim Indonesia Tbk  SMCB 
16 PT Astra Internasional Tbk  ASII 
17 PT Surya Toto Indonesia Tbk  TOTO 
18 PT Gajah Tunggal Tbk  GJTL 
19 PT Mustika Ratu Tbk  MRAT 
20 PT Indomobil Sukses Internasional Tbk  IMAS 
21 PT Unilever Indonesia Tbk  UNVR 
22 PT Century Textile Industry Tbk  CNTX 
23 PT Akasha Wira Internasional Tbk  ADES 
24 PT Polychem Indonesia Tbk  ADMG 
25 PT Prasidha Aneka Niaga Tbk  PSDN 
26 PT Argo Pantes Tbk  ARGO 
27 PT Sekar Laut Tbk  SKLT 
28 PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk  BIMA 
29 PT Mandom Indonesia Tbk  TCID 
30 PT KMI Wire and Cable Tbk  KBLI 
31 PT Kabelindo Murni Tbk  KBLM 
32 PT Davomas Abadi Tbk DAVO 
33 PT Astra Otoparts Tbk AUTO 
34 PT Barito Pacific Tbk BRPT 
35 PT Multistrada Arah Sarana Tbk MASA 
36 PT Selamat Sempurna Tbk SMSM 
37 PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk GDST 
38 PT Mulia Industrindo Tbk MLIA 
39 PT Jaya Pari Steel Tbk JPRS 
40 PT Lionmesh Prima Tbk LMSH 
41 PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk IKAI 
42 PT Panasia Indo Resources Tbk HDTX 
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LAMPIRAN B 

TABEL NILAI VARIABEL DEPENDEN DAN INDEPENDEN 

PERUSAHAAN TAHUN NDA REVREC PPE 1/AT-1 NPM  ROA ATO KI KM PDKI BSIZE KOMAUD 

GGRM 2010 0,0492 0,1778 0,272 0,0000367 11,2 13,7 1,22 75,55 0,8 1 0 3 

GGRM 2011 0,1642 0,1257 0,2664 0,0000325 11,8 12,79 1,07 75,55 0,85 0,5 2 3 

GGRM 2012 0,0029 0,1714 0,2658 0,0000256 8,3 9,8 1,18 75,55 0,92 0,5 2 3 

MYOR 2010 0,0139 0,1687 0,2476 0,0000002 13,14 19,11 1,45 56,64 0,06 0,33 4 3 

MYOR 2011 0,007 0,0588 0,2645 0,0000001 13,96 18,41 1,32 56,63 0,06 0,33 4 3 

MYOR 2012 0,0482 0,2927 0,2725 0,0000001 13,02 18,85 1,45 56,63 0,06 0,33 4 3 

RMBA 2010 -0,1383 0,3046 0,1545 0,0000023 14,93 27,32 1,83 74 0,001 0,33 2 3 

RMBA 2011 -0,0024 0,2399 0,1415 0,0000023 25,17 39,56 1,57 86,65 0,001 0,33 2 3 

RMBA 2012 0,0039 0,0871 0,1083 0,0000017 11,59 18,93 1,63 86,65 0,001 0,33 2 3 

INDF 2010 -0,0757 0,0216 0,2906 0 10,25 8,32 0,81 50,05 0,06 0,3 7 3 

INDF 2011 -0,0016 0,1258 0,2733 0 10,79 9,13 0,85 50,07 0,06 0,33 6 4 

INDF 2012 -0,049 0,0916 0,2944 0 9,55 8,06 0,84 50,07 0,02 0,38 5 4 

ULTJ 2010 -0,0904 0,1449 0,5436 0,0000006 5,71 5,35 0,94 46,62 17,9 0 2 3 

ULTJ 2011 -0,1105 0,0772 0,5331 0,0000005 4,82 4,65 0,96 46,62 17,9 0,33 2 3 

ULTJ 2012 -0,0634 0,3025 0,4495 0,0000005 12,58 14,6 1,16 46,62 17,9 0,33 2 3 

AUTO 2010 0,1779 0,191 0,2121 0,0000002 19,59 21,94 1,12 95,65 0,07 0,3 7 3 

AUTO 2011 0,1509 0,1683 0,2771 0,0000002 14,96 15,84 1,06 95,65 0,07 0,4 6 3 

AUTO 2012 0,0859 0,1067 0,2993 0,0000001 13,72 12,79 0,93 95,65 0,07 0,4 6 3 

BRPT 2010 0,0923 0,1696 0,5603 0,0000001 -4,36 -4,61 1,06 72,19 0,49 0,6 2 3 

BRPT 2011 0,0013 -0,4891 0,6871 0,0000001 -3,94 -1,95 0,49 72,19 0,49 0,6 2 3 

BRPT 2012 -0,1194 0,7454 0,0056 0,0000001 -5,39 -5,83 1,08 72,21 0,49 0,6 2 3 

MRAT 2010 0,0542 0,033 0,1869 0,0000027 6,61 6,32 0,96 80,24 0,03 0,33 2 3 

MRAT 2011 0,0692 0,0264 0,1932 0,0000026 6,86 6,6 0,96 80,24 0,03 0,33 2 3 

MRAT 2012 0,0427 0,0452 0,1887 0,0000024 6,71 6,75 1,01 80,22 0,03 0,33 2 3 

UNVR 2010 -0,0313 0,1384 0,5543 0,0000004 17,19 38,9 2,26 85 0,001 0,75 1 3 

UNVR 2011 -0,1491 0,3482 0,6108 0,0000003 17,74 39,73 2,24 85 0,001 0,8 1 3 

UNVR 2012 -0,0336 0,3587 0,5994 0,0000002 17,72 40,38 2,28 85 0,001 0,8 1 3 

MASA 2010 -0,1302 0,1292 0,8416 0,0000011 8,77 5,8 0,66 44,7 1,87 0,4 3 3 

MASA 2011 0,0145 0,2265 1,0661 0,0000009 4,99 3,01 0,6 67,4 0,68 0,4 3 3 

MASA 2012 -0,13 0,0574 0,8714 0,0000009 0,1 0,05 0,51 48,3 3,46 0,4 3 3 

SMSM 2010 0,021 0,1615 0,4001 0,0000074 10,56 15,45 1,46 58,13 6,043 0,33 2 3 

SMSM 2011 -0,0098 -0,1145 0,3727 0,0000063 12,13 19,29 1,59 58,13 6,043 0,33 2 3 
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SMSM 2012 -0,0744 0,5344 0,43 0,0000039 12,41 18,63 1,5 58,13 6,043 0,33 2 3 

ALKA 2010 0,0206 0,4428 0,0165 0,000001 0,49 2,61 5,31 90,11 0,07 0,2 4 3 

ALKA 2011 -0,1156 -0,3462 0,0169 0,0000008 1,14 3,86 3,38 90,11 0,07 0 4 3 

ALKA 2012 0,0382 0,203 0,1229 0,0000007 0,61 3,46 5,66 90,11 0,07 0 4 3 

TBMS 2010 0,1611 1,3695 0,12 0,0000112 0,08 0,26 3,45 86,23 0,5 0,4 3 3 

TBMS 2011 0,1788 1,2349 0,0973 0,0000089 0,35 1,44 4,14 86,23 0,5 0,4 3 3 

TBMS 2012 -0,0489 0,4829 0,121 0,0000065 0,38 1,34 3,51 86,23 0,5 0,4 3 3 

ASII 2010 0,1585 0,0452 0,2739 0,0000001 13,08 15,07 1,15 50,11 0,04 0,45 6 4 

ASII 2011 0,1035 0,1691 0,2535 0,0000001 12,97 13,73 1,06 50,11 0,04 0,45 6 4 

ASII 2012 0,09 0,1582 0,2236 0,0000001 12,09 12,48 1,03 50,11 0,04 0,3 7 4 

KLBF 2010 0,0139 0,1687 0,2476 0,0000002 13,14 19,11 1,45 56,64 0,06 0,33 4 3 

KLBF 2011 0,007 0,0588 0,2645 0,0000001 13,96 18,41 1,32 56,63 0,06 0,33 4 3 

KLBF 2012 0,0482 0,2927 0,2725 0,0000001 13,02 18,85 1,45 56,63 0,06 0,33 4 3 

STTP 2010 0,1585 0,0452 0,2739 0,0000007 13,08 15,07 1,15 50,11 0,04 0,45 6 4 

STTP 2011 0,1035 0,1691 0,2535 0,0000007 12,97 13,73 1,06 50,11 0,04 0,45 6 4 

STTP 2012 0,09 0,1582 0,2236 0,0000006 12,09 12,48 1,03 50,11 0,04 0,3 7 4 

MLBI 2010 0,1779 0,191 0,2121 0,0000028 19,59 21,94 1,12 95,65 0,07 0,3 7 3 

MLBI 2011 0,1509 0,1683 0,2771 0,0000025 14,96 15,84 1,06 95,65 0,07 0,4 6 3 

MLBI 2012 0,0859 0,1067 0,2993 0,0000016 13,72 12,79 0,93 95,65 0,07 0,4 6 3 

HDTX 2010 0,021 0,1615 0,4001 0,0000028 10,56 15,45 1,46 58,13 6,043 0,33 2 3 

HDTX 2011 -0,0098 -0,1145 0,3727 0,0000024 12,13 19,29 1,59 58,13 6,043 0,33 2 3 

HDTX 2012 -0,0744 0,5344 0,43 0,0000024 12,41 18,63 1,5 58,13 6,043 0,33 2 3 

IKAI 2010 0,1585 0,0452 0,2739 0,0000367 13,08 15,07 1,15 50,11 0,04 0,45 6 4 

IKAI 2011 0,1035 0,1691 0,2535 0,0000002 12,97 13,73 1,06 50,11 0,04 0,45 6 4 

IKAI 2012 0,09 0,1582 0,2236 0,0000023 12,09 12,48 1,03 50,11 0,04 0,3 7 4 

LMSH 2010 -0,0757 0,0216 0,2906 0 10,25 8,32 0,81 50,05 0,06 0,3 7 3 

LMSH 2011 -0,0016 0,1258 0,2733 0,0000006 10,79 9,13 0,85 50,07 0,06 0,33 6 4 

LMSH 2012 -0,049 0,0916 0,2944 0,0000002 9,55 8,06 0,84 50,07 0,02 0,38 5 4 

JPRS 2010 0,0492 0,1778 0,272 0,0000001 11,2 13,7 1,22 75,55 0,8 1 0 3 

JPRS 2011 0,1642 0,1257 0,2664 0,0000027 11,8 12,79 1,07 75,55 0,85 0,5 2 3 

JPRS 2012 0,0029 0,1714 0,2658 0,0000001 8,3 9,8 1,18 75,55 0,92 0,5 2 3 

MLIA 2010 -0,1383 0,3046 0,1545 0,0000004 14,93 27,32 1,83 74 0,001 0,33 2 3 

MLIA 2011 -0,0024 0,2399 0,1415 0,0000011 25,17 39,56 1,57 86,65 0,001 0,33 2 3 

MLIA 2012 0,0039 0,0871 0,1083 0,0000074 11,59 18,93 1,63 86,65 0,001 0,33 2 3 

GDST 2010 -0,0313 0,1384 0,5543 0,000001 17,19 38,9 2,26 85 0,001 0,75 1 3 

GDST 2011 -0,1491 0,3482 0,6108 0,0000112 17,74 39,73 2,24 85 0,001 0,8 1 3 

GDST 2012 -0,0336 0,3587 0,5994 0,0000001 17,72 40,38 2,28 85 0,001 0,8 1 3 
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DAVO 2010 -0,1302 0,1292 0,8416 0,0000002 8,77 5,8 0,66 44,7 1,87 0,4 3 3 

DAVO 2011 0,0145 0,2265 1,0661 0,0000007 4,99 3,01 0,6 67,4 0,68 0,4 3 3 

DAVO 2012 -0,13 0,0574 0,8714 0,0000028 0,1 0,05 0,51 48,3 3,46 0,4 3 3 

KBLM 2010 0,0206 0,4428 0,0165 0,0000028 0,49 2,61 5,31 90,11 0,07 0,2 4 3 

KBLM 2011 -0,1156 -0,3462 0,0169 0,0000325 1,14 3,86 3,38 90,11 0,07 0 4 3 

KBLM 2012 0,0382 0,203 0,1229 0,0000001 0,61 3,46 5,66 90,11 0,07 0 4 3 

KBLI 2010 0,1611 1,3695 0,12 0,0000023 0,08 0,26 3,45 86,23 0,5 0,4 3 3 

KBLI 2011 0,1788 1,2349 0,0973 0 0,35 1,44 4,14 86,23 0,5 0,4 3 3 

KBLI 2012 -0,0489 0,4829 0,121 0,0000005 0,38 1,34 3,51 86,23 0,5 0,4 3 3 

TCID 2010 0,0139 0,1687 0,2476 0,0000002 13,14 19,11 1,45 56,64 0,06 0,33 4 3 

TCID 2011 0,007 0,0588 0,2645 0,0000001 13,96 18,41 1,32 56,63 0,06 0,33 4 3 

TCID 2012 0,0482 0,2927 0,2725 0,0000026 13,02 18,85 1,45 56,63 0,06 0,33 4 3 

BIMA 2010 0,1585 0,0452 0,2739 0,0000001 13,08 15,07 1,15 50,11 0,04 0,45 6 4 

BIMA 2011 0,1035 0,1691 0,2535 0,0000003 12,97 13,73 1,06 50,11 0,04 0,45 6 4 

BIMA 2012 0,09 0,1582 0,2236 0,0000009 12,09 12,48 1,03 50,11 0,04 0,3 7 4 

SKLT 2010 0,1779 0,191 0,2121 0,0000063 19,59 21,94 1,12 95,65 0,07 0,3 7 3 

SKLT 2011 0,1509 0,1683 0,2771 0,0000008 14,96 15,84 1,06 95,65 0,07 0,4 6 3 

SKLT 2012 0,0859 0,1067 0,2993 0,0000089 13,72 12,79 0,93 95,65 0,07 0,4 6 3 

ARGO 2010 -0,0904 0,1449 0,5436 0,0000001 5,71 5,35 0,94 46,62 17,9 0 2 3 

ARGO 2011 -0,1105 0,0772 0,5331 0,0000001 4,82 4,65 0,96 46,62 17,9 0,33 2 3 

ARGO 2012 -0,0634 0,3025 0,4495 0,0000007 12,58 14,6 1,16 46,62 17,9 0,33 2 3 

PSDN 2010 0,0492 0,1778 0,272 0,0000025 11,2 13,7 1,22 75,55 0,8 1 0 3 

PSDN 2011 0,1642 0,1257 0,2664 0,0000024 11,8 12,79 1,07 75,55 0,85 0,5 2 3 

PSDN 2012 0,0029 0,1714 0,2658 0,0000256 8,3 9,8 1,18 75,55 0,92 0,5 2 3 

ADMG 2010 0,0139 0,1687 0,2476 0,0000001 13,14 19,11 1,45 56,64 0,06 0,33 4 3 

ADMG 2011 0,007 0,0588 0,2645 0,0000017 13,96 18,41 1,32 56,63 0,06 0,33 4 3 

ADMG 2012 0,0482 0,2927 0,2725 0 13,02 18,85 1,45 56,63 0,06 0,33 4 3 

ADES 2010 -0,1383 0,3046 0,1545 0,0000005 14,93 27,32 1,83 74 0,001 0,33 2 3 

ADES 2011 -0,0024 0,2399 0,1415 0,0000001 25,17 39,56 1,57 86,65 0,001 0,33 2 3 

ADES 2012 0,0039 0,0871 0,1083 0,0000001 11,59 18,93 1,63 86,65 0,001 0,33 2 3 

CNTX 2010 0,1585 0,0452 0,2739 0,0000024 13,08 15,07 1,15 50,11 0,04 0,45 6 4 

CNTX 2011 0,1035 0,1691 0,2535 0,0000001 12,97 13,73 1,06 50,11 0,04 0,45 6 4 

CNTX 2012 0,09 0,1582 0,2236 0,0000002 12,09 12,48 1,03 50,11 0,04 0,3 7 4 

GJTL 2010 0,0139 0,1687 0,2476 0,0000009 13,14 19,11 1,45 56,64 0,06 0,33 4 3 

GJTL 2011 0,007 0,0588 0,2645 0,0000039 13,96 18,41 1,32 56,63 0,06 0,33 4 3 

GJTL 2012 0,0482 0,2927 0,2725 0,0000007 13,02 18,85 1,45 56,63 0,06 0,33 4 3 

TOTO 2010 0,0492 0,1778 0,272 0,0000065 11,2 13,7 1,22 75,55 0,8 1 0 3 
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TOTO 2011 0,1642 0,1257 0,2664 0,0000001 11,8 12,79 1,07 75,55 0,85 0,5 2 3 

TOTO 2012 0,0029 0,1714 0,2658 0,0000001 8,3 9,8 1,18 75,55 0,92 0,5 2 3 

FASW 2010 0,0139 0,1687 0,2476 0,0000006 13,14 19,11 1,45 56,64 0,06 0,33 4 3 

FASW 2011 0,007 0,0588 0,2645 0,0000016 13,96 18,41 1,32 56,63 0,06 0,33 4 3 

FASW 2012 0,0482 0,2927 0,2725 0,0000024 13,02 18,85 1,45 56,63 0,06 0,33 4 3 

SMCB 2010 -0,1383 0,3046 0,1545 0,0000367 14,93 27,32 1,83 74 0,001 0,33 2 3 

SMCB 2011 -0,0024 0,2399 0,1415 0,0000002 25,17 39,56 1,57 86,65 0,001 0,33 2 3 

SMCB 2012 0,0039 0,0871 0,1083 0,0000023 11,59 18,93 1,63 86,65 0,001 0,33 2 3 

INTP 2010 -0,0757 0,0216 0,2906 0 10,25 8,32 0,81 50,05 0,06 0,3 7 3 

INTP 2011 -0,0016 0,1258 0,2733 0,0000006 10,79 9,13 0,85 50,07 0,06 0,33 6 4 

INTP 2012 -0,049 0,0916 0,2944 0,0000002 9,55 8,06 0,84 50,07 0,02 0,38 5 4 

MERK 2010 -0,0904 0,1449 0,5436 0,0000001 5,71 5,35 0,94 46,62 17,9 0 2 3 

MERK 2011 -0,1105 0,0772 0,5331 0,0000027 4,82 4,65 0,96 46,62 17,9 0,33 2 3 

MERK 2012 -0,0634 0,3025 0,4495 0,0000001 12,58 14,6 1,16 46,62 17,9 0,33 2 3 

IMAS 2010 0,1779 0,191 0,2121 0,0000004 19,59 21,94 1,12 95,65 0,07 0,3 7 3 

IMAS 2011 0,1509 0,1683 0,2771 0,0000011 14,96 15,84 1,06 95,65 0,07 0,4 6 3 

IMAS 2012 0,0859 0,1067 0,2993 0,0000074 13,72 12,79 0,93 95,65 0,07 0,4 6 3 

TIRT 2010 0,0923 0,1696 0,5603 0,000001 -4,36 -4,61 1,06 72,19 0,49 0,6 2 3 

TIRT 2011 0,0013 -0,4891 0,6871 0,0000112 -3,94 -1,95 0,49 72,19 0,49 0,6 2 3 

TIRT 2012 -0,1194 0,7454 0,0056 0,0000001 -5,39 -5,83 1,08 72,21 0,49 0,6 2 3 
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LAMPIRAN C 

Hasil Uji Model 1 

Uji Chow  
 
Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 1.421913 (41,79) 0.0905 

Cross-section Chi-square 69.641323 41 0.0035 
               

 
Uji Hausman  
 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     

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

     
     Cross-section random 31.981093 5 0.0000 
           

Statistik Deskriptif  

 
 ABDA KI KM PDKI BSIZE KOMAUD 

 Mean  0.071159  68.22460  1.817984  0.396591  3.579365  3.166667 
 Median  0.067563  69.79500  0.065000  0.333333  3.000000  3.000000 
 Maximum  0.193695  95.65000  17.90000  1.000000  7.000000  4.000000 
 Minimum  0.006249  44.70000  0.001000  0.000000  0.000000  3.000000 
 Std. Dev.  0.050482  17.10609  4.673499  0.183488  1.956949  0.374166 
 Skewness  0.607124  0.200557  2.942855  1.061121  0.349873  1.788854 
 Kurtosis  2.371410  1.522469  10.22325  6.094505  1.965187  4.200000 
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Uji Normalitas 

 

 

Uji Multikolinieritas 

 
 KI KM PDKI BSIZE KOMAUD 

KI  1.000000 -0.393262  0.153991 -0.167196 -0.475770 
KM -0.393262  1.000000 -0.255006 -0.299263 -0.170817 

PDKI  0.153991 -0.255006  1.000000 -0.393559 -0.018406 
BSIZE -0.167196 -0.299263 -0.393559  1.000000  0.577237 

KOMAUD -0.475770 -0.170817 -0.018406  0.577237  1.000000 
 

Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White   
     
     F-statistic 3.125980     Prob. F(1,122) 0.0796 

Obs*R-squared 3.097850     Prob. Chi-Square(1) 0.0784 
               

 

Uji Autokolerasi  

Uji Hasil Pengujian Treatment “ar(1)” 

Durbin-Watson 3.237647 1.980968 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2010 2012
Observations 126

Mean      -4.63e-18
Median  -0.002952
Maximum  0.084688
Minimum -0.068015
Std. Dev.   0.035802
Skewness   0.403782
Kurtosis   2.813488

Jarque-Bera  3.606469
Probability  0.164765
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Uji Data Panel 

Dependent Variable: DA   
Method: Least Squares   
Date: 08/14/14   Time: 19:54   
Sample (adjusted): 2 126   
Included observations: 125 after adjustments  
Convergence achieved after 8 iterations  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.186611 0.055046 -3.390120 0.0010 

KI 0.001508 0.000276 5.458638 0.0000 
KM 0.003966 0.000905 4.382635 0.0000 

PDKI 0.043455 0.024287 1.789260 0.0761 
BSIZE 0.005717 0.002676 2.136698 0.0347 

KOMAUD 0.034751 0.014686 2.366227 0.0196 
AR(1) -0.358522 0.091453 -3.920277 0.0001 

     
     R-squared 0.224226     Mean dependent var 0.071531 

Adjusted R-squared 0.184780     S.D. dependent var 0.050513 
S.E. of regression 0.045608     Akaike info criterion -3.283117 
Sum squared resid 0.245446     Schwarz criterion -3.124731 
Log likelihood 212.1948     Hannan-Quinn criter. -3.218773 
F-statistic 5.684374     Durbin-Watson stat 1.980968 
Prob(F-statistic) 0.000032    
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LAMPIRAN D 

HASIL UJI MODEL 2 

Uji Chow  
 
Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 17.572893 (41,83) 0.0000 

Cross-section Chi-square 286.035425 41 0.0000 
               

 

Uji Hausman  
 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     

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

     
     Cross-section random 14.553722 1 0.0001 
               

 

Statistik Deskriptif  

 
 KKP ABDA 

 Mean  2.296439  0.071159 
 Median  2.175417  0.067563 
 Maximum  6.956353  0.193695 
 Minimum  0.047584  0.006249 
 Std. Dev.  1.795726  0.050482 
 Skewness  0.696833  0.607124 
 Kurtosis  2.925263  2.371410 
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Uji Normalitas 

 

  

Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 2.663998     Prob. F(2,122) 0.0737 

Obs*R-squared 5.230583     Prob. Chi-Square(2) 0.0731 
Scaled explained SS 10.18534     Prob. Chi-Square(2) 0.0061 

               
 

Uji Autokolerasi 

Uji Hasil Pengujian Treatment “ar(1)” 

Durbin-Watson 3.628184 1.966026 
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Uji Data Panel 

Dependent Variable: KKP   

Method: Least Squares   

Date: 08/14/14   Time: 19:59   

Sample (adjusted): 2 126   

Included observations: 125 after adjustments  

Convergence achieved after 6 iterations  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 1.698357 0.315167 5.388754 0.0000 

DA 8.853535 2.199423 4.025390 0.0001 

AR(1) 0.523392 0.077894 6.719299 0.0000 
     
     

R-squared 0.367558     Mean dependent var 2.307536 

Adjusted R-squared 0.357190     S.D. dependent var 1.798609 

S.E. of regression 1.442043     Akaike info criterion 3.593706 

Sum squared resid 253.6974     Schwarz criterion 3.661585 

Log likelihood -221.6066     Hannan-Quinn criter. 3.621281 

F-statistic 35.45147     Durbin-Watson stat 1.966026 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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