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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The aims of this research is to examine the influence of corporate governance 

mechanisms, such as, board of commissioner composition and size, audit committee size, 

composition of independent audit committee members and their expertise on the earnings 

management practice in public bank companies listed in Indonesia Stock Exchange. 

 The samples of this research is all of public banks companies existed in 

Indonesia in the year of 2007-2009 which were listed in Indonesia Stock Exchange. The 

research data were collected from public bank’s financial statement and annual report 

for the period of 2007 until 2009. From purposive sampling method, I have collected 72 

observations from 24 public banks companies/3 years. By using multiple regression 

analysis as the research method, the results shown that five independent variables 

influenced earnings management of public banks companies simultaneously. 

The conclusion of this research is only board of commissioner composition and 

audit committee expertise that significantly affect earnings management, while board 

commissioner size, composition of independent audit committee members and size have 

no significant effect to earnings management. 

Keywords: corporate governance, board of commissioner, audit committee, earnings 

management 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Perekonomian Indonesia saat ini tengah mengalami peningkatan. Hal ini ditandai 

dengan banyaknya aktivitas investasi yang masuk ke Indonesia, baik dalam bentuk 

investasi langsung (foreign direct investment) maupun melalui portofolio saham (foreign 

portfolio investment) di pasar bursa. Bagi investor yang melakukan kegiatan investasi di 

Indonesia, laporan keuangan merupakan salah satu acuan utama untuk menilai kinerja 

keuangan dari perusahaan yang akan menjadi sasaran investasi. Laporan keuangan yang 

disajikan baik dalam bentuk neraca, laporan laba rugi, maupun laporan arus kas 

mencerminkan rekam jejak (track record) atas perkembangan keuangan suatu 

perusahaan selama periode tertentu. 

Namun perlu diketahui pula bahwa laporan keuangan telah menjadi suatu isu 

sentral sebagai sumber penyalahgunaan informasi yang merugikan pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan (stakeholders). Pada tahun 1998 sampai dengan 

2001 tercatat telah terjadi banyak skandal keuangan di perusahaan-perusahaan publik 

dengan melibatkan manipulasi laporan keuangan seperti yang terjadi pada PT Lippo, Tbk 

dan PT Kimia Farma, Tbk (Boediono, 2005). 

Sebagai perusahaan publik yang mendaftarkan sahamnya di pasar saham, 

penyajian dan pengungkapan atas laporan keuangan sudah seharusnya memenuhi standar 

akuntasi keuangan yang berlaku baik dalam bentuk PSAK maupun ketentuan yang 

diberlakukan oleh Bapepam selaku pengawas pasar modal di Indonesia. Salah satu 

peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam mewajibkan emiten untuk mengungkapkan 
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informasi penting melalui laporan tahunan diantaranya laporan keuangan kepada para 

pemegang saham maupun laporan-laporan lainnya kepada Bapepam, bursa efek, serta 

masyarakat dengan tepat waktu, akurat, dapat dimengerti, dan obyektif (Boediono, 

2005). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi informasi yang asimetris (asymmetric 

information) yang disampaikan oleh perusahaan melalui laporan keuangan tidak sesuai 

dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. 

Salah satu unsur informasi yang menjadi acuan penting bagi para pengguna 

laporan keuangan dalam menilai perkembangan perusahaan adalah laba perusahaan. 

Laba perusahaan menggambarkan suatu perolehan pendapatan bersih yang berhasil 

dihimpun oleh perusahaan selama satu periode setelah dikurangi dengan beban yang 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghimpun pendapatan. Namun berdasarkan 

Subramanyam (1996) dalam Utama dan Siregar (2006), adanya fleksibilitas yang 

senantiasa terbuka dalam implementasi prinsip akuntansi yang berlaku umum (generally 

accepted accounting principles) menyebabkan manajemen dapat memilih kebijakan 

akuntansi dari berbagai pilihan kebijakan yang ada, sehingga pada gilirannya fleksibilitas 

tersebut memungkinkan dilakukannya pengelolaan laba (earnings management) oleh 

manajemen perusahaan. 

Tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen ini dapat merugikan 

pengguna laporan keuangan, terutama para pemegang saham yang mempunyai 

wewenang kepemilikan langsung terhadap perusahaan. Secara konseptual para 

pemegang saham atau pemilik perusahaan merupakan pihak principal sedangkan 

manajemen bertindak sebagai agent dari perusahaan tersebut. Menurut Cornett et al. 

(2006), tindakan manajemen laba telah menimbulkan beberapa kasus skandal pelaporan 

akuntansi dalam dunia bisnis, antara lain Enron, Merck, World.Com, dan mayoritas 

perusahaan lain di Amerika Serikat. 
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Salah satu penyebab kondisi timbulnya manipulasi laporan keuangan yang terjadi 

di perusahaan-perusahaan tersebut adalah kurangnya penerapan tata kelola peusahaan 

(corporate governance) (Setiawan dan Nasution, 2007). Bukti menunjukkan lemahnya 

praktik corporate governance di Indonesia mengarah pada defisiensi pembuatan 

keputusan dalam perusahaan dan tindakan perusahaan (Alijoyo et al., 2004). Menurut 

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) corporate governance 

merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, 

pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para 

pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan 

kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan 

perusahaan. Corporate governance merupakan konsep yang diajukan karena sistem 

corporate governance membantu meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervisi 

atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap 

stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan sehingga akan tercapai 

pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan 

(Setiawan dan Nasution, 2007). 

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai corporate governance terhadap 

manajemen laba antara lain Siregar dan Utama (2006), Isnanta (2008), Siallagan dan 

Machfoedz (2006), dan Boediono (2005) mengacu pada perusahaan-perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai obyek penelitian kecuali perusahaan 

perbankan. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Setiawan dan Nasution 

(2007) dengan mengacu pada perusahaan perbankan sebagai obyek penelitian. 

Industri perbankan merupakan industri yang memiliki karakteristik berbeda 

dengan industri-industri lain yang berkembang di Indonesia. Industri perbankan bergerak 

dalam bidang keuangan sebagai lembaga intermediasi yang bertugas menghimpun dana 

PENERAPAN CORPORATE..., Bimantoro Adi Pratomo, Ak.-IBS, 2010



4 

 

 

dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk tabungan, giro, dan 

deposito untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Industri ini 

merupakan industri yang bergerak atas dasar kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, 

industri perbankan memiliki regulasi yang ketat guna menjaga kepercayaan masyarakat 

dalam menempatkan dananya di bank. Jika kepercayaan masyarakat atas perbankan 

berkurang atau hilang akibat isu-isu negatif, maka akan mengakibatkan rush yang dapat 

mengganggu likuiditas bank seperti yang terjadi pada krisis moneter tahun 1998. Selain 

itu, industri perbankan memiliki risiko yang tinggi karena perbankan memiliki efek 

domino. Efek domino ini timbul karena bank juga menempatkan dananya pada bank lain 

untuk menjaga likuiditas dan mengatasi mismatch antara dana yang dihimpun dan dana 

yang disalurkan. Jika likuiditas atau kepercayaan pada satu bank terganggu maka bank-

bank lain akan terkena imbasnya. 

Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan moneter tertinggi di Indonesia dan 

juga sebagai pengawas perbankan Indonesia melakukan pengetatan regulasi terhadap 

bank-bank di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan bank tersebut. Salah 

satu regulasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia misalnya pemenuhan CAR minimum 

untuk setiap bank. Dalam melakukan pengawasan terhadap bank-bank atas kepatuhan 

terhadap ketentuan bank, Bank Indonesia menggunakan dasar laporan keuangan yang 

diterbitkan oleh bank secara periodik. Oleh karena itu, Setiawati dan Na’im (2001) 

berargumen bahwa manajer mempunyai insentif untuk melakukan manajemen laba 

supaya perusahaan mereka dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh BI. 

Mengingat tingginya risiko yang dimiliki oleh industri perbankan, diperlukan suatu 

corporate governance untuk meminimalkan tingkat manajemen laba di industri 

perbankan sekaligus membantu menciptakan lingkungan yang kondusif demi terciptanya 

pertumbuhan yang efisien dan sustainable di lingkungan perbankan. 
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Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 

mewajibkan bank umum yang beroperasi di Indonesia untuk menerapkan good corporate 

governance. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi 

kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri 

perbankan. Bank Indonesia mendefinisikan good corporate governance sebagai suatu 

tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), 

akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi 

(independency), dan kewajaran (fairness). Dalam PBI tersebut, Bank Indonesia 

menekankan penerapan good corporate governance pada beberapa tingkatan manajemen 

dalam struktur organisasi perbankan seperti dewan komisaris, direksi, dan beberapa 

komite. 

Berdasarkan PBI Nomor 8/4/PBI/2006, komite-komite yang terdapat dalam suatu 

struktur good corporate governance bank umum terdiri atas: 

a. Komite Audit 

b. Komite Pemantau Risiko 

c. Komite Remunerasi dan Nominasi 

Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan 

audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan 

pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Pemantau 

Risiko memiliki tugas mengevaluasi kebijakan manajemen risiko terhadap 

pelaksanaannya serta memantau pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan 

Satuan Kerja Manajemen Risiko. Sedangkan Komite Remunerasi dan Nominasi 

memiliki tanggung jawab terutama atas proses remunerasi dan nominasi atas dewan 

komisaris dan direksi. 
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Penelitian ini menguji mekanisme corporate governance diantaranya komposisi 

dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, komposisi 

pihak independen dalam komite audit, dan keahlian anggota komite audit terhadap 

praktik manajemen laba di industri perbankan Indonesia. Berdasarkan uraian di atas 

maka peneliti mengangkat suatu penelitian terkait corporate governance terhadap 

manajemen laba dalam bentuk skripsi dengan judul “PENERAPAN CORPORATE 

GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA DI INDUSTRI PERBANKAN 

INDONESIA PERIODE 2007-2009”. 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan corporate 

governance, dalam hal ini komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan 

komisaris, ukuran komite audit, komposisi pihak independen dalam komite audit, dan 

keahlian anggota komite audit berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap 

manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. 

 

1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki keterbatasan yaitu,  

1. Penelitian ini hanya mengacu pada lima komponen corporate governance yaitu 

komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, ukuran komite 

audit, komposisi pihak independen dalam komite audit, dan keahlian anggota 

komite audit.  

2. Penelitian ini tidak menggunakan komponen ukuran perusahaan. 

3. Data penelitian yang digunakan adalah periode 2007-2009. 
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4. Penelitian ini tidak mengacu pada komponen corporate governance lain yang 

biasa digunakan oleh para peneliti, misalnya kepemilikan institusional dan 

kepemilikan manajerial.  

5. Penelitian ini juga tidak menggunakan nilai Indeks Corporate Governance yang 

melibatkan aspek lebih banyak. 

6. Perhitungan manajemen laba diukur dengan model akrual khusus Beaver dan 

Engel (1996) sebagaimana yang digunakan oleh Setiawan dan Nasution (2007) 

dalam penelitian sebelumnya. 

 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan perumusan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh corporate governance terhadap 

manajemen laba. 

 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menunjukkan konsep dan teori, 

terutama akuntansi keuangan mengenai agency theory dan corporate governance serta 

pengaruhnya terhadap manajemen laba di lingkungan perbankan Indonesia. Dengan 

penyusuan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pemakai laporan keuangan dan 

praktisi penyelenggara perusahaan dalam memahami corporate governance dan praktik 

manajemen laba sehingga dapat meningkatkan nilai dan pertumbuhan perusahaan. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Pembahasan hasil penelitian dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu: 

Bab I : Pendahuluan 

PENERAPAN CORPORATE..., Bimantoro Adi Pratomo, Ak.-IBS, 2010



8 

 

 

Dalam bab ini diuaraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II : Landasan Teoritis 

Dalam bab ini memuat tinjauan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang 

dibahas dalam skripsi yang meliputi konsep perbankan, teori keagenan, corporate 

governance, dewan komisaris, komite audit, dan manajemen laba serta 

penyusunan kerangka pemikiran untuk mengembangkan suatu hipotesis. 

Bab III : Metodologi Penelitian 

Bab ini menjelaskan metode-metode penelitian yang digunakan dalam penulisan 

skripsi, meliputi objek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis 

data. 

Bab IV : Analisis dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan tentang analisis data, temuan empiris yang diperoleh dalam 

penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian. 

Bab V : Penutup 

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan 

disertai dengan saran-saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.1 Konsep Perbankan 

Perbankan secara umum merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan 

berupa pengumpulan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat 

dalam berbagai bentuk instrumen keuangan. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan 

ini, bank sering pula disebut sebagai lembaga kepercayaan. Sejalan dengan karakteristik 

usahanya tersebut, maka bank merupakan suatu segmen usaha yang kegiatannya banyak 

diatur oleh pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai otoritas pengatur dan pengawas 

perbankan nasional. Di Indonesia, bank merupakan sumber utama (prime source) dalam 

pembangunan nasional dengan berperan sebagai motor penggerak roda perekonomian 

Indonesia (Zulhaimi, 2006). Berbagai sektor usaha mulai dari usaha mikro, kecil, 

menengah hingga usaha berskala makro membutuhkan bank sebagai penyalur pinjaman 

yang bermanfaat untuk menambah permodalan usaha dari berbagai macam industri. 

Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah: 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.” 

 

Sementara itu, dalam PSAK No. 31 Tahun 2009 mengenai akuntansi perbankan (Revisi 

2009) menyebutkan bahwa bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara 

keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana 
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(surplus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit unit) serta lembaga 

yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pada 

dasarnya bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai 

mediator atau perantara bagi peredaran lalu lintas uang, yaitu dengan cara menghimpun 

dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk simpanan dan kemudian 

mengelola dana tersebut dengan cara meminjamkan kepada masyarakat yang 

memerlukan dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat serta membangun 

perekonomian nasional. 

Bank-bank yang beroperasi di Indonesia saat ini pada dasarnya dikelompokkan 

ke dalam Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Namun, sejalan dengan 

terjadinya perubahan dalam sistem keuangan terutama yang terkait dengan kelembagaan 

perbankan sebagai dampak dikeluarkannya undang-undang di bidang keuangan dan 

perbankan, bank yang beroperasi di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan fungsi, 

kepemilikan, kemampuan untuk melakukan transaksi valuta asing, dan sistem pengenaan 

bunga. 

Berdasarkan fungsinya, bank yang beroperasi di Indonesia dapat dibedakan 

sebagai berikut (Siamat, 2005: 47-48) 

a. Bank Umum 

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara 

konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
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b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan 

usahanya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. 

Beberapa kegiatan usaha perbankan yang dapat dilakukan oleh bank umum 

diantaranya: 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito 

berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dapat 

dipersamakan dengan itu. 

b. Memberikan kredit 

c. Menerbitkan surat pengakuan utang. 

d. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Sedangkan beberapa kegiatan usaha perbankan yang dapat dilakukan oleh bank 

perkreditan rakyat diantaranya: 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito 

berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dapat 

dipersamakan dengan itu. 

b. Memberikan kredit. 

c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah 

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. 

d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito 

berjangka, dan/atau tabungan pada bank lain. 

Berdasarkan kepemilikannya, bank yang beroperasi di Indonesia dapat dibedakan 

sebagai berikut (Siamat, 2005:47-48): 
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a. Bank Pemerintah atau bank BUMN 

b. Bank Pemerintah Daerah 

c. Bank Asing 

d. Bank Umum Swasta Nasional 

e. Bank Campuran 

Beberapa bank yang beroperasi di Indonesia selain melayani transaksi dalam 

bentuk rupiah juga dapat melakukan transaksi dalam valuta asing. Berdasarkan 

kemampuan untuk melakukan transaksi valuta asing, bank yang beroperasi di Indonesia 

dapat dibedakan sebagai berikut (Siamat, 2005:47-48): 

a. Bank Devisa 

Bank devisa merupakan bank umum milik negara dan bank lain yang 

memperoleh surat izin dari Bank Indonesia untuk melakukan usaha perbankan 

dalam valuta asing. 

b. Bank Non Devisa 

Bank non devisa merupakan kebalikan dari bank devisa yaitu bank umum milik 

negara dan bank lain yang belum atau tidak memperoleh surat izin dari Bank 

Indonesia untuk melakukan usaha perbankan dalam valuta asing. 

Sementara itu, jika dilihat dari sistem pengenaan imbal hasil terhadap nasabah, 

bank yang beroperasi di Indonesia dibedakan menjadi (Siamat, 2005:47-48): 

a. Bank Konvensional 

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi 

pada prinsip atau sistem konvensional. Bank yang berdasarkan prinsip 

konvensional menekankan pengenaan bunga sebagai dasar pengenaan imbal hasil 

bagi nasabah. 
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b. Bank Syariah 

Dalam bank syariah, penentuan imbal hasil bagi nasabah berbeda dengan sistem 

perbankan konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah menetapkan 

perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain dalam hal 

menyimpan dana atau pembiayaan usaha. Penentuan imbal hasil bagi nasabah 

dilakukan berdasarkan bagi hasil antara pihak bank dan nasabah. 

Bank dalam menjalankan usahanya adalah atas dasar kepercayaan. Oleh karena 

itu, setiap bank harus menjaga kesehatannya dan tetap memelihara kepercayaan yang 

diberikan oleh nasabah. Agar bank-bank dapat bekerja dengan baik perlu dilakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap bank. Dalam menjalankan tugasnya, Bank 

Indonesia melakukan upaya-upaya yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-

ketentuan, petunjuk, nasihat, dan pengarahan. Sementara tindakan represif dilakukan 

dalam bentuk pemeriksaan dan tindakan perbaikan. 

Salah satu bentuk tindakan preventif yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam 

menjaga kesehatan pengelolaan bank adalah dengan mengeluarkan Peraturan Bank 

Indonesia terkait penerapan good corporate governance. Aspek penting dalam 

pencapaian good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik) dalam 

perbankan Indonesia adalah transparansi kondisi keuangan bank kepada publik. Adanya 

transparansi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga 

perbankan nasional. Selain itu, dalam menciptakan disiplin pasar (market discipline) 

perlu diupayakan peningkatan transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank untuk 

memudahkan penilaian oleh pelaku pasar melalui publikasi laporan kepada masyarakat 

luas. Di sisi lain, peningkatan transparansi kondisi keuangan bank juga akan mengurangi 

informasi yang asimetris (asymmetric information) sehingga para pelaku pasar dapat 
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memberikan penilaian yang wajar dan dapat mendorong terciptanya disiplin pasar 

(market discipline). 

Sehubungan dengan validitas dari informasi yang akan dipergunakan oleh publik 

pada umumnya dan pelaku pasar pada khususnya maka diperlukan adanya suatu standar 

akuntansi yang digunakan oleh perbanakan serta audit terhadap informasi keuangan yang 

disajikan. Oleh karena itu, dalam Peraturan Bank Indonesia dijelaskan aturan mengenai 

Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia serta hubungan antara bank, akuntan  publik, 

serta Bank Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas audit terhadap laporan keuangan 

bank, kompetensi dari akuntansi publik perlu ditingkatkan. Peningkatan kompetensi 

akuntan publik tersebut akan dilakukan melalui sertifikasi oleh Bank Indonesia. 

Ketentuan mengenai laporan keuangan bank diatur oleh Ikatan Akuntansi 

Indonesia dalam PSAK No. 31 (Revisi 2009) tentang Akuntansi Perbankan. Selain itu 

juga tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 33/3/DPNP tanggal 14 

Desember 2001 atau Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. Dalam PSAK No. 31 

(Revisi 2000) mengenai Akuntansi Perbankan disebutkan terdapat lima jenis laporan 

keuangan bank yaitu: 

a. Neraca 

b. Laporan Laba Rugi 

c. Laporan Perubahan Ekuitas 

d. Laporan Arus Kas 

e. Catatan atas Laporan Keuangan 

Namun seiring dengan perkembangan perbankan yang cukup pesat maka 

diperlukan beberapa tambahan seperti laporan komitmen dan kontinjensi, laporan 

kualitas aktiva produktif, kepemilikan dan kepengurusan bank, transaksi valuta asing dan 

derivatif, perhitungan rasio keuangan dan perhitungan KPMM. 
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Sementara itu berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001, 

bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan cakupan 

yang terdiri dari (Siamat, 2005:368-367) 

a. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan 

b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan 

c. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan 

d. Laporan Keuangan Konsolidasi 

Laporan tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja suatu bank dalam 

kurun waktu satu tahun. Laporan tahunan sekurang-kurangnya mencakup: 

a. Informasi umum perusahaan 

b. Laporan Keuangan Tahunan 

c. Laporan Keuangan Perusahaan Induk di bidang keuangan 

d. Opini dari akuntan publik 

e. Seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan 

Keuangan Publikasi Triwulanan 

f. Seluruh aspek pengungkapan (disclosure) sebagaimana diwajibkan dalam 

pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan 

Indonesia yang berlaku 

g. Jenis risiko dan potensi (risk exposure) yang dihadapi bank serta praktik 

manajemen risiko yang diterapakan bank 

h. Informasi lain. 

Di samping cakupan informasi tersebut, seiring dengan diterbitkannya PBI No. 

8/4/PBI/2006 maka Bank Indonesia mewajibkan untuk menyertakan Laporan 

Pelaksanaan Good Corporate Governance dalam Laporan Tahunan bank. 
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Format laporan keuangan bank yang berlaku sekarang adalah sesuai dengan Surat 

Edaran Bank Indonesia No. 3/33/DPNP tanggal 14 Desember 2001 atau Pedoman 

Akuntansi Perbankan Indonesia. Format neraca adalah bahwa pos-pos yang dianggap 

sensitif seperti kredit yang diberikan, deposito, pinjaman yang diterima, pinjaman 

subordinasi, dan modal pinjaman disajikan secara terpisah antara pihak yang terkait 

dengan bank. Hal ini dibutuhkan untuk mengawasi kinerja bank. Pemisahan tersebut 

menunjukkan bahwa bank harus lebih transparan. Dalam arti, deteksi dini adanya bank 

yang memberikan kredit untuk anak perusahaannya sendiri atau untuk pihak lain yang 

satu kelompok dengan bank atau pihak lain yang terafiliasi.  

Pada format laporan perhitungan laba-rugi juga tampak bahwa laporan tersebut 

menggunakan bentuk multiple step atau berjenjang. Untuk mendapatkan laba bersih, 

harus menghitung laba kotornya terlebih dahulu, setelah itu memperhitungkan laba 

bersih dengan menghitung pendapatan dan biaya di luar bunga. Cara ini akan lebih 

mudah dianalisis, terutama dapat langsung diketahui besarnya spread dengan 

memperhatikan selisih pendapatan bunga dan biaya bunga (net interest margin). 

Sedangkan fee based terlihat dalam pendapatan non bunga. 

Format laporan komitmen dan kontinjensi atau dikenal dengan nama Rekening 

Administratif tampak disajikan secara terpisah antara komitmen dan kontinjensi. 

Rekening tersebut dirinci menurut tagihan dan kewajiban secara urut dengan 

memperhatikan kemungkinan pengaruhnya terhadap neraca atau laba rugi bank. Hal ini 

akan mempermudah mendeteksi transaksi off balance sheet dan posisinya. 

Dalam laporan keuangan juga harus disajikan para pengurus dan pemilik bank 

tersebut. Dari infomasi tentang kepengurusan dan kepemilikan, pengguna-pengguna 

laporan keuangan juga dapat mengetahui apakah bank tersebut telah go public atau 

belum. 
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2.1.2 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Dalam memahami tentang konsep corporate governance yang pada saat ini 

tengah menjadi suatu isu sentral dalam pengelolaan perusahaan, banyak teori yang dapat 

dijadikan sebagai alternatif pemahaman. Namun, dari beberapa teori korporasi yang ada, 

teori agensi (agency theory) merupakan teori yang paling dekat dengan konsep corporate 

governance.  

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah 

sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan investor (principal). Hubungan keagenan 

yang dicetuskan Jensen dan Meckling tersebut menjadi pengembangan teori agensi. 

Teori agensi merupakan salah satu pilar dalam theory of finance. Teori agensi 

memberikan wawasan analisis untuk bisa mengkaji dampak dari hubungan agent dan 

principal atau principal dengan agent. Sementara menurut Alijoyo (2004) agency theory 

menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak-pihak yang mendelegasikan 

keputusan tertentu (principal/pemilik/pemegang saham) dengan pihak yang menerima 

pendelegasian tersebut (agent/direksi/manajemen).  

Beberapa penjelasan mengenai teori agensi dalam penelitian ini bersumber pada 

tulisan Ariyoto (2000) mengenai Good Corporate Governance dan Konsep 

Penegakannya di BUMN dan Lingkungan Usahanya. Teori agensi ini muncul setelah 

fenomena terpisahnya kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan terdapat di mana-

mana khususnya pada perusahaan-perusahaan besar yang modern, sehingga teori 

perusahaan klasik tidak bisa lagi dijadikan basis analisis perusahaan seperti itu. Pada 

teori perusahaan klasik, pemilik perusahaan yang berjiwa wiraswasta mengendalikan 

sendiri perusahaannya, mengambil keputusan demi kehidupan perusahaannya sehingga 

yang diharapkan adalah maksimum profit sebagai syarat mati untuk bisa bertahan hidup 

dan berkembang. Teori agensi menjawab dengan menggambarkan hal-hal apa saja yang 
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berpeluang akan terjadi, manakala pengelolaan perusahaan diserahkan kepada agent oleh 

pemegang saham (principal), dan bilamana agent menggunakan dana pinjaman dalam 

menjalankan usahanya. Konflik kepentingan akan terjadi baik antara agent (pengelola) 

dengan principal (pemegang saham) maupun antara principal (pemegang saham) dengan 

principal (pemberi pinjaman). Pengertian principal dalam agency theory adalah pihak-

pihak yang menyerahkan seluruh atau sebagian wealth yang dimilikinya untuk 

dikembangkan oleh pihak lain. 

Agency theory memfokuskan pada penentuan kontrak yang paling efisien yang 

paling mempengaruhi hubungan prinsipal dan agen. Dalam teori ini terdapat dua asumsi 

dasar yang digunakan untuk membangun pemahaman, diantaranya adalah agency 

conflict dan agency problem (Alijoyo, 2004). 

Agency conflict sangat mungkin timbul dalam hubungan antara prinsipal dan 

agen. Konflik tersebut timbul sebagai akibat keinginan manajemen (agent) dalam 

melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingannya yang dapat mengorbankan 

kepentingan pemegang saham (principal) untuk memperoleh return dan nilai jangka 

panjang perusahaan. Sementara itu agency problem timbul sebagai akibat adanya 

kesenjangan antara kepentingan pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen 

sebagai pengelola. Pemilik memiliki kepentingan agar dana yang diinvestasikannya 

mendapat return maksimal, sedangkan manajer berkepentingan terhadap perolehan 

incentive atas pengelolaan dana pemilik. 

Eisenhardt (1989) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menggunakan tiga 

asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu manusia pada 

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

mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan manusia selalu 

menghindari resiko (risk averse). Sementara Ciancenelli dan Gonzales (2000) dalam 
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Rahmawati et al., (2006) paling sedikit ada 3 asumsi yang mendasari teori keagenan 

yaitu pasar yang normal dan kompetitif, nexus dari asimetri informasi adalah hubungan 

prinsipal-agen antara pemilik dan manajer, serta struktur modal optimal menghendaki 

alat yang terbatas. 

Dengan terpisahnya pengelolaan perusahaan dengan kepemilikan perusahaan 

berdasarkan konsep teori agensi, maka agent yang dalam hal ini dikaitkan dengan pihak 

manajemen perusahaan memiliki akses informasi terbesar mengenai kondisi perusahaan. 

Akses informasi ini dimaksudkan bahwa manajemen selaku pengelola perusahaan 

tentunya lebih mengetahui tentang perkembangan perusahaan selama periode tertentu. 

Namun tak dapat dipungkiri bahwa teori keagenan (agency theory) mengimplikasikan 

adanya asimetri informasi antara manajer dan pemilik (Rahmawati, 2006). Oleh karena 

itu manajer sudah seharusnya selalu memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan 

kepada pemilik. Sinyal yang dapat diberikan oleh manajer yakni melalui pengungkapan 

informasi akuntansi seperti laporan keuangan. 

Laporan keuangan tersebut merupakan basis informasi bagi pemilik perusahaan 

mengenai perkembangan perusahaan selama periode tertentu. Dengan bersumber pada 

laporan keuangan tersebut, pemilik dapat menilai kinerja dari manajemen dalam 

mengelola sumber daya berupa aset yang diinvestasikan oleh pemilik untuk 

menghasilkan laba dari kegiatan operasional perusahaan. Namun, asimetri informasi 

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

kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (earnings management) dalam rangka 

menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan 

(Ujiyantho dan Pramuka, 2007). 

Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan 

kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin 
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akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka 

peraturan (Setiawan dan Nasution, 2007). Shleifer dan Vishny (1997) dalam Isnanta 

(2008) mengungkapkan bahwa 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. 

2.1.3 Corporate Governance 

Ariyoto (2000) mengungkapkan bahwa munculnya isu corporate governance 

adalah jawaban atas ketidakpuasan ilmuwan finance atas kinerja teori agensi dalam 

tataran empirik karena saat ini bukan hanya pemegang saham dan pemberi pinjaman saja 

yang harus diperhatikan, melainkan berbagai pihak yang terkait dengan pengoperasian 

suatu perusahaan modern yang dinamakan stakeholders. Jika konsep corporate 

governance dikaji lebih mendalam maka dapat dikatakan bahwa konsep tersebut 

merupakan kelanjutan dari teori agensi (agency theory) yang telah diuraikan sebelumnya.  

Turnbull (2000) dalam laporan studi mengenai penerapan prinsip-prinsip OECD 

2004 tentang GCG yang dilakukan oleh Bapepam (2006) mengemukakan bahwa istilah 

corporate governance dapat didefinisikan dari berbagai macam disiplin ilmu, misalnya 

hukum, psikologi, ekonomi, manajemen, keuangan, akuntansi, filsafat, bahkan dalam 

disiplin ilmu agama. Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) sebagai 

organisasi non pemerintah (NGO) yang bertujuan mengembangkan corporate 

governance di Indonesia mendefinisikan corporate governance sebagai seperangkat 

peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) 

perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan 
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intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau 

dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. 

Kaen (2003) dalam Siallagan dan Machfoedz (2006) menyatakan corporate 

governance pada dasarnya menyangkut masalah siapa (who) yang seharusnya 

mengendalikan jalannya kegiatan korporasi dan mengapa (why) harus dilakukan 

pengendalian terhadap jalannya kegiatan korporasi. Dalam analogi tersebut, yang 

dimaksud dengan “siapa”, mengindikasikan adanya ketegasan pemisahan tugas atau 

kewenangan dalam pengelolaan kegiatan korporasi. Hal ini dikarenakan dalam organisasi 

modern, terjadi pemisahan antara pengelolaan dan kepemilikan. Sedangkan yang 

dimaksud dengan “mengapa” adalah karena adanya hubungan antara korporasi dengan 

berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (Siallagan dan Machfoedz, 

2006). 

Cadbury (2000) dalam Bapepam (2006) menjelaskan definisi corporate 

governance dari sisi sosial kemasyarakatan sebagai berikut: 

"Corporate Governance is concerned with holding the balance between economic 

and social goals and between individual and communal goals. The corporate 

governance framework is there to encourage the efficient use of resources and equally to 

require accountability for the stewardship of those resources. The aim is to align as 

nearly as possible the interests of individuals, corporations and society".  

 

Berdasarkan definisi tersebut, Cadbury memandang bahwa corporate governance 

merupakan penyelarasan/keseimbangan tujuan ekonomi dan sosial antara tujuan individu 

dan komunitas. Dalam konsep corporate governance tersebut juga dituntut adanya suatu 

akuntabilitas terkait pengelolaan sumber daya dengan memperhatikan kepentingan 

semua pihak, baik individu, korporasi, serta masyarakat. Sedangkan Syakhroza (2002) 

dalam sumber yang sama menjelaskan suatu konsep corporate governance sebagai suatu 

sistem yang dipakai oleh “board” untuk mengarahkan dan mengendalikan serta 

mengawasi (directing, controlling, and supervising) pengelolaan sumber daya organisasi 
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secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif – E3P dengan prinsip-prinsip transparan, 

accountable, responsible, independent, dan fairness – TARIF - dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi. 

Selain definisi dari beberapa pakar tersebut, sejumlah institusi juga memberikan 

uraian mengenai pengertian corporate governance. Kementerian Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) melalui Kep-117/M-MBU/2002 menjelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh 

organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna 

mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan 

kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai 

etika. Bank Indonesia sebagai lembaga penguasa kebijakan moneter dan pengawas 

perbankan di Indonesia melalui PBI No. 8/4/PBI/2006 mendefinisikan corporate 

governance sebagai suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan 

(transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), 

independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Penerapan corporate 

governance tersebut menjadi suatu hal pokok yang patut diperhatikan oleh bank umum 

yang beroperasi di Indonesia. 

Selain dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi stakeholders, dan 

meningkatkan kepatuhan bank, peningkatan kualitas pelaksanaan good corporate 

governance juga untuk merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal 

perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) (PBI No. 

8/4/PBI/2006). Pengalaman buruk akibat krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 

1998, di mana sektor keuangan dan perbankan nasional mengalami keterpurukan akibat 

rush dan pengelolaan bank yang kurang baik membuat Bank Indonesia sangat serius 

menekankan penerapan corporate governance bagi bank umum. Kurangnya transparansi 
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informasi mengenai informasi perbankan, selain telah mengakibatkan kesulitan dalam 

melakukan analisis secara akurat tentang kondisi keuangan suatu bank, juga telah 

melemahkan upaya kontrol sosial. Hal tersebut pada gilirannya ikut mengurangi 

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sehingga makin memperbesar risiko 

sistemik industri perbankan yang mengakibatkan krisis moneter 1998. 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Sari 

(2008) menyatakan bahwa prinsip-prinsip corporate governance meliputi: 

a. Akuntabilitas (Accountability) 

Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan 

komisaris dan direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham 

dan stakeholders lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan 

pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan 

pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan 

perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham 

bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan 

perusahaan. 

b. Pertanggungjawaban (Responsibility) 

Prinsip ini menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur 

mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-

pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang 

hendak dicapai dalam good corporate governance yaitu mengakomodasikan 

kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, 

pemerintah, asosiasi bisnis dan sebagainya. Prinsip ini menuntut perusahaan 
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maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara 

bertanggung jawab. 

c. Keterbukaan (Transparency) 

Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. 

Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, 

kepemilikan dan pengelolaan keuangan perusahaan. Audit yang dilakukan atas 

informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang 

saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang 

saham dapat ditingkatkan. 

d. Kewajaran (Fairness) 

Prinsip ini menekankan pada jaminan perlindungan hak-hak para pemegang 

saham. Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk 

mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di 

perusahaan akan melarang praktik-praktik tercela yang dilakukan oleh orang 

dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan 

keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan 

kepentingan. 

Bank Indonesia menyatakan lima prinsip-prinsip corporate governance yang 

harus dilaksanakan oleh bank umum di Indonesia, diantaranya: 

a. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi 

yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses 

pengambilan keputusan.  

b. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan 

pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.  
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c. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan 

bank yang sehat. 

d. Independensi (independency), yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa 

pengaruh/tekanan dari pihak manapun.  

e. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak 

stakeholder yang timbul berdasarkan  perjanjian dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Pelaksanaan prinsip-prinsip corporate governance pada bank umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 PBI No. 8/4/PBI/2006  paling kurang harus diwujudkan dalam: 

a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; 

b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang 

menjalankan fungsi pengendalian intern bank; 

c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; 

d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; 

e. pengaturan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar; 

f. rencana strategis bank; 

g. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank. 

Ketatnya penerapan prinsip-prinsip corporate governance pada bank umum yang diatur 

melalui PBI tersebut dimaksudkan untuk menjaga tingkat kepercayaan pihak ketiga 

(masyarakat) dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap bank (stakeholders). 

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan good corporate 

governance, bank diwajibkan secara berkala melakukan self assessment terhadap 

kecukupan pelaksanaan good corporate governance dan menyusun laporan 

pelaksanaannya, sehingga apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan maka dapat 
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segera dilakukan tindakan-tindakan korektif yang diperlukan. Wujud transparansi 

pelaksanaan corporate governance pada bank umum wajib dituangkan dalam bentuk 

laporan pelaksanaan good corporate governance yang disusun pada setiap akhir tahun 

buku. Laporan pelaksanaan good corporate governance pada bank umum tersebut, wajib 

dipublikasikan paling lambat lima bulan setelah tahun buku berakhir kepada pemegang 

saham dan sejumlah pihak terkait, yaitu: 

a. Bank Indonesia 

b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) 

c. Lembaga pemeringkat di Indonesia 

d. Asosiasi-asosiasi Bank di Indonesia 

e. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) 

f. 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan 

g. 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan 

Publikasi dari laporan pelaksanaan good corporate governance tersebut juga sebagai 

bentuk pertanggungjawaban dan media komunikasi antara pihak-pihak pengawas intern 

bank yang ditunjuk dengan pemegang saham. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan 

terjadinya asimetri informasi antara pemegang saham dan manajemen. 

2.1.4 Dewan Komisaris 

Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas 

pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Menurut 

Zehnder dalam booklet FCGI, dewan komisaris merupakan inti dari corporate 

governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, 

mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya 

akuntabilitas. Pada intinya, fungsi dewan komisaris adalah mengawasi dan memberikan 

petunjuk serta arahan kepada pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang 

PENERAPAN CORPORATE..., Bimantoro Adi Pratomo, Ak.-IBS, 2010



27 

 

 

bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, maka 

dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan karena dewan 

komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen. 

Secara umum, tugas-tugas utama dari dewan komisaris menurut OECD meliputi: 

a. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, 

kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan 

sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor 

penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset. 

b. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian 

anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan 

direksi yang transparan dan adil. 

c. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat 

manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk 

penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan. 

d. Memonitor pelaksanaan corporate governance dan mengadakan perubahan bila 

diperlukan. 

e. Memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam perusahaan. 

Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka dewan direksi 

bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada 

dewan komisaris (NCCG, 2001). Secara struktural, dewan komisaris terpisah dari 

struktur manajemen perusahaan dan bertanggung jawab terhadap pemegang saham 

dalam hal pengawasan perusahaan. Selain mengawasi dan memberi nasihat pada dewan 

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

dengan yang dinyatakan dalam National Code for Good Corporate Governance 2001 

adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan 
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mempertimbangkan kepentingan berbagai stakeholder perusahaan sebaik memonitor 

efektifitas pelaksanaan good corporate governance. 

Berkenaan dengan struktur atau bentuk dewan dalam sebuah perusahaan, di 

Indonesia menganut Sistem Hukum Kontinental Eropa atau Sistem Dua Tingkat (Two 

Tiers System) karena pada dasarnya sistem hukum Indonesia berasal dari sistem hukum 

Belanda (FCGI). 

Dalam Two Tiers System, perusahaan mempunyai dua badan terpisah yaitu dewan 

pengawas (Dewan Komisaris) dan dewan manajemen (Dewan Direksi). Dewan direksi 

bertugas mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan 

Dewan Komisaris. Dalam sistem ini, anggota dewan direksi diangkat dan setiap waktu 

dapat diganti oleh badan pengawas (Dewan Komisaris).  

Gambar 2.1 

Struktur Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam Two Tiers System Yang 

Diadopsi Indonesia 

 

 

 Sumber : Booklet FCGI 
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Dewan direksi juga harus memberikan informasi kepada dewan komisaris dan menjawab 

hal-hal yang diajukan oleh dewan komisaris. Sehingga dewan komisaris terutama 

bertanggung jawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen. 

Dalam hal ini dewan komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas 

manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak 

ketiga. Anggota dewan komisaris diangkat dan diganti dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS). Selain Indonesia, negara-negara yang menganut Two Tiers System 

adalah Denmark, Jerman, Belanda, dan Jepang.  

Hubungan antara pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris juga terdapat 

pada Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (UUPT). Dalam UUPT 

tersebut dijelaskan bahwa organ perusahaan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, 

Direksi, dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan 

representasi dari keberadaan pemegang saham dalam perusahaan. Dalam forum RUPS, 

pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari 

Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan 

tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. Direksi menunjukkan organ perseroan 

yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk 

kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili 

perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran 

dasar. Sementara itu, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan 

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi 

nasihat kepada direksi. 

Dalam melakukan sistem pengawasan yang baik sebagai bentuk pelaksanaan 

good corporate governance (GCG) terdapat beberapa kriteria atau persyaratan yang 

perlu diperhatikan bagi dewan komisaris. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas 
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No. 40 Tahun 2007 (UUPT), komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung 

jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan. Di samping itu UUPT juga 

menetapkan, bahwa orang yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah 

orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah 

dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang 

merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya sebagai 

anggota Dewan Komisaris. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan 

menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat 

pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling 

sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. 

Menurut PBI No. 8/4/PBI/2006, anggota dewan komisaris di bank umum hanya 

dapat merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi, atau pejabat 

eksekutif pada satu lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan. Struktur kepemilikan 

perseroan di Indonesia, termasuk bank yang mayoritas dikuasai oleh kalangan keluarga 

mengakibatkan Bank Indonesia mensyaratkan bahwa mayoritas anggota dewan 

komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua 

dengan sesama anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi.  Hal tersebut 

dilakukan untuk menjaga tingkat independensi anggota dewan komisaris. Dengan 

demikian, diharapkan dewan komisaris dapat menjalankan fungsi pengawasannya serta 

dapat menjadi penghubung antara pemegang saham dengan pihak manajemen bank 

untuk mencegah asimetri informasi.  

Berdasarkan ketentuan yang sama, pasal 4 (empat) dan 5 (lima) menyebutkan 

bahwa dewan komisaris pada bank umum sedikitnya berjumlah tiga orang dan paling 

banyak sama dengan dewan direksi yang terdiri atas komisaris dan komisaris independen 

serta sedikitnya 50% (lima puluh persen) diantaranya adalah komisaris independen. 
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Komisaris independen dalam struktur dewan komisaris bank umum akan dapat 

membantu memberikan kontinuitas dan objektivitas yang diperlukan bagi suatu 

perusahaan untuk berkembang dan makmur. Komisaris independen atau bagi negara-

negara barat disebut outside directors membantu merencanakan strategi jangka panjang 

perusahaan dan secara berkala melakukan review atas implementasi tersebut 

(Herwidayatmo, 2000). Selain itu, adanya komisaris independen diharapkan mampu 

meningkatkan peran dewan komisaris sehingga tercipta good corporate governance di 

dalam perusahaan. Manfaat corporate governance akan dilihat dari premium yang 

bersedia dibayar oleh investor atas ekuitas perusahaan (harga pasar) (Rachmawati dan 

Triatmoko, 2007). Dengan demikian, hal ini akan memberikan benefit yang tinggi bagi 

perkembangan bank umum di Indonesia. 

Pengertian komisaris independen menurut PBI No. 8/4/PBI/2006 adalah anggota 

dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan 

saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi 

dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi 

kemampuannya untuk bertindak independen. FCGI menguraikan beberapa kriteria yang 

menjelaskan karakteristik dari komisaris independen yaitu: 

a. Komisaris Independen bukan merupakan anggota manajemen; 

b. Komisaris Independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau 

seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung 

atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan; 

c. Komisaris Independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan 

dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya 

dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya 

sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu; 
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d. Komisaris Independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau 

perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut; 

e. Komisaris Independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang 

signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu 

kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak 

langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut; 

f. Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau 

perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan 

tersebut; 

g. Komisaris Independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun 

atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai 

campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris 

untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan. 

Bursa Efek Indonesia sebagai otoritas pasar modal di Indonesia juga 

mensyaratkan komposisi komisaris independen bagi perusahaan yang terdaftar (listed) di 

BEI adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Beberapa kriteria lainnya 

mengenai komisaris independen yang dikeluarkan oleh BEI adalah sebagai berikut: 

a. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham 

mayoritas atau pemegang saham pengendali (controlling shareholders) 

perusahaan tercatat yang bersangkutan; 

b. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau 

komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan; 

c. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan 

lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan; 
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d. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang 

pasar modal; 

e. Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas 

yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan controlling 

shareholders) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

2.1.5 Komite Audit 

Secara umum, untuk dapat bekerja secara tepat guna dalam suatu lingkungan 

usaha yang kompleks dewan komisaris harus mendelegasikan beberapa tugas mereka 

kepada komite-komite. Komite-komite ini merupakan suatu sistem yang bermanfaat 

untuk dapat melaksanakan pekerjaan dewan komisaris secara lebih rinci dengan 

memusatkan perhatian dewan komisaris kepada bidang khusus perusahaan atau cara 

pengelolaan yang baik (corporate governance) oleh manajemen. FCGI menguraikan tiga 

komite yang pada umumnya dibentuk yaitu Komite Kompensasi/Remunerasi untuk 

badan eksekutif dalam perusahaan, Komite Nominasi, dan Komite Audit. Namun, Bank 

Indonesia menetapkan struktur komite yang berbeda dengan yang diuraikan oleh FCGI. 

Struktur komite yang wajib dibentuk oleh dewan komisaris menurut Bank Indonesia 

adalah: 

a. Komite Audit 

b. Komite Pemantau Risiko 

c. Komite Remunerasi dan Nominasi. 

Bursa Efek Jakarta (BEJ)-sekarang Bursa Efek Indonesia (BEI)-melalui peraturan 

nomor Kep-339/BEJ/07-2001 mewajibkan perusahaan-perusahaan yang tercatat (listed) 

di pasar bursa untuk memiliki komite audit. Komite audit harus beranggotakan minimal 

tiga orang independen dan salah satunya memiliki keahlian dalam bidang akuntansi. 

Salah seorang anggota komite audit harus berasal dari komisaris independen yang 
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merangkap sebagai ketua komite audit. Sementara itu, Bank Indonesia menetapkan 

bahwa komite audit paling kurang harus terdiri dari tiga orang dengan keahlian dalam 

bidang keuangan, akuntansi, hukum, dan/atau perbankan. Salah satu dari anggota komite 

audit pada bank umum merupakan komisaris independen yang juga merangkap sebagai 

ketua komite. Komposisi pihak independen (komisaris independen dan anggota 

independen) yang termasuk dalam komite audit paling kurang harus memenuhi 51% 

(lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite audit. Kriteria mendasar yang wajib 

dipenuhi sebagai syarat anggota komite audit menurut peraturan Bank Indonesia adalah 

memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. 

Tugas komite audit berhubungan dengan kualitas laporan keuangan, karena 

komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas 

yaitu mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen. Peran komite audit sangat 

penting karena mempengaruhi kualitas laba perusahaan yang merupakan salah satu 

informasi penting yang tersedia untuk publik dan dapat digunakan investor untuk menilai 

perusahaan (Suaryana, 2005). Bradbury et al., (2004) dalam Suaryana (2005) 

mengemukakan bahwa di dalam pelaksanaan tugasnya komite menyediakan komunikasi 

formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal, dan auditor internal. Adanya 

komunikasi formal antara komite audit, auditor internal, dan auditor eksternal akan 

menjamin proses audit internal dan eksternal dilakukan dengan baik. Komite audit juga 

bertugas sebagai pihak penengah apabila terjadi selisih pendapat antara manajemen dan 

auditor mengenai interpretasi dan penerapan prinsip yang berlaku umum untuk mencapai 

keseimbangan akhir sehingga laporan lebih akurat (Klein, 2002). Pada umumnya, komite 

audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu: 

a. Laporan Keuangan (Financial Reporting); 

b. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance); dan 
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c. Pengawasan Perusahaan (Corporate Control) (FCGI). 

Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk 

memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan 

gambaran yang sebenarnya tentang hal-hal sebagai berikut: 

a. Kondisi keuangan; 

b. Hasil Usahanya; 

c. Rencana dan komitmen jangka panjang. 

Sementara ruang lingkup pelaksanaan terkait laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

a. Merekomendasikan auditor eksternal 

b. Memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan auditor eksternal 

c. Menilai kebijakan akuntansi dan keputusan-keputusan yang menyangkut 

kebijaksanaan 

d. Meneliti Laporan Keuangan (Financial Statement). 

Tanggung jawab komite audit dalam bidang corporate governance adalah untuk 

memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan 

peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan 

pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang 

dilakukan oleh karyawan perusahaan. Ruang lingkup pelaksanaan dalam bidang ini 

adalah: 

a. Menilai kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap 

undang-undang dan peraturan, etika, benturan kepentingan dan penyelidikan 

terhadap perbuatan yang merugikan perusahaan dan kecurangan; 

b. Memonitor proses pengadilan yang sedang terjadi ataupun yang ditunda serta 

yang menyangkut masalah corporate governance dalam hal mana perusahaan 

menjadi salah satu pihak yang terkait di dalamnya; 
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c. Memeriksa kasus-kasus penting yang berhubungan dengan benturan kepentingan, 

perbuatan yang merugikan perusahaan, dan kecurangan; 

d. Keharusan auditor internal untuk melaporkan hasil pemeriksaan corporate 

governance dan temuan-temuan penting lainnya. 

Tanggung jawab komite audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di 

dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko 

dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh 

auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian 

tentang kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan intern. Di samping itu menurut The 

Institute of Internal Auditors (IIA) dalam booklet FCGI, definisi baru tentang audit intern 

memperkuat tanggung jawab komite audit dalam hal Corporate Control karena dalam 

definisi tersebut dinyatakan, bahwa audit intern merupakan kegiatan yang mandiri dalam 

memberikan kepastian (assurance), serta konsultasi untuk memberikan nilai tambah 

untuk memperbaiki kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui suatu 

pendekatan secara sistematik dan disiplin dalam menilai dan memperbaiki efektifitas 

manajemen risiko, pengawasan, dan proses corporate governance. 

Secara terperinci, tugas dan tanggung jawab komite audit pada bank umum 

menurut peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit 

serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan 

pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan 

b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: 

- pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern; 

- kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit 

yang berlaku; 
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- kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; 

- pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit 

Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia. 

c. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor 

Akuntan Publik kepada dewan komisaris untuk disampaikan kepada Rapat 

Umum Pemegang Saham. 

Keputusan dalam rapat komite audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat 

antar seluruh anggota komite audit yang menghadiri rapat komite dengan minimum 

kuorum sebesar 51% dari jumlah anggota termasuk komisaris independen dan pihak 

independen. Apabila keputusan tidak dapat ditempuh dengan cara musyawarah mufakat, 

maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat komite 

audit wajib untuk dituangkan dalam suatu risalah rapat yang harus didokumentasikan 

dengan baik (PBI No. 8/4/PBI/2006). 

2.1.6 Manajemen Laba 

Dalam akuntansi terdapat dua metode pencatatan pendapatan yang dikenal untuk 

mengakui pendapatan perusahaan, yakni basis akrual (accrual basis) dan basis kas (cash 

basis) (Widyastuti, 2009). Sebagian besar perusahaan menggunakan basis akrual dalam 

pengakuan pendapatannya, sehingga laba yang terkandung di dalamnya merupakan laba 

akrual. Akuntansi yang berbasis akrual dinyatakan sebagai metode akuntansi yang lebih 

baik dibandingkan dengan akuntansi yang berbasis kas. Dechow dan Dichev (2000) 

dalam Widyastuti (2009) berargumen bahwa akuntansi yang berbasis akrual lebih 

mampu mengurangi masalah timing dan mismatching yang terkandung dalam akuntansi 

berbasis kas, karena informasi laba yang dihasilkan oleh akuntansi dalam bentuk laba 

rugi yang berbasis akrual lebih mencerminkan kinerja ekonomis sebuah perusahaan. 

Informasi laba yang dihasilkan oleh laporan keuangan yang menggunakan basis akrual 
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tidak sepenuhnya terbebas dari adanya fleksibilitas pencatatan dan pemilihan metode 

akuntansi yang dapat dipergunakan oleh perusahaan. Subramanyam (1996) dalam Utama 

dan Siregar (2006) mengemukakan adanya fleksibilitas yang senantiasa terbuka dalam 

implementasi prinsip akuntansi yang berlaku umum (generally accepted accounting 

principles) menyebabkan manajemen dapat memilih kebijakan akuntansi dari berbagai 

pilihan kebijakan yang ada, sehingga pada gilirannya fleksibilitas tersebut 

memungkinkan dilakukannya pengelolaan laba (earnings management) oleh manajemen 

perusahaan. 

Schipper (1989) dalam Subramanyam dan Wild (2009) mendefinisikan 

manajemen laba (earnings management) sebagai berikut: 

“Earnings management can be defined as the purposeful intervention by 

management in the earnings determination process, usually to satisfy selfish objectives”. 

 

Sementara Scott (2000) dalam Isnanta (2008) membagi cara pemahaman atas manajemen 

laba menjadi dua. Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk 

memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan 

political costs (opportunistic earnings management). Kedua, dengan memandang 

manajemen laba dari perspektif efficient contracting (efficient earnings management), di 

mana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka 

dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk 

keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian, manajer dapat 

mempengaruhi nilai pasar saham perusahaan melalui manajemen laba, misalnya dengan 

membuat perataan laba (income smoothing) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu. 

Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan 

keuangan dan menambah bias dalam laporan keuangan serta mengganggu pemakai 
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laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka 

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

Manajemen laba dilakukan oleh manajer pada faktor-faktor fundamental 

perusahaan, yaitu dengan intervensi pada penyusunan laporan keuangan berdasarkan 

akuntansi akrual. Manajemen perusahaan dapat memanfaatkan akuntansi akrual untuk 

alasan tertentu yang bersifat opportunistic, dengan demikian tindakan manajemen laba 

(earnings management) lebih ditujukan pada usaha untuk memperoleh bonus dan 

kompensasi lainnya, mempengaruhi keputusan pasar modal, menghindari pelanggaran 

perjanjian utang dan menghindari biaya politik (Widyastuti, 2009). Manajemen laba 

pada umumnya dilakukan oleh manajemen atas beberapa faktor atau latar belakang 

seperti untuk meningkatkan insentif, menghindari perjanjian utang (debt covenants), 

menyesuaikan perkiraan atau prediksi analis keuangan, dan mempengaruhi pergerakan 

harga saham. 

Watt dan Zimmerman (1986) dalam Isnanta (2008) mengemukakan tiga hipotesis 

yang melatarbelakangi terjadinya manajemen laba, yaitu: 

a. 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 melakukan 

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. 
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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 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. 

b. Debt Covenant Hypothesis 

Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit cenderung 

memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan laba (Sweeney, 

1994). 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. 

c. 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. Agency theory terdapat asumsi bahwa setiap individu semata mata 
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termotivasi oleh kepentingan diri sendiri sehingga akan dapat menimbulkan 

konflik kepentingan antara principal dan agent. Sedangkan pemegang saham 

sebagai pihak principal tentu akan mengadakan kontrak dengan tujuan untuk 

memaksimumkan kesejahteraan dirinya sendiri yakni supaya profitabilitas yang 

selalu meningkat. 

Seorang manajer dalam perusahaan berindak sebagai agent dan cenderung akan 

termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan 

psikologisnya sendiri yang antara lain seperti dalam hal memperoleh investasi, 

pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Munculnya masalah keagenan ini 

sebenarnya lebih dikarenakan adanya perilaku oportunistik dari agent, yaitu 

perilaku manajemen untuk memaksimumkan kesejahteraannya sendiri yang tentu 

sangat berlawanan sekali dengan kepentingan principal. Sebagai pengelola 

perusahaan, manajer memiliki dorongan dan mempunyai kemampuan untuk 

memilih dan menerapkan metode akuntansi yang dinilai dapat memperlihatkan 

kinerjanya yang baik sehingga tujuannya untuk mendapatkan bonus dari 

principal akan terpenuhi. 

Subramanyam dan Wild (2009:108-109) mengemukakan tiga strategi yang 

digunakan oleh manajemen dalam melakukan manajemen laba yaitu: 

a. Increasing Income 

Strategi meningkatkan nilai laba dilakukan oleh manajemen untuk 

menggambarkan bahwa seolah-olah perusahaan terlihat menguntungkan. Dalam 

skenario ini, nilai akrual dari laba yang sesungguhnya adalah lebih kecil dari nilai 

laba yang disajikan dalam laporan keuangan pada tahun berjalan. Strategi ini 

mendorong manajemen untuk melaporkan nilai laba yang diperoleh perusahaan 

lebih tinggi selama beberapa periode.  
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b. Big Bath 

Melalui strategi ”big bath” ini, manajemen perusahaan melakukan penghapusan 

(write-offs) sebanyak mungkin selama satu periode tertentu. Periode yang 

ditentukan untuk dilakukan penghapusan (write-offs) adalah periode di mana 

perusahaan mengalami kerugian atau kinerja keuangan yang buruk. Pola ini dapat 

terjadi pada saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru dengan 

melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini diharapkan dapat 

meningkatkan laba di masa datang. 

c. Income Smoothing 

Perataan laba (income smoothing) umumnya 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. 

Berdasarkan sumber yang sama, Subramanyam dan Wild (2009:109) 

menguraikan beberapa motivasi yang menjadi alasan mendasar bagi manajer dalam 

melakukan manajemen laba yaitu: 

a. Contracting Incentives 

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa hubungan antara manajer dan 

pemegang saham atau pemilik perusahaan terikat dalam suatu kontrak perjanjian. 

Kontrak tersebut tentunya banyak menggunakan angka-angka akuntansi terutama 

terkait dengan besaran insentif yang mungkin diterima oleh manajemen atas 

kompensasi pengelolaan perusahaan. Bonus misalnya, dalam kontrak tersebut 

didasarkan atas besaran nilai laba yang berhasil dihimpun oleh perusahaan 

selama periode tertentu. Para manajer tentu menginginkan nilai insentif yang 

besar atau terbaik yang dapat diperolehnya selama satu periode. Hal ini dilakukan 
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mengingat bonus yang ditetapkan umumnya memiliki nilai batas bawah (lower 

bound) dan batas atas (upper bound). Jika laba perusahaan berada di bawah lower 

bound maka tidak akan ada bonus yang dapat diperoleh manajer dan sebaliknya 

jika laba perusahaan berada di atas upper bound maka tidak akan ada bonus 

tambahan yang diperoleh manajer. 

Ketika laba perusahaan yang sesungguhnya (unmanaged earnings) berada di 

antara batas bawah (lower bound) dan batas atas (upper bound) maka manajer 

memiliki insentif untuk memaksimalkan laba perusahaannya. Sementara itu, 

ketika laba perusahaan yang sesungguhnya (unmanaged earnings) berada di 

bawah batas terendah atau sebaliknya berada di atas batas tertinggi maka manajer 

mempunyai insentif untuk menurunkan tingkat laba perusahaan dan 

mengalokasikan untuk pencadangan bonus di masa mendatang (future bonuses). 

b. Stock Price Effects 

Perusahaan terutama yang menjual sahamnya di pasar bursa (go public), 

umumnya dinilai berdasarkan besaran harga saham selama periode tertentu. Nilai 

saham perusahaan sangat dipengaruhi oleh besaran laba yang berhasil dicapai 

oleh perusahaan. Manajer mungkin dapat melakukan aksi manajemen laba 

dengan meningkatkan nilai laba perusahaan pada periode tertentu terutama 

periode di mana perusahaan akan mengalami merger atau penawaran saham. Hal 

tersebut dilakukan untuk menarik minat investor melakukan investasi atau 

pembelian saham perusahaan tersebut. 

c. Other Incentives 

Insentif lain yang memotivasi pihak manajemen melakukan tindakan manajemen 

laba misalnya adalah untuk menurunkan biaya politik (political cost) dan 

pengawasan ketat yang dilakukan oleh agen-agen atau lembaga-lembaga 
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pemerintah seperti peraturan tentang antitrust dan pajak. Sebagai tambahan, 

perusahaan mungkin dapat melakukan tindak manajemen laba dengan 

menurunkan nilai laba untuk mendapatkan keuntungan dari pemerintah seperti 

adanya subsidi dan perlindungan dari persaingan dengan perusahaan asing. 

Perusahaan juga melakukan penurunan laba untuk mengatasi tuntutan serikat 

pekerja. 

Dalam melakukan manajemen laba, manajemen menggunakan beberapa teknik 

agar secara rasional nilai dari laba yang diakui dan dilaporkan oleh perusahaan terlihat 

wajar. Menurut Setiawati dan Na’im (2000) dalam Rahmawati et al., (2006) teknik 

manajemen laba dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: 

a. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi 

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui judgment (perkiraan) terhadap 

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

waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya 

garansi, dan lain-lain. 

b. Mengubah metode akuntansi 

Perubahan metode akunatansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, 

misalnya merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka 

tahun ke metode depresiasi garis lurus. 

c. Menggeser periode biaya atau pendapatan. 

Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain 

mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai 

pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat/menunda pengeluaran promosi 

sampai periode berikutnya, mempercepat/menunda pengiriman produk ke 

pelanggan, dan mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai. 
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Selain itu, juga terdapat beberapa mekanisme manajemen perusahaan dalam 

melakukan manajemen laba menurut Subramanyam dan Wild (2009) diantaranya: 

a. Income Shifting 

Mekanisme pergeseran laba (income shifting) merupakan proses pengelolaan laba 

yang dilakukan dengan menggerakkan atau menggeser laba yang diperoleh pada 

satu periode tertentu ke periode yang lain. Mekanisme pergeseran laba tersebut 

dilakukan dengan mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan atau beban 

pada periode tersebut. Salah satu contoh dari praktik mekanisme pergeseran laba 

(income shifting) adalah dengan mempercepat pengakuan pendapatan dengan 

mendorong pihak agen penjualan untuk membeli kelebihan produk pada saat 

menjelang berakhirnya tahun fiskal. 

b. Classificatory Earnings Management 

Laba pada dasarnya juga dapat dikelola dengan mengklasifikasikan beban 

maupun pendapatan yang terdapat dalam laporan laba rugi secara selektif. Salah 

satu bentuk umum dari mekanisme ini adalah dengan menempatkan beban 

tertentu ke dalam sub bagian peristiwa yang tidak biasa (unusual and 

nonrecurring items) dalam laporan laba rugi. Hal ini dilakukan karena pada sub 

bagian tersebut, merupakan bagian yang tidak dianggap penting bagi analis. 

 

2.2 PENELITIAN TERDAHULU DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.2.1 Dewan Komisaris dan Manajemen Laba 

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, 

memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh 

dewan komisaris terhadap pengelolaan internal perusahaan dimaksudkan untuk menjaga 

kualitas informasi yang terkadung dalam laporan keuangan. Hal ini penting dilakukan 
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oleh dewan komisaris mengingat adanya praktik-praktik manajemen laba yang dilakukan 

oleh manajemen perusahaan untuk tujuan-tujuan tertentu. Penelitian Beasley (1996) 

dalam Siallagan dan Machfoedz (2006) menguji hubungan antara proporsi dewan 

komisaris dengan kecurangan pelaporan keuangan. Dengan membandingkan perusahaan 

yang melakukan kecurangan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecuarangan, 

mereka menemukan bahwa perusahaan yang melakukan kecurangan memiliki persentase 

dewan komisaris eksternal yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak melakukan kecurangan. 

PBI No. 8/4/PBI/2006 mensyaratkan bank umum yang beroperasi di Indonesia 

harus memiliki jumlah anggota dewan komisaris paling sedikit tiga orang dan paling 

banyak sama dengan jumlah anggota direksi. Jumlah tersebut disesuaikan dengan ukuran 

anggota direksi dan ukuran perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan 

efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap dewan direksi. 

Namun Jensen (1993) dalam Chtourou, Bedard, dan Courteau (2001) menemukan bahwa 

ukuran dewan komisaris yang lebih besar atau lebih banyak terbukti tidak efektif dalam 

melakukan pengawasan terhadap dewan direksi. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan 

adanya agency problems (masalah keagenan) oleh Yermack (1996) dan Jensen (1993) 

dalam Nasution dan Setiawan (2007), yaitu dengan makin banyaknya anggota dewan 

komisaris maka badan ini akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, 

diantaranya kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing 

anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan dari 

manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan. 

Chtourou, Bedard, dan Courteau (2001) justru memperoleh hasil penelitian yang 

berkebalikan dengan argumen Jensen (1993). Chtourou, Bedard, dan Courteau (2001) 

menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat manajemen laba yang rendah memiliki 
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ukuran dewan komisaris yang besar. Hal tersebut didukung oleh fakta bahwa perusahaan 

besar cenderung memiliki ukuran dewan komisaris yang besar pula serta memungkinkan 

perusahaan tersebut mengisi dewan komisaris dengan mayoritas pihak independen 

sebagai anggota. Hal yang sama juga diperoleh Yu (2006) dalam Nasution dan Setiawan 

(2007) bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif secara signifikan terhadap 

manajemen laba yang diukur dengan menggunakan model Modified Jones untuk 

memperoleh nilai akrual kelolaannya. Hal ini menandakan bahwa makin sedikit dewan 

komisaris maka manajemen laba makin banyak karena sedikitnya dewan komisaris 

memungkinkan bagi organisasi tersebut untuk didominasi oleh pihak manajemen dalam 

menjalankan perannya. 

Zhou dan Chen (2004) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris di bank 

komersial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap earnings management yang 

diukur dengan menggunakan loan loss provisions. Zhou dan Chen (2004) juga membagi 

kriteria manajemen laba tinggi dan rendah dan mengujinya secara terpisah. Pengujian 

tersebut menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris secara signifikan berpengaruh 

dalam menghalangi tindak manajemen laba untuk perusahaan yang melakukan 

manajemen laba tinggi. Xie, Davidson, dan Dadalt (2001) juga menyatakan hal yang 

sama yaitu makin banyak dewan komisaris maka pembatasan atas tindak manajemen 

laba dapat dilakukan lebih efektif. Hal tersebut dikarenakan dengan ukuran dewan 

komisaris yang semakin besar maka perusahaan memiliki kesempatan untuk merekrut 

dewan komisaris yang berpengalaman.  

Penelitian yang menggunakan ukuran dewan komisaris sebagai komponen 

variabel dari corporate governance juga dilakukan oleh beberapa peneliti di Indonesia. 

Nasution dan Setiawan (2007) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh 

positif secara signifikan terhadap manajemen laba. Dengan menggunakan industri 
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perbankan sebagai sampel penelitian, hasil yang diperoleh Nasution dan Setiawan (2007) 

menandakan bahwa perusahaan perbankan yang memiliki dewan komisaris dalam 

jumlah banyak maka tindak manajemen laba yang dilakukan perusahaan juga semakin 

banyak. Kondisi tersebut dapat disebabkan karena sulitnya koordinasi antar anggota 

dewan tersebut dan hal ini menghambat proses pengawasan yang harusnya menjadi 

tanggung jawab dewan komisaris. Hal ini didukung pula oleh hasil yang diperoleh 

Siallagan dan Machfoedz (2006). 

Ujiyantho dan Pramuka (2007) memperoleh hasil bahwa variabel jumlah dewan 

komisaris tidak berpengaruh terhadap variabel discretionary accruals. Hal ini dapat 

dijelaskan bahwa besar kecilnya dewan komisaris bukanlah menjadi faktor penentu 

utama dari efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Ujiyantho dan 

Pramuka, 2007). Penelitian tersebut sejalan dengan hasil yang diperoleh Cornett, 

McNutt, dan Tehranian (2006) dengan sampel bank holding companies di Amerika 

Serikat. 

Dewan komisaris terdiri atas komisaris dan komisaris independen. Bank 

Indonesia mensyaratkan bahwa paling sedikit 50% (lima puluh persen) komposisi dewan 

komisaris bank umum merupakan komisaris independen (PBI No. 8/4/PBI/2006). Dewan 

komisaris bertanggung jawab mengawasi manajemen dalam rangka melindungi 

kepentingan pemegang saham, sehingga komposisi dewan komisaris akan 

mempengaruhi tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer (Xie, Davidson, 

dan Dadalt, 2001). Hal tersebut juga didukung oleh rekomendasi dari Cadbury 

Committee (1992) dan Blue Ribbon Committee (1999) dalam Zhou dan Chen (2004).  

Dunn (1987) dalam Cornett, McNutt, dan Tehranian (2006) berargumen bahwa dominasi 

komisaris independen dalam struktur corporate governance diharapkan dapat 

meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan 
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komisaris. Namun efektivitas dan kemampuan pengawasan yang dilakukan oleh dewan 

komisaris tidak hanya ditentukan oleh komposisi dewan komisaris tetapi juga dalam 

posisi mana komisaris independen tersebut ditugaskan (Klein, 1998).  

Penelitian yang dilakukan Chtourou, Bedard, dan Courteau (2001) menemukan 

tingkat income increasing earnings management yang rendah pada perusahaan yang 

memiliki outside board members dengan pengalaman sebagai board members pada 

perusahaan dan perusahaan lain. Peasnell, Pope, dan Young (1998) dalam Nasution dan 

Setiawan (2007) meneliti efektivitas dewan komisaris dan komisaris independen 

terhadap manajemen laba yang terjadi di Inggris. Dengan menggunakan sampel 

penelitian yang terdiri dari 1178 perusahaan tahun selama periode 1993-1996, hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen membatasi pihak 

manajemen untuk melakukan manajemen laba. Sementara Cornett, McNutt, dan 

Tehranian (2006) meneliti komposisi dewan komisaris terhadap manajemen laba di bank 

holding companies Amerika Serikat. Hasilnya menunjukkan bahwa komposisi dewan 

komisaris sangat berpengaruh terhadap manajemen laba. Kenaikan tingkat persentase 

komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris akan disertai dengan penurunan 

tingkat discretionary loan loss provisions dalam menaikkan nilai net income. 

Xie, Davidson, dan Dadalt (2001) meneliti peran dewan komisaris dengan latar 

belakang bidang keuangan dalam mencegah manajemen laba. Dalam penelitian ini 

diketahui makin sering dewan komisaris bertemu maka akrual kelolaan perusahaan 

makin kecil. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien negatif yang signifikan. Penelitian ini 

juga menunjukkan bahwa persentase dewan komisaris dari luar perusahaan yang 

independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap akrual kelolaan. Namun Zhou 

dan Chen (2004) memperoleh hasil bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

komposisi dewan komisaris dengan manajemen laba. 
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Penelitian terkait dengan keberadaan dewan komisaris di Indonesia juga banyak 

dilakukan. Siregar dan Utama (2005) meneliti pengaruh praktik corporate governance 

terhadap manajemen laba. Praktik corporate governance yang diteliti yaitu proporsi 

dewan komisaris independen. Hasil dari penelitian ini adalah kesimpulan bahwa proporsi 

dewan komisaris independen tidak terbukti berpengaruh terhadap manajemen laba yang 

dilakukan oleh perusahaan. Boediono (2005) meneliti apakah komposisi dewan 

komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil dari penelitian ini diketahui 

bahwa secara parsial pengaruh corporate governance dalam hal ini komposisi dewan 

komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Penelitian Nasution dan Setiawan (2007) meyimpulkan bahwa komposisi dewan 

komisaris berpengaruh negatif secara signifikan akan terjadinya manajemen laba di 

perusahaan perbankan, berarti makin banyak komisaris independen dalam perusahaan 

berhasil mengurangi manajemen laba yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa 

komisaris independen telah efektif dalam menjalankan tanggung jawabnya mengawasi 

kualitas pelaporan keuangan demi membatasi manajemen laba di perusahaan. Hal 

tersebut disebabkan karena dengan makin banyak anggota komisaris independen maka 

proses pengawasan yang dilakukan dewan ini makin berkualitas dengan makin 

banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi 

dalam pelaporan keuangan perusahaan. 

Sebaliknya, Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyimpulkan bahwa variabel 

proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap variabel 

discretionary accruals yang merupakan proksi dari manajemen laba. Hasil penelitian ini 

tidak mendukung penelitian yang dilakukan Klein (2006), Chtourou et al., (2001), dan 

Xie et al., (2001) yang menemukan adanya pengaruh negatif signifikan. Hal ini dapat 

dijelaskan bahwa penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen 
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dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal, sementara pemegang saham 

mayoritas (pengendali/founders) masih memegang peranan penting sehingga kinerja 

dewan tidak meningkat bahkan turun (Gideon, 2005). Rachmawati dan Triatmoko (2007) 

serta Siregar dan Utama (2005) juga menyatakan bahwa pengangkatan dewan komisaris 

independen oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja 

tapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan Good Corporate Governance (GCG) di 

dalam perusahaan. 

Berdasarkan uraian penelitian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H01 : Komposisi dewan komisaris secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba 

Ha1 : Komposisi dewan komisaris secara parsial berpengaruh terhadap 

manajemen laba 

H02 : Ukuran dewan komisaris secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba 

Ha2 : Ukuran dewan komisaris secara parsial berpengaruh terhadap manajemen 

laba 

2.2.2 Komite Audit dan Manajemen Laba 

Beberapa peraturan mengenai penerapan corporate governance yang diterbitkan 

oleh institusi seperti Bursa Efek Indonesia dan Bank Indonesia mewajibkan dibentuknya 

komite audit. Bursa Efek Indonesia mewajibkan pembentukan komite audit bagi 

perusahaan-perusahaan yang akan terdaftar di pasar modal. Sementara itu, Bank 

Indonesia mewajibkan pula pembentukan komite audit berdasarkan PBI No 

8/4/PBI/2006 bagi bank umum di Indonesia sebagai unsur penerapan good corporate 

governance. 
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Berdasarkan Surat Edaran BEJ SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit 

terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite 

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

dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus 

menjadi ketua komite audit. Kalbers dan Fogarty (1993) dalam Zhou dan Chen (2004) 

mengemukakan bahwa efektifitas dari komite audit ditunjukkan oleh besarnya ukuran 

dari komite audit tersebut. Namun penelitian yang dilakukan oleh Zhou et al., (2004) dan 

Xie et al., (2001) tidak menemukan pengaruh yang signifikan antara ukuran atau jumlah 

komite audit dan manajemen laba.  

Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari 

pihak eksternal yang independen sehingga jumlah pihak independen yang berada di 

dalam struktur komite audit paling kurang sebanyak 51% (lima puluh satu persen) dari 

keseluruhan anggota komite audit (PBI No. 8/4/PBI/2006). Xie, Davidson, dan DaDalt 

(2001) menguji komite audit dalam mengurangi manajemen laba yang dilakukan oleh 

pihak manajemen. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa kesimpulan bahwa 

komite audit dengan komposisi dewan komisaris yang berasal dari luar mampu 

melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan manajemen laba yang dilakukan 

oleh pihak manajemen.  

Penelitian tersebut sejalan dengan hasil yang diperoleh Klein (2006) yang 

menguji hubungan komite audit dan karakteristik dewan komisaris berhubungan dengan 

manajemen laba. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat hubungan negatif antara 

komite audit independen dan akrual tidak normal. Hal ini menunjukkan bahwa struktur 

dewan yang independen terhadap CEO efektif dalam memonitor proses pelaporan 

akuntansi keuangan perusahaan. Klein menjelaskan bahwa komite audit bertugas sebagai 

penengah dua pihak untuk menimbang dan sebagai penghubung pandangan yang 
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berbeda antara manjamen dan auditor untuk mencapai keseimbangan akhir sehingga 

laporan lebih akurat. Namun hasil kedua penelitian di atas berkebalikan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Zhou et al., (2004) dan Chtourou et al., (2001) bahwa 

tidak terdapat pengaruh signifikan antara komposisi komite audit independen dengan 

manajemen laba. 

Anggota komite audit harus memiliki keahlian dalam bidang keuangan, 

akuntansi, hukum dan/atau perbankan (PBI No 8/4/PBI/2006). Carcello et al., (2006) 

menyelidiki hubungan antara keahlian komite audit di bidang keuangan dan manajemen 

laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian komite audit independen di 

bidang keuangan terbukti efektif mengurangi manajemen laba. 

DeZoort dan Salterio (2001) dalam Suaryana (2005) menguji apakah komite 

audit yang anggotanya memiliki pengalaman tata kelola perusahaan yang baik serta 

pengetahuan pelaporan keuangan dan audit mempengaruhi kebijakannya ketika terdapat 

selisih pendapat antara manajemen dan auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

semakin banyak pengalaman komisaris independen dan semakin banyak pengetahuan 

audit akan mengakibatkan semakin banyak anggota komite mendukung segala tindakan 

dan pendapat auditor. Sebaliknya, anggota yang memiliki pengalaman sebagai dewan 

komisaris dan manajemen senior cenderung mendukung manajemen. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa komite seharusnya beranggotakan pihak 

independen serta memiliki pengetahuan audit dan pelaporan keuangan.  

Chtourou et al., (2001) juga menguji keahlian dalam bidang keuangan yang 

dimiliki oleh komite audit terhadap manajemen laba. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara keahlian komite audit dengan 

menajemen laba. Hal ini menandakan bahwa keahlian dari komite audit terutama dalam 

bidang keuangan dan/atau akuntansi sangat diperlukan untuk mencegah manajemen laba. 
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Keahlian ini sangat dibutuhkan untuk membantu komite audit dalam menganalisis dan 

mengawasi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen agar tidak terjadi 

manipulasi yang berakibat menurunkan kualitas informasi laporan keuangan. Hal ini 

didukung pula oleh hasil penelitian yang diperoleh Carcello et al., (2006). Namun Zhou 

dan Chen (2004) tidak menemukan pengaruh antara keahlian komite audit dan 

manajemen laba.  

Tugas komite berhubungan dengan kualitas laporan keuangan, karena komite 

audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas yaitu 

mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen. Seperti diatur dalam Kep-

29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk 

komite audit, tugas komite audit antara lain: 

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan 

perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya, 

b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-

undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang 

berhubungan dengan kegiatan perusahaan, 

c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal, 

d. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan 

pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi, 

e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan 

yang berkaitan dengan emiten, 

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

Beberapa penelitian lain mengenai komite audit diantaranya penelitian oleh 

Davidson, Xie, dan Xu (2004) dalam Nasution dan Setiawan (2007) yang menganalisis 

reaksi pasar terhadap pengumuman penunjukkan anggota komite audit secara sukarela. 
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Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan pasar bereaksi positif terhadap 

pengumuman penunjukan anggota komite audit terutama yang ahli di bidang keuangan. 

DeFond dan Jiambalvo (1991) dalam Suaryana (2005) meneliti faktor-faktor 

yang berhubungan dengan perusahaan publik yang melaporkan laba tahunan lebih tinggi 

dari pada yang seharusnya untuk periode 1977-1988. Temuan penelitian menunjukkan 

bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki komite audit.  

Suaryana (2005) meneliti hubungan antara keberadaan komite audit yang 

memenuhi syarat dan pengaruhnya terhadap earnings response coefficient. Temuan yang 

didapat dari penelitian ini adalah earnings reponse coefficient perusahaan yang telah 

memiliki komite audit yang memenuhi syarat lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak memiliki komite audit yang memenuhi syarat. Ini berarti 

keberadaan komite audit yang memenuhi syarat dalam perusahaan direspon lebih baik 

oleh pasar. 

Penelitian Siregar dan Utama (2005) menguji pengaruh keberadaan komite audit 

dalam perusahaan terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut melaporkan bahwa 

variabel keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 

perusahaan. Artinya keberadaan komite audit tidak mampu mengurangi manajemen laba 

yang terjadi di perusahaan. Wedari (2004) dalam Nasution dan Setiawan (2007) menguji 

pengaruh interaksi antara dewan komisaris dan komite audit terhadap praktik manajemen 

laba. Dengan menggunakan sampel perusahaan non finansial yang listing di BEJ untuk 

tahun 1994 hingga 2002, Wedari (2004) menunjukkan interaksi dewan komisaris dengan 

komite audit justru berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hasil tersebut bertolak 

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

komisaris dan komite audit belum berhasil mengurangi manajemen laba karena 

keberadaan mereka manajer dapat melakukan manajemen laba dengan lebih leluasa. 
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Berdasarkan uraian penelitian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H03 : Ukuran komite audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba 

Ha3 : Ukuran komite audit secara parsial berpengaruh terhadap manajemen laba 

H04 : Komposisi komite audit independen secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba 

Ha4 : Komposisi komite audit independen secara parsial berpengaruh terhadap 

manajemen laba 

H05 : Keahlian komite audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba 

Ha5 : Keahlian komite audit secara parsial berpengaruh terhadap manajemen 

laba 

H06 : Mekanisme corporate governance dalam hal ini komposisi komisaris 

independen, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, komposisi 

komite audit independen, dan keahlian komite audit tidak berpengaruh 

secara simultan terhadap manajemen laba 

Ha6 : Mekanisme corporate governance dalam hal ini komposisi komisaris 

independen, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, komposisi 

komite audit independen, dan keahlian komite audit berpengaruh secara 

simultan terhadap manajemen laba 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Penelitian Kesimpulan 

Hamonangan 

Siallagan dan 

Mas’ud 

Machfoedz 

(2006) 

Mekanisme Corporate 

Governance, Kualitas 

Laba Dan Nilai 

Perusahaan 

1. Dewan komisaris berpengaruh secara 

negatif terhadap kualitas laba. 

Komite audit berpengaruh secara 

positif terhadap kualitas laba. 

2. Dewan komisaris secara positif 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Komite audit secara 

positif berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Chtourou, 

Bedard, dan 

Courteau (2001) 

Corporate Governance 

and Earnings 

Management 

1. Perusahaan dengan tingkat 

manajemen laba yang rendah 

memiliki ukuran dewan komisaris 

yang besar. 

2. Komposisi dewan komisaris 

independen tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

3. Komposisi komite audit independen 

tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

4. Keahlian komite audit dalam bidang 

keuangan berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba. 

Marihot Nasution 

dan 

Doddy Setiawan 

(2007) 

Pengaruh Corporate 

Governance Terhadap 

Manajemen Laba 

Di Industri Perbankan 

Indonesia 

1. Komposisi dewan komisaris 

independen berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba. 

2. Ukuran dewan komisaris 

berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba. 

3. Keberadaan komite audit 

berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. 

Zhou dan Chen 

(2004) 

Audit Committee, Board 

Characteristics and 

Earnings Management by 

Commercial 

Banks 

1. Ukuran dewan komisaris di bank 

komersial tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap earnings 

management yang diukur 

menggunakan loan loss provisions. 

2. Komposisi dewan komisaris 

independen tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap earnings 

managemement. 

3. Ukuran komite audit, komposis 

komite audit independen, dan 

keahlian komite audit tidak 
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berpengaruh terhadap earnings 

management. 

Xie, Davidson, 

DaDalt (2001) 

Earnings Management 

and Corporate 

Governance: The Roles 

Of The Board And The 

Audit Committee 

Semakin banyak dewan komisaris maka 

pembatasan atas tindak manajemen laba 

dapat dilakukan lebih efektif. 

Muh. Arief 

Ujiyantho dan 

Bambang Agus 

Pramuka (2007) 

Mekanisme Corporate 

Governance, Manajemen 

Laba 

Dan Kinerja Keuangan 

1. Proporsi dewan komisaris 

independen berpengaruh positif 

signifikan terhadap manajemen laba. 

2. Jumlah dewan komisaris tidak 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap manajemen laba. 

Cornett, McNutt, 

and Tehranian 

(2006) 

Corporate Governance 

And Earnings 

Management 

At Large U.S. Bank 

Holding Companies 

1. Ukuran dewan komisaris tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. 

2. Komposisi dewan komisaris 

berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. Kenaikan tingkat 

persentase komisaris independen 

dalam jajaran dewan komisaris akan 

disertai dengan penurunan tingkat 

discretionary loan loss provisions 

dalam menaikkan net income. 

Sylvia Veronica 

N.P Siregar dan 

Siddharta Utama 

(2006) 

Pengaruh Struktur 

Kepemilikan, Ukuran 

Perusahaan dan Praktik 

Corporate Governance 

Terhadap Pengelolaan 

Laba (Earnings 

Management) 

Proporsi dewan komisaris independen 

tidak terbukti berpengaruh terhadap 

manajemen laba yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

Andri 

Rachmawati dan 

Drs. Hanung 

Triatmoko M.Si., 

Ak 

Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi 

Kualitas Laba Dan Nilai 

Perusahaan 

Keberadaan komite audit dan komposisi 

dewan komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap discretionary 

accruals sebagai proksi kualitas laba. 

April Klein 

(2006) 

Audit Committee, Board 

of Director 

Characteristics, and 

Earnings Management 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan negatif antara komite 

audit independen dan komposisi dewan 

komisaris independen dengan 

discretionary accruals. Hal ini 

menunjukkan bahwa struktur dewan 

yang independen terhadap CEO efektif 

dalam memonitor proses pelaporan 

akuntansi keuangan perusahaan. Komite 

audit berperan sebagai penengah dua 

pihak untuk menimbang dan sebagai 

penghubung untuk mencapai 
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keseimbangan akhir sehingga laporan 

lebih akurat. 

Carcello, 

Hollingsworth, 

Klein, and Neal 

(2006) 

Audit Committee 

Financial Expertise, 

Competing Corporate 

Governance 

Mechanisms, and 

Earnings Management 

Keahlian komite audit di bidang 

keuangan berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. Hal ini menunjukkan 

bahwa keahlian komite audit di bidang 

kuangan terbukti efektif mengurangi 

manajemen laba.  

 

Sumber: Penelitian Terdahulu, diolah. 
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2.3 KERANGKA PEMIKIRAN 

Skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran Mekanisme Corporate Governance Terhadap 

Manajemen Laba 

 

 

 

 

 

MANAJEMEN 

LABA 

KOMPOSISI 

DEWAN KOMISARIS 

UKURAN  

DEWAN KOMISARIS 

UKURAN 

KOMITE AUDIT 

KOMPOSISI KOMITE 

AUDIT INDEPENDEN  

KEAHLIAN 

KOMITE AUDIT 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 OBJEK PENELITIAN 

Objek penelitian ini adalah bank umum nasional yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2007-2009 dengan berfokus pada corporate governance dan 

manajemen laba. Pemilihan corporate governance sebagai fokus penelitian didasarkan 

pada pemikiran bahwa corporate governance merupakan konsep pengelolaan perusahan 

yang mengutamakan transparansi sehingga dapat  mempengaruhi tindakan manajemen 

laba. Konsep corporate governance pada saat ini telah menjadi suatu kewajiban bagi 

perbankan yang beroperasi di Indonesia berdasarkan PBI No 8/4/PBI/2006. Penelitian ini 

dikategorikan sebagai studi korelasional (correlational study) di mana peneliti bertujuan 

untuk menemukan variabel-variabel penting yang berkaitan dengan masalah dan 

menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana 

suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian 

(Sekaran, 2009). 

 

3.2 METODE PENGUMPULAN DATA 

3.2.1 Data Yang Dihimpun 

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada data sekunder yang dihimpun oleh 

peneliti dari sumber tertentu terkait corporate governance dan manajemen laba. Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya dan 

tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti (Sekaran, 2009). Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah literatur, jurnal penelitian, artikel, laporan-laporan, 
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dan dokumen lainnya. Laporan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan 

Keuangan Tahunan yang telah diaudit dan Laporan Pelaksanaan Good Corporate 

Governance yang terdapat dalam Annual Report bank umum nasional tahun 2007-2009 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Laporan tersebut diperoleh dengan mengakses 

situs resmi Bursa Efek Indonesia (Indonesian Stock Exchange) dan situs resmi masing-

masing bank. 

3.2.2 Metode Pengambilan Sampel 

Menurut Sekaran (2009), populasi adalah keseluruhan dari kelompok orang, 

kejadian, atau hal-hal lain yang ingin diinvestigasi oleh peneliti sedangkan sampel adalah 

bagian dari populasi, yang anggotanya dipilih dari populasi tersebut. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2007-2009. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 

metode purposive  sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang 

representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan 

untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan perbankan yang telah go public atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama periode 2007-2009. 

2. Perusahaan tidak keluar dari bursa (delisting) selama periode 2007-2009. Hal ini 

untuk memperoleh data terkait corporate governance dan manajemen laba yang 

berkesinambungan. 

3. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan tahunan untuk periode 31 

Desember 2007-2009 yang dinyatakan dalam rupiah (Rp). 

4. Perusahaan mempublikasikan laporan pelaksanaan good corporate governance 

(GCG) untuk periode 31 Desember 2007-2009. 
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5. Data yang tersedia lengkap (data secara keseluruhan tersedia pada publikasi 

periode 31 Desember 2007-2009), baik data mengenai corporate governance 

perusahaan dan data yang diperlukan untuk mendeteksi manajemen laba. 

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data corporate governance dan manajemen laba yang 

diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Teknik ini dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur berupa text book, 

jurnal, dan artikel yang membahas tentang corporate governance dan manajemen 

laba. 

b. Pengambilan Data  

Teknik ini dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari dokumen-dokumen 

serta mencatat data tertulis yang ada hubungannya dengan objek penelitian. 

Pengambilan data berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan 

pelaksanaan GCG perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2007-2009 

melalui situs internet Indonesian Stock Exchange dan situs masing-masing 

perusahaan. 

 

3.3 METODE ANALISIS DATA 

3.3.1 Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis-

hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Pengolahan data diawali dengan pengambilan 

dan pengubahan data mentah terkait mekanisme corporate governance meliputi 

komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, 
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komposisi pihak independen dalam komite audit, dan keahlian komite audit serta 

memperoleh proksi dari manajemen laba. Data kemudian diolah dengan menggunakan 

bantuan software pengolahan data statistik yaitu Statistical Package for Social Science 

(SPSS) versi 15 for Windows dan dilanjutkan dengan Eviews versi 6. Pengolahan data 

statistik  tersebut dilakukan untuk pengujian asumsi klasik agar model regresi yang 

dibangun memenuhi sifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Jika sifat BLUE 

telah terpenuhi maka model regresi telah dianggap layak untuk memprediksi pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Data yang akan diteliti dalam penelitian ini 

dianalisis menggunakan metode pooled data, yakni data gabungan antara data silang 

(cross section) dengan data runtut waktu (time series) (Gujarati, 2004). 

Secara umum penggunaan pooled data akan menghasilkan intersep atau slope 

koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. Oleh karena 

itu, terdapat tiga teknik pendekatan dalam menanalisis estimasi regresi pooled data, yaitu 

model dengan:  

1. Model Common Effect (metode OLS) 

Model common dalam mengestimasi model pooled data sering disebut juga 

dengan metode OLS (Ordinary Least Square) karena pendekatan ini tidak 

memperhatikan dimensi perbedaan antar waktu dan individu. Jadi, diasumsikan 

intersep dan slope adalah tetap sepanjang waktu dan individu (perusahaan). 

2. Model Fixed Effect 

Model fixed dalam mengestimasi pooled data diasumsikan slope konstan tetapi 

intersep berbeda antar individu. Hal ini dikarenakan karekteristik antar 

perusahaan berbeda-beda, sehingga model fixed dapat mencerminkan realita 

sebenarnya. 
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3. Model Random Effect. 

Model random merupakan model untuk menyempurnakan kekurangan pada 

model fixed. Pada model fixed dapat mengurangi derajat kebebasan (degree of 

freedom) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Oleh karena itu, 

untuk mengatasi digunakan variabel gangguan (error term) yang dikenal sebagai 

metode random effect. Model ini akan mengestimasi pooled data dimana variabel 

gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. 

Widarjono (2007) mengemukakan beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam 

menentukan model yang digunakan untuk mengestimasi regresi pooled data, yaitu: 

1. Uji Chow 

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi pooled data antara 

model common effect atau fixed effect. Uji Chow dilakukan dengan cara 

menghitung uji statistik F, dengan rumus: 

F =  

Keterangan: 

RSS1  = nilai Residual Sum Squares (Common) 

RSS2  = nilai Residual Sum Squares (Fixed) 

n  = banyak observasi 

nT = jumlah seluruh sampel (observasi x periode) 

k = jumlah variabel independen 

Hipotesa yang diajukan: 

H0 : model common effect 

Ha : model fixed effect 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 
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Jika nilai statistik F hitung > F tabel, maka H0 ditolak (model fixed effect) 

Jika nilai statistik F hitung ≤ F tabel, maka H0 diterima (model common effect) 

2. Uji Hausmann 

Uji Hausmann dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi pooled data 

antara model fixed effect dan random effect. Uji Hausmann dapat langsung diolah 

dengan menggunakan EViews 6. Statistik uji Hausman mengikuti statistik Chi 

Square. 

Hipotesa yang diajukan: 

H0 : model random effect 

Ha : model fixed effect 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 

Jika nilai prob. χ
2
 > nilai kritis Chi-Squares, maka H0 diterima (model random) 

Jika nilai prob. χ
2 

 ≤ nilai kritis Chi-Squares, maka H0 ditolak (model fixed) 

3.3.2 Teknik Pengujian Hipotesis 

Untuk mengetahui tingkat signifikansi variabel-variabel bebas dan variabel 

terikat dalam penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Uji Asumsi Klasik 

Salah satu metode pendugaan parameter dalam model regresi linear adalah 

Ordinary Least Square (OLS). Metode OLS digunakan berdasarkan pada 

sejumlah asumsi tertentu. Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi karena pada 

prinsipnya model regresi linear yang dibangun sebaiknya tidak menyimpang dari 

asumsi BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Pengujian asumsi klasik terdiri 

dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji otokorelasi, dan uji 

heteroskedastisitas. 
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a. Uji Normalitas Residual (Residual Normality) 

Asumsi normalitas gangguan atau error (ut) sangat penting, sebab uji 

eksistensi model (uji F) maupun uji validitas pengaruh variabel bebas (uji t) 

dan estimasi nilai variabel terikat mensyaratkan hal ini. Apabila asumsi ini 

tidak terpenuhi, baik uji F maupun uji t dan estimasi nilai variabel terikat 

menjadi tidak valid (Gujarati, 2004). 

Secara empiris, gangguan atau error (ut) diartikan sebagai selisih antara data 

variabel terikat yang teramati dengan variabel terikat yang terprediksi oleh 

persamaan regresi. Oleh karena itu, gangguan atau error (ut) seringkali 

disebut sebagai kesalahan prediksi atau residual. 

Uji normalitas residual yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji Jarque 

Bera dengan formulasi hipotesis sebagai berikut: 

H0 : nilai ut berdistribusi normal 

Ha : nilai ut tidak berdistribusi normal 

Sementara itu, kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 

H0 diterima bila signifikansi statistik Jarque Bera > 0.05 

Ha diterima bila signifikansi statistik Jarque Bera ≤ 0.05 

b. Uji Multikolinearitas (Multicollinearity) 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antar 

variabel bebas dalam model regresi. Dasar pengambilan keputusannya adalah 

apabila nilai Variance Inflation Factor (VIF) di sekitar 1 dan kurang dari 10 

dan korelasi antar variabel bebas adalah lemah (di bawah 0,9) maka dalam 

model regresi tidak terdapat masalah multikolinearitas. 
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c. Uji Heteroskedastisitas (Heteroscedasticity) 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terdapat kesamaan atau perbedaan varians dari satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Metode OLS baik model regresi sederhana maupun regresi 

berganda mengasumsikan bahwa variabel gangguan (ei) mempunyai rata-rata 

E(ei) = 0, mempunyai varians yang konstan atau Var (ei) = σ
2
 dan variabel 

gangguan tidak saling berhubungan antara satu observasi dengan observasi 

lainnya atau Cov (ei, ej) = 0 sehingga menghasilkan estimator OLS yang 

BLUE (Widarjono, 2007). 

Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas 

adalah dengan menggunakan uji Glesjer. Uji Glesjer menggunakan nilai 

absolut residual sebagai variabel terikat dan variabel bebasnya terdiri atas 

variabel bebas yang sudah ada dalam model penelitian. Rumusan hipotesis 

yang diajukan adalah: 

H0: Tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model 

Ha : Terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 

H0 diterima dan Ha ditolak jika prob. χ
2 

> 0.05 

H0 ditolak dan Ha diterima jika prob. χ
2
 ≤ 0.05 

d. Uji Otokorelasi (Autocorrelation) 

Uji otokorelasi bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t (periode analisis) 

dengan kesalahan pada periode t-1 (periode sebelumnya). Dasar pengambilan 

keputusan dalam uji otokorelasi adalah menggunakan metode uji Durbin-

Watson (DW Test). Rumusan hipotesisi yang diajukan sebagai berikut: 
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H0 : Tidak ada masalah otokorelasi dalam model (r = 0) 

Ha : Ada masalah otokorelasi dalam model (r ≠ 0) 

Kriteria pengambilan keputusan dalam uji Durbin-Watson (DW Test) adalah: 

 Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4-du), 

maka koefisien otokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada otokorelasi. 

 Bila nilai DW terletak lebih rendah daripada batas bawah atau lower 

bound (dl), maka koefisien otokorelasi lebih besar daripada nol, berarti 

ada otokorelasi positif. 

 Bila nilai DW lebih besar daripada (4-dl), maka koefisien otokorelasi 

lebih kecil daripada nol, berarti ada otokorelasi negatif. 

 Bila nilai DW terletak di antara du dan dl atau DW terletak antara (4-du) 

dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. 

Tabel 3.1 

Pengambilan Keputusan Uji Otokorelasi 

dU < DW < 4-dU Tidak ada otokorelasi 

DW < dL Ada otokorelasi positif 

DW > 4-dL Ada otokorelasi negatif 

dU < DW < dL atau 4-dU < DW < 4-dL  Tidak dapat disimpulkan 

Sumber: Ghozali (2006) 

2. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu 

data yang dilihat dari rata-rata, standar deviasi, minimum, dan maksimum 

(Ghozali, 2006). 

3. Pengujian Parsial (Uji t) 

Pengujian parsial dengan uji t dimaksudkan untuk menguji kuat atau tidaknya 

pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian 
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dilakukan pada tingkat keyakinan 95% atau tingkat signifikansi (α) sebesar 5% 

dengan kriteria sebagai berikut: 

H0 diterima dan Ha ditolak jika prob. t > 0.05 

H0 ditolak dan Ha diterima jika prob. t ≤ 0.05 

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah: 

H01 : β1 = 0 

Komposisi dewan komisaris secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

Ha1 : β1 ≠ 0 

Komposisi dewan komisaris secara parsial berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

H02 : β2 = 0 

Ukuran dewan komisaris secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

Ha2 : β2 ≠ 0 

Ukuran dewan komisaris secara parsial berpengaruh terhadap manajemen 

laba. 

H03 : β3 = 0 

Ukuran komite audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba. 

Ha3 : β3 ≠ 0 

Ukuran komite audit secara parsial berpengaruh terhadap manajemen laba. 

H04 : β4 = 0 

Komposisi komite audit independen secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 
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Ha4 : β4 ≠ 0 

Komposisi komite audit independen secara parsial berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

H05 : β5 = 0 

Keahlian komite audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

Ha5 : β5 ≠ 0 

Keahlian komite audit secara parsial berpengaruh terhadap manajemen laba. 

4. Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F) 

Pengujian signifikansi simultan (uji F) dimaksudkan untuk menguji kuat tidaknya 

pengaruh variabel bebas secara keseluruhan (simultan) terhadap variabel terikat. 

Hasil hitung dengan uji F dilakukan pada tingkat keyakinan 95% atau tingkat 

signifikansi (α) sebesar 5% dengan kriteria sebagai berikut: 

H0 diterima dan Ha ditolak jika prob. F > 0.05 

H0 ditolak dan Ha diterima jika prob. F ≤ 0.05 

Rumusan hipotesis yang diajukan dalam uji signifikansi simultan adalah: 

H0 :  β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = 0 

Mekanisme corporate governance dalam hal ini komposisi komisaris 

independen, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, komposisi 

komite audit independen, dan keahlian komite audit tidak berpengaruh 

secara simultan terhadap manajemen laba. 

Ha :  β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5 ≠ 0 

Mekanisme corporate governance dalam hal ini komposisi komisaris 

independen, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, komposisi 
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komite audit independen, dan keahlian komite audit berpengaruh secara 

simultan terhadap manajemen laba. 

5. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Persentase pengaruh dari seluruh variabel bebas yang tercakup dalam model 

regresi terhadap variabel terikat dapat dilihat melalui nilai koefisien determinasi 

berganda (R
2
) yang besarnya 0 sampai dengan 1. Nilai R

2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi terikat sangat 

terbatas. Sebaliknya, nilai R
2
 yang mendekati 1 berarti semakin kuat model 

tersebut dalam menjelaskan variasi variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Determinasi berganda (R
2
) memiliki kelemahan, yaitu nilai R

2
 selalu meningkat 

ketika adanya penambahan terhadap variabel bebas yang baru dalam model yang 

belum tentu memiliki pembenaran baik dari sisi teori maupun logika. Oleh karena 

itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R
2
 pada 

saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R
2
, nilai adjusted R

2
 

dapat naik atau turun apabila satu variabel bebas ditambahkan ke dalam model. 

6. Model Penelitian 

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan model persamaan regresi 

sebagai berikut: 

DAit = α + β1KDK +  β2UDK + β3AC_NUMB + β4AC_INDP + β5AC_EXPERT 

+ εit 

Operasionalisasi masing-masing variabel dalam persamaan regresi tersebut 

adalah: 

 Komposisi dewan komisaris (KDK), yaitu persentase jumlah dewan 

komisaris independen terhadap jumlah komisaris yang ada dalam susunan 

dewan komisaris perusahaan sampel yang dirumuskan: 
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KDK =    

 Ukuran dewan komisaris (UDK), yaitu jumlah total anggota dewan 

komisaris baik yang berasal dari internal perusahaan maupun dari 

eksternal perusahaan sampel. 

 Ukuran komite audit (AC_NUMB), yaitu jumlah total anggota komite 

audit baik yang berasal dari pihak independen maupun non independen 

dari perusahaan sampel. 

 Komposisi komite audit independen (AC_INDP), yaitu persentase jumlah 

anggota komite audit independen terhadap jumlah anggota komite audit 

perusahaan sampel yang dirumuskan: 

AC_INDP =    

 Keahlian komite audit (AC_EXPERT), yaitu persentase anggota komite 

audit yang memiliki pengetahuan dalam bidang akuntansi dan keuangan 

terhadap jumlah anggota komite audit yang dirumuskan: 

AC_EXPERT =    

 Discretionary accruals (DA), yaitu akrual kelolaan yang menjadi proksi 

manajemen laba. Nilai discretionary accruals diperoleh dengan 

menggunakan model yang dikembangkan Beaver dan Engel (1996) dalam 

Setiawan dan Nasution (2007). Model tersebut dirumuskan sebagai 

berikut: 

NDAit = β0 + β1COit + β2LOANit + β3NPLit + β4ΔNPLit + εit 

Dengan definisi masing-masing variabel adalah: 

COit : loan charge offs (pinjaman yang dihapusbukukan) 

LOANit : loans outstanding (pinjaman yang beredar) 
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NPLit : non performing loans (pinjaman kredit yang bermasalah 

dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) 

ΔNPLit+1 : selisih non performing loans t+1 dengan non performing loans 

t 

NDAit : non discretionary accruals (akrual non kelolaan) 

Sesuai dengan definisinya bahwa: 

 

di mana DAit adalah akrual kelolaan, TAit adalah total akrual, dan NDAit 

akrual non kelolaan, maka: 

TAit = β0 + β1COit + β2LOANit + β3NPLit + β4ΔNPLit + zit 

Di mana: 

 

Untuk menentukan akrual total dengan menggunakan model Beaver dan 

Engel (1996) ini maka digunakan total saldo penyisihan penghapusan 

aktiva produktif (PPAP). Dalam penentuan koefisien manajemen laba 

tersebut semua variabel dideflasi terlebih dahulu dengan nilai buku 

ekuitas dan cadangan kerugian pinjaman.  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

Perbankan merupakan lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit 

atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, perbankan merupakan industri yang memiliki 

regulasi yang sangat ketat. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank tidak 

hanya mengacu pada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, tetapi juga pada 

peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia sebagai pengawas bank-bank umum di 

Indonesia. Peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia tidak hanya menyangkut aspek 

keuangan bank tetapi juga aspek tata kelola perusahaan yang tercermin dalam PBI No. 

8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance pada bank umum. 

Berdasarkan data Bank Indonesia, saat ini terdapat 149 bank umum yang 

beroperasi di Indonesia dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Data Jumlah Bank Umum di Indonesia 

Keterangan Jumlah 

Bank Persero 5 

BUSN Devisa 44 

BUSN Non Devisa 35 

BPD 26 

Bank Campuran 28 

Bank Asing 11 

Jumlah 149 

Sumber: Bank Indonesia (www.bi.go.id), diolah. 

Jumlah tersebut hanya untuk bank umum konvensional dan belum termasuk unit usaha 

syariah, bank umum syariah, dan BPR konvensional.  
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Dari 149 bank umum konvensional yang terdaftar di Bank Indonesia, tidak 

semuanya terdaftar (listing) di Bursa Efek Indonesia. Jumlah bank umum konvensional 

yang telah terdaftar (listing) di Bursa Efek Indonesia hingga tahun 2009 adalah sebanyak 

29 bank. 

Tabel 4.2 

Perhitungan Pemilihan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Jumlah perusahaan yang terdaftar (listing) di Bursa Efek 

Indonesia  

220 

Jumlah perusahaan non perbankan yang terdaftar (listing) di 

Bursa Efek Indonesia  

(191) 

Jumlah perusahaan perbankan yang terdaftar (listing) di Bursa 

Efek Indonesia  

29 

Jumlah perusahaan perbankan dengan data tidak lengkap atau 

tidak memenuhi kriteria 

(5) 

Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian 24 

Sumber: Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id), diolah. 
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Berikut ini  adalah daftar dari 24 bank umum yang menjadi sampel dalam penelitian ini: 

Tabel 4.3 

Daftar Perusahaan Sampel 

Nama Perusahaan Kode 

Bank Artha Graha Internasional  INPC 

Bank ICB Bumiputera BABP 

Bank Ekonomi Raharja  BAEK 

Bank Central Asia BBCA 

Bank Bukopin BBKP 

Bank Negara Indonesia BBNI 

Bank Nusantara Parahyangan BBNP 

Bank Rakyat Indonesia BBRI 

Bank Danamon BDMN 

Bank Eksekutif Internasional BEKS 

Bank Kesawan BKSW 

Bank Mandiri BMRI 

Bank Bumi Arta BNBA 

Bank CIMB Niaga BNGA 

Bank Internasional Indonesia BNII 

Bank Permata BNLI 

Bank Swadesi BSWD 

Bank BTPN BTPN 

Bank Victoria Internasional BVIC 

Bank Panin  PNBN 

Bank Mayapada Internasional MAYA 

Bank Mega MEGA 

Bank OCBC NISP NISP 

Bank Saudara SDRA 

Sumber: Hasil Olahan 

 

4.2 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

4.2.1 Penentuan Model Estimasi Regresi Pooled Data 

Penentuan model estimasi regresi pooled data antara model common effect 

(OLS), fixed effect, atau random effect dilakukan dengan melakukan uji Chow dan uji 
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Hausmann. Berdasarkan regresi persamaan dengan menggunakan metode Common 

Effect, diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Regresi Metode Common Effect 

 
Dependent Variable: DA?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 08/12/10   Time: 13:16   
Sample: 2007 2009   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 24   
Total pool (balanced) observations: 72  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 76.72018 10.51838 7.293913 0.0000 

KDK? -3.738195 0.674000 -5.546287 0.0000 
UDK? 2.531616 1.268025 1.996503 0.0500 

AC_NUMB? 0.171120 0.085856 1.993106 0.0504 
AC_INDP? 0.031231 0.049374 0.632538 0.5292 

AC_EXPERT? -27.73878 6.448220 -4.301774 0.0001 
     
     R-squared 0.486086     Mean dependent var 58.88889 

Adjusted R-squared 0.447153     S.D. dependent var 11.91112 
S.E. of regression 8.856358     Akaike info criterion 7.279804 
Sum squared resid 5176.715     Schwarz criterion 7.469526 
Log likelihood -256.0729     Hannan-Quinn criter. 7.355333 
F-statistic 12.48522     Durbin-Watson stat 1.337727 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Sumber: Hasil Olahan 
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Sementara itu, hasil regresi persamaan dengan menggunakan metode Fixed Effect adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Regresi Metode Fixed Effect 

 
Dependent Variable: DA?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 06/01/04   Time: 00:07   
Sample: 2007 2009   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 24   
Total pool (balanced) observations: 72  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 86.65514 14.79825 5.855768 0.0000 

KDK? -4.905386 1.373678 -3.570987 0.0009 
UDK? -2.023031 1.514776 -1.335531 0.1887 

AC_NUMB? 0.075441 0.079838 0.944926 0.3500 
AC_INDP? -0.049841 0.085787 -0.580987 0.5643 

AC_EXPERT? 1.943112 5.646595 0.344121 0.7324 
 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.861180     Mean dependent var 58.88889 

Adjusted R-squared 0.770786     S.D. dependent var 11.91112 
S.E. of regression 5.702607     Akaike info criterion 6.609814 
Sum squared resid 1398.348     Schwarz criterion 7.526804 
Log likelihood -208.9533     Hannan-Quinn criter. 6.974870 
F-statistic 9.526923     Durbin-Watson stat 2.511593 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Sumber: Hasil Olahan 

Berdasarkan kedua tabel hasil regresi di atas diperoleh nilai sum square resid 

untuk perhitungan metode Common Effect sebesar 5176,715. Sementara itu, nilai sum 

square resid untuk perhitungan metode Fixed Effect sebesar 1398,348. Jumlah observasi 

untuk kedua metode di atas adalah 24 perusahaan dengan periode selama 3 tahun dan 

jumlah variabel independen sebanyak 5 variabel. Dengan demikian, perhitungan uji 

statistik F adalah: 

F =  = 5,0516 
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Nilai F hitung untuk pemilihan model dengan uji Chow adalah sebesar 5,0516. 

Nilai tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai F tabel dengan menggunakan 

software Microsoft Excel dan diperoleh nilai F tabel sebesar 2.3538. Nilai F hitung > 

nilai F tabel. Dengan demikian, maka H0 yang menyatakan model menggunakan metode 

Common Effect ditolak. Hal tersebut menandakan bahwa model regresi menggunakan 

metode Fixed Effect. 

Uji Hausmann dilakukan untuk menentukan model regresi pooled data antara 

metode Fixed Effect dan Random Effect. Dalam uji Hausmann diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Hausmann 

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

     
     

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

     
     Cross-section random 37.838240 5 0.0000 
     
     

Sumber: Hasil Olahan 

Berdasarkan tabel 4.6 tersebut, nilai prob. χ
2
 adalah sebesar 0.0000. Nilai tersebut lebih 

rendah dari nilai kritis Chi-Squares sebesar 0,05. Dengan demikian, H0 yang menyatakan 

model dengan menggunakan metode Random Effect ditolak. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa model estimasi persamaan regresi menggunakan Fixed Effect. 

4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh model 

regresi linear yang memenuhi asumsi BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). 

Pengujian asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, 

dan uji heteroskedastisitas. 
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1. Uji Normalitas Residual 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada gangguan atau error (ut) 

antara selisih data variabel terikat yang teramati dengan variabel terikat yang 

terprediksi oleh persamaan regresi. Uji normalitas residual dalam penelitian ini 

didasarkan pada uji Jarque Bera dengan formulasi hipotesis sebagai berikut: 

H0 : nilai ut berdistribusi normal 

Ha : nilai ut tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 

H0 diterima bila signifikansi statistik Jarque Bera > 0.05 

Ha diterima bila signifikansi statistik Jarque Bera ≤ 0.05 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas 

0

2

4

6

8

10

12

14

-0.3 -0.2 -0.1 -0.0 0.1 0.2

Series: Residuals
Sample 1 72
Observations 72

Mean       2.93e-17
Median   0.007750
Maximum  0.241132
Minimum -0.285675
Std. Dev.   0.080770
Skewness  -0.403816
Kurtosis   5.054403

Jarque-Bera  14.61853
Probability  0.000669

 
Sumber: Hasil Olahan 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, nilai tingkat signifikansi Jarque Bera adalah 

sebesar 0,000669. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, Ha yang 

menyatakan bahwa nilai residual (ut) tidak berdistribusi normal diterima. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa baik uji F maupun uji t dan estimasi nilai 

variabel terikat menjadi tidak valid (Gujarati, 2004). 
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Tidak terdistribusinya nilai residual (ut) secara normal diduga karena adanya nilai 

outlier dalam data penelitian. Treatment dilakukan dengan mengeluarkan data 

outlier sebanyak 5 data sampel. Dengan demikian, jumlah data sampel berkurang 

menjadi 67 data sampel. Hasil uji normalitas setelah treatment sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Normalitas Setelah Treatment 

0

2

4

6

8

10

12

-0.2 -0.1 -0.0 0.1

Series: Residuals
Sample 1 67
Observations 67

Mean      -5.18e-18
Median   0.008901
Maximum  0.125039
Minimum -0.177603
Std. Dev.   0.065291
Skewness  -0.502130
Kurtosis   3.123388

Jarque-Bera  2.858000
Probability  0.239548

 
Sumber: Hasil Olahan 

Berdasarkan tabel 4.8, nilai tingkat signifikansi Jarque Bera naik menjadi 

0,239548 setelah dilakukan treatment dengan melakukan penghapusan data 

outlier. Dengan demikian, H0 yang menyatakan bahwa nilai residual (ut) 

berdistribusi normal diterima. Hal tersebut karena nilai signifikansi Jarque Bera 

telah memenuhi kriteria dengan nilai di atas 0,05. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antar 

variabel bebas dalam model regresi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji 

multikolinearitas adalah nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang berada di 

sekitar 1 dan kurang dari 10 serta korelasi antar variabel bebas adalah lemah (di 

PENERAPAN CORPORATE..., Bimantoro Adi Pratomo, Ak.-IBS, 2010



83 

 

 

bawah 0,9). Hasil pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Coefficientsa

-.208 .119 -1.741 .087
-.001 .001 -.140 -.968 .337 .643 1.556
.002 .006 .044 .268 .789 .499 2.003
.023 .010 .363 2.370 .021 .572 1.749
.001 .001 .242 1.863 .067 .792 1.263
.001 .000 .148 1.237 .221 .938 1.066

(Constant)
KDK
UDK
AC_NUMB
AC_INDP
AC_EXPERT

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: DAa. 
 

Coefficient Correlationsa

1.000 .013 .193 .211 -.030
.013 1.000 .063 -.010 .537
.193 .063 1.000 .419 -.052
.211 -.010 .419 1.000 -.450

-.030 .537 -.052 -.450 1.000
1.88E-007 4.92E-009 5.64E-008 8.86E-007 -8.4E-008
4.92E-009 7.39E-007 3.67E-008 -8.71E-008 2.94E-006
5.64E-008 3.67E-008 4.54E-007 2.73E-006 -2.2E-007
8.86E-007 -8.7E-008 2.73E-006 9.36E-005 -2.8E-005

-8.37E-008 2.94E-006 -2.2E-007 -2.78E-005 4.06E-005

AC_EXPERT
KDK
AC_INDP
AC_NUMB
UDK
AC_EXPERT
KDK
AC_INDP
AC_NUMB
UDK

Correlations

Covariances

Model
1

AC_EXPERT KDK AC_INDP AC_NUMB UDK

Dependent Variable: DAa. 
 

Sumber: Hasil Olahan 

Berdasarkan tabel 4.9 mengenai hasil pengujian multikolinearitas, nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) untuk 5 variabel penelitian berada di bawah 10. Hasil yang 

sama juga ditunjukkan oleh nilai korelasi antar koefisien variabel. Nilai korelasi 

terbesar dalam model penelitian ini adalah antara variabel KDK dan UDK 

sebesar 0,537. Namun nilai korelasi tersebut masih berada di bawah 0,9. Dengan 

demikian, hal ini menunjukkan bahwa model regresi penelitian telah terbebas dari 

masalah multikolinearitas. 
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3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

terdapat kesamaan atau perbedaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan 

lain. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan 

uji Glesjer. Uji Glesjer dilakukan dengan kriteria penentuan berdasarkan nilai 

signifikansi Chi-Squares sebagai berikut: 

H0 diterima dan Ha ditolak jika prob. χ
2 

> 0.05 

H0 ditolak dan Ha diterima jika prob. χ
2
 ≤ 0.05 

Rumusan hipotesis yang diajukan dalam model adalah: 

H0: Tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model 

Ha : Terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Glesjer 

Heteroskedasticity Test: Glejser  
     
     F-statistic 0.848202     Prob. F(5,61) 0.5211 

Obs*R-squared 4.355353     Prob. Chi-Square(5) 0.4995 
Scaled explained SS 3.808553     Prob. Chi-Square(5) 0.5773 

     
          
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.014269 0.068174 -0.209308 0.8349 

KDK 0.000538 0.000491 1.095028 0.2778 
UDK 0.003744 0.003640 1.028529 0.3078 

AC_NUMB -0.001839 0.005526 -0.332793 0.7404 
AC_INDP -9.10E-05 0.000385 -0.236426 0.8139 

AC_EXPERT 0.000383 0.000248 1.544608 0.1276 
     
     R-squared 0.065005     Mean dependent var 0.052284 

Adjusted R-squared -0.011634     S.D. dependent var 0.038572 
S.E. of regression 0.038796     Akaike info criterion -3.575724 
Sum squared resid 0.091812     Schwarz criterion -3.378288 
Log likelihood 125.7867     Hannan-Quinn criter. -3.497598 
F-statistic 0.848202     Durbin-Watson stat 1.811467 
Prob(F-statistic) 0.521080    

     
      
 
 

    
Sumber: Hasil Olahan 
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Berdasarkan tabel 4.10, nilai signifikansi dari masing-masing variabel berada di 

atas 0,05. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh nilai Prob. Chi-Squares untuk 

keseluruhan model sebesar 0,4995. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang 

menunjukkan bahwa H0 dalam pengujian heteroskedastisitas diterima. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa model telah terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 

4. Uji Otokorelasi 

Uji otokorelasi bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t (periode analisis) dengan 

kesalahan pada periode t-1 (periode sebelumnya). Dasar pengambilan keputusan 

uji otokorelasi adalah nilai Durbin Watson dari model regresi penelitian. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Otokorelasi 

Dependent Variable: DA?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 08/13/10   Time: 01:25   
Sample: 2007 2009   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 23   
Total pool (unbalanced) observations: 67  
Cross sections without valid observations dropped 
 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.831321     Mean dependent var 59.04478 

Adjusted R-squared 0.714544     S.D. dependent var 12.12490 
S.E. of regression 6.478101     Akaike info criterion 6.869422 
Sum squared resid 1636.666     Schwarz criterion 7.790786 
Log likelihood -202.1256     Hannan-Quinn criter. 7.234008 
F-statistic 7.118849     Durbin-Watson stat 2.929724 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Sumber: Hasil Olahan 
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Gambar 4.1 

Statistik Durbin Watson 

 Otokorelasi Inconclusive Tidak Ada Otokorelasi Inconclusive Otokorelasi  

           Positif                Negatif

  

 

 

0 1,438 1,767 2,233 2,562 2,929 4 

Sumber: Hasil Olahan 

Berdasarkan tabel 4.11, nilai Durbin Watson dari model penelitian adalah 

2,929724. Nilai tersebut berada di antara 2,562 sampai 4 (DW > 4-dL) 

sebagaimana ditunjukkan pula pada gambar 4.1. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa model penelitian mengalami masalah otokorelasi negatif. Mengingat 

dalam metode efek tetap (Fixed Effect) tidak membutuhkan asumsi terbebasnya 

model dari serial korelasi, maka uji tentang otokorelasi dapat diabaikan 

(Nachrowi, 2006:330). 

4.2.3 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu 

data yang dilihat dari rata-rata, standar deviasi, minimum, dan maksimum. 

Tabel 4.12 

Hasil Statistik Deskriptif 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
KDK 67 43 100 59.04 12.125 
UDK 67 1 8 5.09 1.856 
AC_NUMB 67 2 7 3.76 1.143 
AC_INDP 67 50 100 92.31 13.951 
AC_EXPERT 67 33 100 81.15 19.903 
DA 67 -.20175 .11888 -.0025848 .07227434 
Valid N (listwise) 67         
Sumber: Hasil Olahan 
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Berdasarkan tabel 4.12, nilai rata-rata variabel komposisi dewan komisaris 

(KDK) adalah sebesar 59,04%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata seluruh 

sampel bank memiliki komposisi dewan komisaris independen sebanyak 59,04%. Nilai 

tersebut lebih tinggi daripada nilai komposisi dewan komisaris independen yang 

ditetapkan Bank Indonesia melalui PBI No.  8/4/PBI/2006 tentang GCG. Bank Indonesia 

melalui peraturan tersebut mewajibkan bank yang beroperasi di Indonesia memiliki 

komposisi dewan komsaris independen sebesar 50% dari jumlah anggota dewan 

komisaris. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata perbankan 

Indonesia telah memenuhi peraturan GCG yang ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku 

otoritas perbankan.  

Ukuran dewan komisaris (UDK) secara rata-rata keseluruhan sampel perbankan 

telah memenuhi ketentuan PBI No 8/4/PBI/2006. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai 

mean pada tabel 4.12 sebesar 5,09. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata 

seluruh sampel bank memiliki dewan komisaris sekitar 5 orang. Sementara itu, Bank 

Indonesia menetapkan bahwa ukuran dewan komisaris untuk satu bank minimal 

sebanyak 3 orang.  

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa secara rata-rata keseluruhan sampel perbankan 

memiliki ukuran komite audit (AC_NUMB) sebanyak 3,76 orang atau berarti sekitar 3 

sampai 4 orang. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris 

dengan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan 

audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan 

pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Dengan 

terpenuhinya peraturan Bank Indonesia terkait ukuran komite audit secara rata-rata dari 

keseluruhan sampel diharapkan bank akan mampu melakukan evaluasi dan pemantauan 
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audit serta pelaporan keuangan secara efektif agar memenuhi standar akuntansi yang 

berlaku. 

Variabel AC_INDP menunjukkan komposisi pihak independen yang terdapat 

dalam komite audit. Berdasarkan tabel 4.12, nilai rata-rata variabel AC_INDP dalam 

sampel penelitian adalah 92,31% dengan nilai minimum 50%. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa secara rata-rata sebanyak 92,31% anggota komite audit dalam sampel penelitian 

merupakan pihak independen. Menurut PBI No. 8/4/PBI/2006, komposisi pihak 

independen dalam keanggotaan komite audit adalah sebesar 51%. Komposisi tersebut 

sudah termasuk komisaris independen yang secara langsung menjadi ketua komite audit. 

Dengan terpenuhinya peraturan Bank Indonesia tersebut diharapkan komite audit dapat 

bekerja secara independen dalam melakukan evaluasi dan pemantauan audit serta 

pelaporan keuangan secara efektif agar memenuhi standar akuntansi yang berlaku. 

Independensi komite audit ini penting untuk menjaga kualitas pelaporan keuangan dan 

mencegah timbulnya benturan kepentingan (conflict of interest) dalam penyusunan 

laporan keuangan tersebut. Nilai minimum variabel AC_INDP dalam sampel penelitian 

sebesar 50% menunjukkan bahwa masih terdapat bank yang belum memenuhi ketentuan 

Bank Indonesia. Namun nilai minimum tersebut hanya selisih 1 pada angka persentase.  

Variabel AC_EXPERT menunjukkan persentase keahlian anggota komite audit 

dalam bidang akuntansi dan keuangan. Berdasarkan tabel 4.12, rata-rata komite audit 

dalam sampel penelitan yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan 

adalah 81,15% dengan nilai minimum sebesar 33%. Nilai rata-rata sebesar 81,15% 

menunjukkan bahwa anggota komite audit bank secara umum telah memiliki keahlian 

dalam bidang akuntasi dan keuangan. Nilai minimum sebesar 33% menunjukkan bahwa 

masih terdapat bank yang komite auditnya masih kurang memiliki keahlian dalam bidang 

akuntansi dan keuangan. Hal tersebut terjadi karena selain memiliki keahlian dalam 
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bidang akuntansi dan keuangan, Bank Indonesia juga mewajibkan bank memiliki 

anggota komite audit yang ahli dalam bidang hukum dan perbankan. Penelitian ini hanya 

memfokuskan pada keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan karena hampir 

sebagian besar tugas dan tanggung jawab komite audit terfokus pada hal-hal yang 

berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan. 

Sementara itu berdasarkan tabel 4.12, nilai rata-rata dari akrual kelolaan atau 

discretionary accruals (DA) adalah sebesar -0.0025848. Angka tersebut bernilai negatif 

yang menunjukkan bahwa secara rata-rata sampel bank selama periode 2007-2009 

melakukan tindak manajemen laba dengan pola meminimumkan labanya. Hasil rata-rata 

akrual diskresioner bernilai negatif juga diperoleh Chtourou et al., (2001) dan Klein 

(2006). 

4.2.4 Hasil Pengujian Hipotesis 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam Metodologi Penelitian, 

pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi berganda. Jumlah 

sampel keseluruhan selama tiga tahun adalah 72 sampel. Namun jumlah sampel tersebut 

berkurang menjadi 67 setelah penanganan untuk memenuhi asumsi uji normalitas 

residual. Model regresi berganda dalam penelitian ini mengguanakan model efek tetap 

(Fixed Effect) berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausmann dengan persamaan sebagai 

berikut: 

DAit = α + β1KDK +  β2UDK + β3AC_NUMB + β4AC_INDP + β5AC_EXPERT + εit 

Pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan hasil 

uji signifikansi t dan uji signifikansi F dengan hasil regresi sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 

Hasil Persamaan Regresi 

 
Dependent Variable: DA?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 08/15/10   Time: 00:55   
Sample: 2007 2009   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 23   
Total pool (unbalanced) observations: 67  
Cross sections without valid observations dropped 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 67.79660 11.86016 5.716330 0.0000 

KDK? -4.044655 0.749147 -5.399014 0.0000 
UDK? 1.262282 1.454745 0.867700 0.3909 

AC_NUMB? 0.193540 0.108620 1.781819 0.0826 
AC_INDP? 0.037583 0.055426 0.678078 0.5017 

AC_EXPERT? -14.47852 6.915712 -2.093569 0.0428 
 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.831321     Mean dependent var 59.04478 

Adjusted R-squared 0.714544     S.D. dependent var 12.12490 
S.E. of regression 6.478101     Akaike info criterion 6.869422 
Sum squared resid 1636.666     Schwarz criterion 7.790786 
Log likelihood -202.1256     Hannan-Quinn criter. 7.234008 
F-statistic 7.118849     Durbin-Watson stat 2.929724 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
 
 

         
Sumber: Hasil Olahan 

Berdasarkan hasil persamaan regresi pada tabel 4.13, nilai p-value dalam uji t 

menunjukkan bahwa terdapat dua variabel independen penelitian yang berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap variabel discretionary accruals (DA). Variabel KDK 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap DA dengan nilai p-value sebesar 0,0000 

dan berada dibawah nilai α sebesar 0,05. Konstanta variabel KDK sebesar -4,044655 

menunjukkan bahwa variabel KDK dan DA berkorelasi negatif. Nilai konstanta tersebut 

dapat diartikan bahwa jika variabel KDK naik 1% sementara faktor lain dianggap tetap 

maka akan mengakibatkan penurunan nilai DA sebesar 4,044655 poin selama periode 
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2007-2009. Dengan demikian, H01 yang menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris 

secara parsial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba ditolak.  

Variabel AC_EXPERT dalam penelitian ini juga berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap DA dengan tingkat signifikansi (p-value) sebesar 0,0428. Nilai tersebut 

juga berada di bawah nilai α sebesar 0,05. Konstanta variabel AC_EXPERT bertanda 

negatif sebesar -14,47852 yang menunjukkan bahwa jika variabel AC_EXPERT naik 

sebesar 1% sedangkan faktor lain dianggap tetap maka akan mengakibatkan penurunan 

nilai DA sebesar 14,47852 poin selama periode 2007-2009. Dengan demikian, H05 yang 

menyatakan bahwa keahlian komite audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba ditolak. 

Variabel corporate governance lainnya yaitu UDK, AC_NUMB, dan AC_INDP 

tidak berpengaruh signifikan secara parsial berdasarkan uji t dalam tabel 4.13 tersebut. 

Variabel UDK memiliki nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,3909 dan berada di atas 

nilai α sebesar 0,05. Dengan demikian, H02 yang menyatakan bahwa ukuran dewan 

komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba diterima. 

Variabel AC_NUMB dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi (p-value) 

sebesar 0,0826 dan berada di atas nilai α sebesar 0,05. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa H03 yang menyatakan bahwa jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap 

tindak manajemen laba dalam industri perbankan diterima. Penelitian ini juga 

menunjukkan komposisi komite audit independen (AC_INDP) tidak berpengaruh secara 

signifikan berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.13. Nilai p-value variabel AC_INDP 

sebesar 0,5017 (> 0,05) dengan konstanta 0,037583. Dengan demikian, H04 yang 

menyatakan bahwa komposisi komite audit independen tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba diterima. 
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Hasil regresi melalui uji F pada tabel 4.13 antara variabel dependen (DA) dengan 

keseluruhan variabel independen (KDK, UDK, AC_NUMB, AC_INDP, dan 

AC_EXPERT) diperoleh nilai F sebesar 7,118849 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,000000 di mana nilai tersebut lebih kecil daripada nilai α 0,05. Oleh karena itu, H06 

dalam penelitian ini ditolak atau dengan kata lain Ha6 diterima. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa variabel corporate governance yaitu KDK, UDK, AC_NUMB, 

AC_INDP, dan AC_EXPERT berpengaruh secara simultan terhadap DA. Selain itu, nilai 

adj-R Squared sebesar 0,714544 menunjukkan bahwa manajemen laba yang diproksikan 

dengan discretionary accruals (DA) dapat dijelaskan dengan variabel corporate 

governance yang terdapat dalam model penelitian (KDK, UDK, AC_NUMB, AC_INDP, 

dan AC_EXPERT) sebesar 71,45% sedangkan sisanya yaitu 28,55% dijelaskan oleh 

faktor lain di luar model penelitian. 

4.2.5 Argumentasi Penelitian  

Berdasarkan hasil persamaan regresi pada tabel 4.13, maka persamaan model 

penelitian menjadi: 

DA = 67,79660 - 4,044655KDK + 1,262282UDK + 0,193540AC_NUMB + 

0,037583AC_INDP -  14.47852AC_EXPERT 

Persamaan tersebut memiliki nilai koefisien intercept sebesar 67,79660. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa jika faktor-faktor lain diasumsikan tetap maka akan diperoleh nilai 

DA = 67,79660 untuk periode penelitian 2007-2009. 

Nilai intercept tersebut bernilai positif signifikan dengan p-value sebesar 0,0000. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara statistik dengan mengabaikan faktor-

faktor lain dalam hal ini komponen corporate governance, industri perbankan di 

Indonesia cenderung melakukan tindak manajemen laba sebesar 67,79660 poin dengan 

pola meningkatkan laba selama periode 2007-2009. Strategi meningkatkan laba 
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dilakukan oleh manajemen untuk menggambarkan bahwa seolah-olah perusahaan terlihat 

menguntungkan. Dalam skenario ini, nilai akrual dari laba yang sesungguhnya adalah 

lebih kecil dari nilai laba yang disajikan dalam laporan keuangan tahun berjalan. Strategi 

ini mendorong manajemen untuk melaporkan nilai laba yang diperoleh perusahaan lebih 

tinggi selama beberapa periode.  

Hasil intercept yang bernilai positif tersebut sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Klein (2001), Xie et al., (2001), Chtourou et al., (2001). Nilai 

discretionary accruals merupakan proksi dari nilai akrual laba yang mengalami 

intervensi manajemen melalui tindak manajemen laba. Menurut Klein (2001) tindak 

manajemen laba dengan pola meningkatkan laba dilakukan untuk meningkatkan harga 

saham di pasar bursa selama periode penawaran, untuk kepentingan penawaran saham 

(IPO), menyesuaikan ekspektasi analis, dan menghindari pelanggaran perjanjian kredit. 

Motivasi manajemen laba untuk meningkatkan harga saham dan kepentingan 

penawaran saham sebagaimana dikemukakan oleh Klein (2001) sesuai dengan teori yang 

dikemukakan Subramanyam dan Wild (2009:108-109) yang telah dikemukakan dalam 

bab sebelumnya. Perusahaan perbankan yang memperjualbelikan sahamnya di pasar 

bursa (go public), umumnya dinilai berdasarkan besaran harga saham selama periode 

tertentu. Nilai saham perusahaan perbankan tersebut sangat dipengaruhi oleh besaran 

laba yang berhasil dicapai oleh perusahaan. Manajer mungkin dapat melakukan aksi 

manajemen laba dengan meningkatkan nilai laba perusahaan pada periode tertentu, 

terutama periode di mana bank akan mengalami merger atau penawaran saham (IPO). 

Hal tersebut dilakukan untuk menarik minat investor dalam melakukan investasi atau 

pembelian saham perusahaan tersebut. 

Selain itu, praktik manajemen laba dengan memaksimalkan laba perusahaan 

dilatarbelakangi motivasi manajer untuk bertindak oportunistik terhadap insentif bonus 
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yang dapat diperolehnya apabila target laba perusahaan pada tahun berjalan dapat 

tercapai. Hal ini sesuai dengan teori Bonus Plan Hypothesis yang dikemukakan Watt dan 

Zimmerman (1986) dalam Isnanta (2008) dan teori Contracting Incentives yang 

dikemukakan Subramanyam dan Wild (2009:109). Sebagaimana diuraikan sebelumnya 

dalam Landasan Teori bahwa hubungan antara manajer dan pemegang saham atau 

pemilik perusahaan terikat dalam suatu kontrak perjanjian. Kontrak tersebut tentunya 

dinilai dalam angka-angka akuntansi terutama terkait dengan besaran insentif yang 

mungkin diterima oleh manajemen atas kompensasi pengelolaan perusahaan. 

Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya, 

yaitu bonus yang tinggi. Manajer dari perusahaan yang memberikan bonus besar atas 

dasar tingkat pendapatan (earnings) akan lebih banyak menggunakan metode akuntansi 

yang meningkatkan laba yang dilaporkan. Dalam suatu perusahaan yang memiliki 

rencana pemberian bonus, maka seorang manajer perusahaan akan melakukan 

peningkatan laba saat ini yaitu dengan memilih metode akuntansi yang mampu 

menggeser laba dari masa depan ke masa kini. Tindakan ini dilakukan karena manajer 

termotivasi untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi untuk masa kini.  

Namun dalam praktiknya, penetapan bonus yang akan diperoleh manajer selama 

satu periode memiliki nilai batas bawah (lower bound/bogey) dan batas atas (upper 

bound/cap). Jika laba perusahaan berada di bawah lower bound atau bogey maka tidak 

akan ada bonus yang dapat diperoleh manajer dan sebaliknya jika laba perusahaan berada 

di atas upper bound atau cap maka tidak akan ada bonus tambahan yang diperoleh 

manajer. Apabila laba (earnings) yang dicapai oleh perusahaan pada periode berjalan 

ternyata berada di antara tingkat lower bound atau bogey dan upper bound atau cap maka 

manajemen akan memiliki insentif untuk meningkatkan laba tahun berjalan hingga laba 

yang dilaporkan mencapai tingkat batas atas (upper bound/cap). Namun jika laba tahun 
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berjalan yang dicapai oleh manajer berada di bawah tingkat lower bound atau sebaliknya 

berada di atas tingkat upper bound maka manajer memiliki insentif untuk menurunkan 

tingkat laba yang akan dilaporkan pada tahun berjalan agar pihak manajer dapat 

mengoptimalkan pencapaian target laba dan memaksimalkan bonus yang akan 

diperolehnya di periode mendatang. 

Nilai discretionary accruals (DA) dengan koefisien positif sebagaimana 

ditunjukkan oleh nilai koefisien intercept dalam persamaan di atas juga dapat 

memberikan sinyal kepada investor mengenai potensi kekuatan finansial (financial 

strength) perusahaan (bank) di masa mendatang. Hal ini sesuai dengan konsep signaling 

hypothesis. Dalam signaling hypothesis, nilai discretionary accruals dengan koefisien 

positif menunjukkan potensi kenaikan laba yang akan diperoleh perusahaan di masa 

mendatang. Dengan demikian, hal ini akan meningkatkan investasi di perusahaan 

tersebut sehingga nantinya akan meningkatkan nilai perusahaan yang ditunjukkan 

dengan kenaikan harga saham perusahaan tersebut. 

Selain itu, Collins et al., (1995) serta Beaver dan Engel (1996) dalam Cornett et 

al., (2006) menemukan bahwa manajemen bank melakukan praktik manajemen laba 

dengan menggunakan allowance for loan losses atau penyisihan penghapusan aktiva 

produktif (PPAP). Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam Metodologi 

Penelitian bahwa nilai akrual diskresioner (DA) merupakan nilai residual dari persamaan 

berikut: 

NDAit = β0 + β1COit + β2LOANit + β3NPLit + β4ΔNPLit + zit 

di mana:  

 

sehingga sesuai dengan definisinya: 
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Nilai TAit diperoleh dari nilai PPAP bank. Dengan demikian, jika diuraikan lebih lanjut, 

maka persamaan di atas adalah sebagai berikut: 

NDAit = β0 + β1COit + β2LOANit + β3NPLit + β4ΔNPLit + zit 

dengan: 

 

maka: 

PPAPit = NDAit + DAit 

Berdasarkan persamaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

nilai akrual diskresioner (DA) juga terjadi dalam pembentukan allowances for loan 

losses (PPAP). Praktik manajemen laba dengan meningkatkan nilai PPAP tersebut sesuai 

dengan argumen yang dikemukakan Beatty et al., (1995) dan Collins et al., (1995) dalam 

Zhou et al., (2004) bahwa manajemen bank akan menaikkan nilai allowances for loan 

losses (PPAP) jika pendapatan (earnings) yang diperoleh bank pada periode tersebut 

tinggi dengan asumsi pihak manajemen memiliki insentif untuk melakukan perataan laba 

(income smoothing). Dengan strategi perataan laba (income smoothing) tersebut maka 

akan mengurangi tingkat fluktuasi laba antar periode yang dilaporkan oleh perusahaan 

karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil sebab dianggap 

lebih memberikan keamanan investasi bagi investor (Subramanyam dan Wild, 2009:108-

109). 

 Sebagaimana telah dijelaskan dalam subbab sebelumnya, variabel komposisi 

dewan komisaris independen (KDK) memiliki korelasi negatif dan berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik, 

komisaris independen telah efektif dalam menjalankan tanggung jawabnya mengawasi 

kualitas pelaporan keuangan demi membatasi manajemen laba di perusahaan. Semakin 

banyak anggota komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan dewan 
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ini makin berkualitas dengan makin banyaknya pihak independen dalam perusahaan 

yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan.  

Selain itu dengan semakin banyaknya proporsi dewan komisaris yang berasal dari 

luar perusahaan (independen) maka akan semakin mengurangi tindak manajemen laba 

menggunakan nilai diskresioner sehingga risiko tindak manajemen laba pada dasarnya 

dapat dimitigasi. Uraian tersebut ditunjukkan dengan koefisien variabel KDK yang 

bernilai negatif sebesar -4,044655. Nilai tersebut menandakan bahwa apabila faktor-

faktor lain dianggap tetap maka kenaikan komposisi dewan komisaris independen 

sebesar 1% akan mampu menurunkan tindak manajemen laba yang ditunjukkan dengan 

berkurangnya nilai DA sebesar 4,044655. Berdasarkan analisis tersebut, dengan 

mengasumsikan faktor lain tetap maka pada dasarnya tindak manajemen laba 

menggunakan nilai diskresioner pada perbankan dapat dikurangi dengan menambah 

komposisi dewan komisaris independen di lingkungan perusahaan. 

Variabel ukuran dewan komisaris (UDK) dalam penelitian ini sebagaimana 

ditunjukkan tabel 4.13 tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik dengan 

nilai p-value sebesar 0,3909 (> 0,05) meskipun berkorelasi positif dengan koefisien 

1,262282. Hal ini dapat dijelaskan bahwa besar kecilnya dewan komisaris bukanlah 

menjadi faktor penentu utama dari efektivitas pengawasan terhadap manajemen 

perusahaan. Akan tetapi efektivitas mekanisme pengendalian tergantung pada nilai, 

norma, dan kepercayaan yang diterima dalam suatu organisasi serta peran dewan 

komisaris dalam aktivitas pengendalian (monitoring) terhadap manajemen.  

Ukuran komite audit (AC_NUMB) dalam penelitian ini juga menunjukkan tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap manajemen laba. Hal ini 

menunjukkan bahwa ukuran komite audit bukan menjadi faktor utama dari efektifitas 

pengawasan pelaporan keuangan dan kegiatan audit. Nilai rata-rata ukuran komite audit 
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perbankan yang diperoleh pada tabel 4.12 diduga hanya untuk memenuhi ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia terkait jumlah anggota komite audit. Dalam praktiknya 

memang tidak terdapat pengaruh antara ukuran komite audit dengan praktik manajemen 

laba di lingkungan perbankan. Hal ini dikarenakan komite audit tidak berhubungan 

langsung dengan operasional pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Komite 

audit pada dasarnya dibentuk sebagai bentuk kontrol dan pengawasan terhadap 

manajemen dalam menyajikan laporan keuangan. Bank merupakan badan usaha yang 

memiliki banyak regulasi dan ketentuan sehingga komite audit di industri perbankan 

lebih berperan dalam hal pemenuhan terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh Bank 

Indonesia maupun institusi lainnya terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan 

laporan keuangan. 

Berdasarkan tabel 4.13, komposisi komite audit independen (AC_INDP) tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap manajemen laba. Pada 

dasarnya, tugas dan tanggung jawab komite audit bank umum terfokus pada pemenuhan 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan institusi lainnya. Dasar pencatatan 

dan pelaporan keuangan bank umum mengacu pada PAPI yang diterbitkan oleh Bank 

Indonesia bekerja sama dengan IAI. Komite audit hanya bertugas mengevaluasi dan 

memantau kesesuaian laporan keuangan bank dengan standar akuntansi yang berlaku 

sedangkan proses audit, baik audit internal maupun audit eksternal lebih dipercayakan 

kepada Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan akuntan publik. Hal ini berarti komite 

audit hanya melaksanakan tindak lanjut apabila terdapat temuan dalam proses audit yang 

dilakukan SKAI dan akuntan publik. Dengan demikian secara praktiknya sangat 

mungkin komite audit baik pihak independen maupun non independen tidak mengetahui 

tentang manajemen laba karena pada dasarnya manajemen laba merupakan hasil dari 

fleksibilitas pemilihan metode akuntansi akrual. 
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Xie et al., (2001) justru memperoleh hasil bahwa komposisi komisaris dewan 

komisaris independen yang menjadi anggota komite audit mampu mengurangi tindak 

manajemen laba dengan koefisien variabel yang bernilai negatif dan signifikan. Hasil 

tersebut dapat menjadi acuan Bank Indonesia dalam memperbaiki atau membuat regulasi 

baru terkait GCG untuk menambah komposisi dewan komisaris independen dalam 

keanggotaan komite audit. Hal tersebut disebabkan posisi dewan komisaris independen 

lebih tinggi daripada komite audit sehingga tindak manajemen laba dapat ditekan.  

Variabel keahlian komite audit (AC_EXPERT) dalam penelitian ini memiliki 

korelasi negatif yang signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini ditunjukkan tabel 4.13 

dengan nilai koefisien sebesar -14,47852 dan p-value sebesar 0,0428 (≤ 0,05). Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa keahlian komite audit mampu mengurangi tindak 

manajemen laba menggunakan nilai diskresioner. Peningkatan komposisi anggota komite 

audit yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan sebesar 1% akan 

mampu mengurangi nilai diskresioner (proksi manajemen laba) sebesar 14,47852 dengan 

faktor lain dianggap tetap. Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

keahlian komite audit dalam bidang akuntansi dan keuangan memiliki peran penting 

dalam mengurangi tindak manajemen laba menggunakan nilai diskresioner di lingkungan 

perbankan. Keahlian komite audit bank umum dalam bidang akuntansi dan keuangan 

sangat diperlukan karena dalam praktiknya tugas dan tanggung jawab pengawasan 

maupun evaluasi yang dilakukan komite audit lebih terfokus pada laporan keuangan. 

Selain itu, kompleksitas usaha dan akuntansi yang dimiliki industri perbankan menjadi 

suatu pertimbangan utama pentingnya keahlian komite audit dalam bidang akuntansi dan 

keuangan. 

Secara keseluruhan, praktik manajemen laba dalam kenyataannya dapat 

menurunkan nilai perusahaan dan pemegang saham tetapi hal tersebut bukanlah sesuatu 
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yang ilegal. Hal ini dikarenakan praktik manajemen laba pada perusahaan terjadi akibat 

fleksibilitas penerapan metode pencatatan akuntansi. Walaupun perusahaan diindikasi 

melakukan praktik manajemen laba, hal tersebut tidak akan tergolong sebagai financial 

fraud atau menimbulkan permasalahan untuk dilakukan penghitungan ulang atas 

perolehan laba (Carcello et al., 2006). 

4.2.6 Implikasi Manajerial 

Sesuai dengan analisis yang telah diuraikan sebelumnya maka implikasi 

manajerial dari penelitian mengenai corporate governance dan manajemen laba adalah: 

1. Manajemen laba dengan menggunakan nilai akrual diskresioner (discretionary 

accruals) merupakan hasil dari metode akuntansi berbasis akrual. Praktik 

manajemen laba tidak dapat dihindari dan bukanlah suatu hal yang selalu bersifat 

negatif sebab manajemen umumnya menggunakan metode akuntansi sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang diterima umum (generally accepted accounting 

principal) dalam melakukan pencatatan, pengungkapan, dan pengakuan atas 

saldo-saldo yang terdapat dalam laporan keuangan termasuk untuk mencatat, 

mengungkapkan, dan mengakui laba yang diperoleh pada tahun berjalan. 

2. Manajemen laba dengan menggunakan nilai akrual diskresioner (discretionary 

accruals) juga dapat memberikan manfaat positif bagi investor dengan mengacu 

pada signaling hypothesis. Sinyal tersebut memberikan suatu prediksi tentang 

kemampuan finansial perusahaan di masa mendatang. Dengan demikian, 

diharapkan akan turut membantu peningkatan investasi di perusahaan terutama 

sektor perbankan. 

3. Penerapan corporate governance di industri perbankan pada dasarnya membawa 

manfaat bagi terciptanya kondisi perbankan yang sehat dengan sistem tata kelola 

perusahaan yang baik. Hal tersebut dikarenakan adanya pemisahan pengelolaan 
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yang jelas serta pengawasan intern yang ketat dari dewan komisaris perusahaan. 

Dewan komisaris perusahaan tersebut akan dapat mengurangi terjadinya konflik 

kepentingan (conflict of interest) antara pemilik (principal) dan manajer (agent) 

untuk mencegah terjadinya asimetri informasi. Selain itu mekanisme corporate 

governance juga dapat mengurangi motivasi manajer untuk bersikap oportunistik 

dalam memaksimalkan keuntungan pribadi melalui pencapaian bonus yang 

dijanjikan perusahaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka 

diperoleh kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil pengolahan data dan persamaan regresi menunjukkan praktik manajemen 

laba di industri perbankan dapat dijelaskan dengan mekanisme corporate 

governance dalam hal ini komposisi dewan komisaris independen (KDK), ukuran 

dewan komisaris (UDK), ukuran komite audit (AC_NUMB), komposisi komite 

audit independen (AC_INDP), dan keahlian komite audit (AC_EXPERT). 

2. Penerapan corporate governance dalam hal ini komposisi dewan komisaris 

independen (KDK), ukuran dewan komisaris (UDK), ukuran komite audit 

(AC_NUMB), komposisi komite audit independen (AC_INDP), dan keahlian 

komite audit (AC_EXPERT) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

praktik manajemen laba di industri perbankan. 

3. Komposisi dewan komisaris independen (KDK) memiliki pengaruh negatif 

signifikan terhadap praktik manajemen laba di perbankan. Hal tersebut 

menunjukkan secara statistik variabel komposisi dewan komisaris independen 

mampu mengurangi praktik manajemen laba di industri perbankan. Semakin 

banyak anggota komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan 

dewan ini makin berkualitas dengan makin banyaknya pihak independen dalam 

perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan 

perusahaan. 
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4. Ukuran dewan komisaris (UDK), ukuran komite audit (AC_NUMB), dan 

komposisi komite audit independen (AC_INDP) tidak memiliki pengaruh 

terhadap praktik manajemen laba di industri perbankan. Ukuran dewan komisaris 

dan ukuran komite audit yang dimiliki bank umum diduga hanya untuk 

memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Selain itu, tugas dan 

tanggung jawab komite audit masih terfokus pada kepatuhan terhadap regulasi 

Bank Indonesia. Sehingga berapa pun besarnya komposisi komite audit 

independen tidak akan berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. 

5. Keahlian komite audit dalam bidang akuntansi dan keuangan (AC_EXPERT) 

memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap praktik manajemen laba. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara statistik keahlian komite audit mampu mengurangi 

praktik manajemen laba di industri perbankan. Keahlian komite audit bank umum 

dalam bidang akuntansi dan keuangan sangat diperlukan karena dalam praktiknya 

tugas dan tanggung jawab pengawasan maupun evaluasi yang dilakukan komite 

audit lebih terfokus pada laporan keuangan. 

 

4.2 SARAN 

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah: 

1. Bank Umum 

a. Penerapan corporate governance terbukti memiliki pengaruh terhadap praktik 

manajemen laba di lingkungan perbankan. Namun, penerapan corporate 

governance yang optimal membutuhkan lingkungan yang kondusif. 

Penciptaan lingkungan perbankan yang kondusif dapat didukung dengan 

praktik etika bisnis dan budaya perusahaan yang baik. 
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b. Loyalitas dewan komisaris terutama dewan komisaris independen terhadap 

bank dapat dilakukan dengan memperketat jadwal pertemuan atau rapat. Hal 

ini dilakukan agar dewan komisaris dapat fokus dalam mengawasi 

pengelolaan bank.  

2. Penelitian Selanjutnya 

a. Penelitian ini hanya membatasi pada aspek komposisi dewan komisaris, 

ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, komposisi komite audit 

independen, dan keahlian komite audit. Penelitian selanjutnya diharapkan 

mampu menguraikan keseluruhan aspek corporate governance yang terdapat 

pada PBI No 8/4/PBI/2006 terhadap praktik manajemen laba. 

b. Praktik manajemen laba dalam penelitian ini hanya menggunakan model 

Beaver dan Engel (1996). Penelitian selanjutnya diharapkan mampu 

membandingkan model Beaver dan Engel (1996) dengan model-model 

manajemen laba lain seperti model Modified Jones, model Dechow, dan 

model Kasznik yang umum digunakan untuk industri manufaktur. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui karakteristik pengungkapan manajemen laba dari 

masing-masing model. 

c. Penelitian ini hanya menggunakan sampel bank umum yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan 

sampel bank umum yang belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini 

untuk mengetahui perbandingan penerapan corporate governance terhadap 

manajemen laba antara bank yang listing dengan bank yang belum listing di 

bursa saham. 

d. Penelitian ini hanya merupakan studi empiris terhadap industri perbankan di 

Indonesia dengan sampel bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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Penelitian selanjutnya diharapkan dapat bersifat studi kasus terhadap suatu 

bank umum mengenai pelaksanaan corporate governance dan kaitannya 

dengan manajemen laba. 

e. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti manajemen laba dengan 

menggunakan pendekatan real activities yang mengarah pada penyelewengan 

dalam pelaporan keuangan perusahaan. 
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