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ABSTRACT : The purpose of this research is to examine and analyze relation between 
independent variable of executive compensation and pressure (financial stability, external 
pressure, personal financial need, and financial targets) toward earnings management, the impact 
of corporate governance (composite score and meeting frequency of remuneration and nomination 
committee) in moderating negative relation of executive compensation and positive relation of 
pressure towards earnings management. Sampling determined by using purposive sampling 
method which listed on Indonesia Stock Exchange, it consists of 30 banks. Data obtained as 
secondary data on annual financial report for fiscal year 2011-2015. The analysis tools on this 
research is using multiple linier regression analysis, the hypothesis is based on prior research with 
similar topic and another supporting theory. By using composite score, the result shows that 
financial stability measured by ACHANGE and financial targets measured by ROA have negative 
impact on earnings management. Then, corporate governance can higher the impact of external 
pressure measured by LEV and  financial targets measured by ROA on earnings management. 
Meanwhile by using meeting frequency of remuneration and nomination committee, the result 
shows that personal financial need measured by OSHIP has positive impact on earnings 
management. Moreover, corporate governance measured by composit score can effectively used 
in banking institution to inhibit earnings management practice. 
Keywords: corporate governance, earnings management, executive compensation, 
pressure 
 
I. Pendahuluan 

Manajemen laba adalah intervensi dengan sengaja dari manajemen dalam proses 
penentuan laba (Subramanyam, 2009). Manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan 
dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa 
tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa (Sosiawan, 2012). Kasus manipulasi laba pernah 
terjadi di beberapa perusahaan di Indonesia, seperti kasus manipulasi laba yang dilakukan oleh 
PT Bank Lippo Tbk (2002) dan PT Kimia Farma Tbk (2003) (Riadiani dan Wahyudin, 2015). Selain 
itu, Bank Century Tbk juga merupakan salah satu contoh skandal keuangan yang melibatkan 
manipulasi laporan keuangan (Karuniasih, 2013). Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Bank 
Century dianggap menyesatkan karena ternyata terdapat banyak kesalahan material 
(Kusumawardhani, 2013). 

Manajemen laba dapat terjadi ketika adanya asimetri informasi antara manajemen (agent) 
dengan pemilik (principal) (Fitria dan Kurnia, 2015). Keadaan ini dapat terjadi karena agent yang 
menjalankan langsung operasional perusahaan akan lebih mudah menerima informasi 
dibandingkan dengan principal yang hanya menjalankan fungsi pengawasan. Akibatnya, agent 
cenderung memiliki peluang untuk melakukan berbagai cara demi mencapai kepentingan 
pribadinya, salah satunya melalui praktik manajemen laba. 

Kondisi asimetri informasi dapat diminimalisir dengan adanya pengungkapan dalam 
laporan keuangan. Dengan adanya laporan keuangan yang dilaporkan oleh agent sebagai 
pertanggungjawaban kinerjanya, principal dapat menilai, mengukur, dan mengawasi sampai 
sejauh mana agent tersebut bekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya, serta memberikan 
kompensasi kepada agent (Siallagan dan Machfoedz, 2006). 
Kinerja yang baik akan meningkatkan kompensasi untuk agent. Oleh karena itu, agent akan 
cenderung meningkatkan kualitas kinerjanya untuk memperoleh kompensasi yang lebih besar. 
Dampak tidak langsung yang akan timbul dari meningkatnya kualitas kinerja agent ini adalah 
bahwa pengungkapan laporan keuangan yang disajikan oleh agent sebagai bentuk 
pertanggungjawabannya akan lebih transparan dan dapat diandalkan serta meminimalkan 
timbulnya asimetri informasi antara agent dengan principal. 

Pujiati dan Arfan (2013) menggunakan kompensasi bonus sebagai variabel independen 
yang mempengaruhi manajemen laba. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompensasi 
bonus berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini berbeda dengan
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penelitian yang dilakukan oleh Bergstresser dan Phillipon (2006) yang menunjukkan bahwa 
insentif eksekutif berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Dalam kesimpulan penelitiannya 
disebutkan bahwa eksekutif yang memiliki insentif lebih besar cenderung untuk melakukan 
manajemen laba. Perbedaan hasil penelitian juga ditunjukkan oleh Sosiawan (2012), bahwa 
kompensasi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Manajemen laba bisa menjadi salah satu bentuk kecurangan. Hall (2011) menjelaskan 
bahwa kecurangan atau fraud adalah salah saji material yang dibuat oleh satu pihak kepada pihak 
lain dengan maksud untuk menipu dan menyebabkan pihak lainnya mengandalkan fakta yang 
merugikannya. Management fraud merupakan jenis yang lebih tersembunyi dan membahayakan 
dibandingkan dengan fraud yang dilakukan oleh karyawan. The Commission on Auditors’ 
Responsibilities menyebutnya sebagai performance fraud, yaitu fraud yang melibatkan praktik 
penipuan untuk meningkatkan laba atau untuk mencegah pengakuan dari kebangkrutan atau dari 
adanya penurunan laba. 

Dalam Fraud Triangle Theory, ada 3 (tiga) hal yang menyebabkan fraud (kecurangan), 
salah satunya adalah pressure. Menurut Jefri dan Mediaty (2014), pressure (tekanan) merupakan 
situasi dimana manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan 
kecurangan. Oleh karena manajemen laba merupakan salah satu bentuk dari fraud, maka 
pressure juga dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat menyebabkan manajemen laba. 
Pressure yang dirasakan oleh para eksekutif, misalnya, untuk mencapai target tertentu atau untuk 
memenuhi kepentingan pribadi dalam kondisi keuangan perusahaan yang memburuk bisa 
menyebabkan para eksekutif melakukan praktik manajemen laba. Hingga saat ini, peneliti belum 
menemukan penelitian yang menguji pengaruh pressure terhadap manajemen laba secara 
langsung. Kusumawardhani (2013) meneliti pengaruh pressure terhadap financial statement fraud 
dengan menggunakan manajemen laba sebagai pendeteksinya. Hasil menunjukkan bahwa 
financial stability sebagai salah satu proksi pressure berpengaruh signifikan terhadap manajemen 
laba, tetapi variabel personal financial yang juga digunakan sebagai proksi pressure tidak memiliki 
pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.  

Menurut Jao dan Pagalung (2011), untuk mengurangi perilaku manajemen laba dan 
meningkatkan kualitas laporan keuangan, maka perlu dilakukan tata pengelolaan perusahaan 
yang baik (good corporate governance/GCG). Dilanjutkan oleh Jao dan Pagalung (2011), 
terwujudnya keseimbangan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan akan 
menjadi penghambat bagi manajer untuk membuat kebijakan sesuai kepentingan pribadi serta 
mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi,dan keadilan. 
Cornett et al. (2006) telah menguji pengaruh corporate governance terhadap manajemen laba 
pada perusahaan perbankan go public di United States dengan hasil menunjukkan bahwa 
mekanisme corporate governance dapat secara efektif menghambat praktik manajemen laba. 
Serupa dengan penelitian Nasution dan Setiawan (2007) yang menunjukkan bahwa mekanisme 
corporate governance telah efektif mengurangi manajemen laba perusahaan perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 

Perusahaan yang memberikan kompensasi eksekutif yang tinggi dan diperkuat dengan 
praktik corporate governance yang baik dapat meminimalkan praktik manajemen laba. Sehingga 
corporate governance diharapkan dapat memperkuat pengaruh negatif kompensasi eksekutif 
terhadap manajemen laba. Begitu juga dengan agent yang menghadapi pressure yang tinggi, 
corporate governance akan memperlemah dampak pressure terhadap praktik manajemen laba. 
Sehingga corporate governance diharapkan dapat memperlemah pengaruh positif pressure 
terhadap manajemen laba. Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti akan melakukan 
penelitian yang berjudul: “Pengaruh Kompensasi Eksekutif dan Pressure terhadap Manajemen 
Laba dengan Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi”. 
 
II. Kerangka Teori dan Pengembangan Hipotesis 
II.1. Kerangka Teori 
II.1.1. Teori Agensi 

Hubungan agensi adalah kontrak antara satu pihak yang disebut dengan principal dengan 
pihak lain yang disebut dengan agent, yaitu pihak yang melaksanakan kegiatan untuk mewakili 
para principal yang melibatkan pendelegasian wewenang pembuatan keputusan (Jensen dan 
Meckling, 1976). Agent selaku pengelola perusahaan memiliki informasi tentang perusahaan lebih 
banyak dan lebih dahulu daripada pemegang saham sehingga terjadi asimetri informasi yang
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memungkinkan manajemen melakukan praktek akuntansi dengan orientasi pada laba untuk 
mencapai suatu kinerja tertentu (Herawaty, 2008). Ketika muncul asimetri informasi, agent 
menggunakan disebut dengan moral hazard. Moral hazard terjadi dari adanya keinginan manajer 
untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri karena kurangnya atau bahkan ketiadaan 
kontrol yang memadai dari pemilik atau owner (Budiasih, 2011). 

Untuk mengatasi moral hazard, maka principal membutuhkan fungsi pengawasan kepada 
agent dalam mengelola perusahaan. Principal perlu mengeluarkan biaya-biaya dalam menerapkan 
fungsi pengawasan ini. Biaya-biaya tersebut merupakan monitoring costs. Contoh dari monitoring 
costs ini adalah biaya-biaya untuk merumuskan rencana kompensasi manajemen/eksekutif 
(Godfrey et al., 2010). Hadirnya moral hazard membuat kompensasi eksekutif dipandang sebagai 
satu-satunya cara untuk memotivasi upaya manajer untuk memenuhi keinginan investor (Budiasih, 
2011). 

 
II.1.2. Fraud Triangle Theory 

Fraud dapat diuraikan dalam 3 (tiga) sifat umum yang disebut triangle fraud, yang terdiri 
dari tekanan, kesempatan dan rasionalisasi (Cressey, 1953). Ketiganya merupakan kunci untuk 
mengidentifikasi faktor-faktor yang sampai batas tertentu,selalu muncul dalam setiap fraud 
(Skousen, 2009). Dalam SAS No. 99, dinyatakan bahwa manajemen memiliki kemampuan untuk 
melakukan fraud lebih besar karena posisinya yang bisa secara langsung maupun tidak langsung 
memanipulasi pencatatan akuntansi dan menyajikan kecurangan informasi keuangan. Kecurangan 
yang timbul dari pressure ini misalnya, pressure untuk mencapai target laba tertentu, sehingga 
manajemen akan cenderung melakukan manipulasi laba/manajemen laba untuk mencapai tujuan 
tertentu. 

 
II.1.3. Fraud 

Dalam SAS No. 99, fraud didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja 
yang menyebabkan timbulnya salah saji material dalam laporan keuangan yang menjadi subjek 
untuk diaudit. Salah satu jenis fraud yang dijelaskan oleh Association of Certified Fraud Examiners 
(ACFE) adalah kecurangan laporan keuangan (financial statement fraud). Kecurangan laporan 
keuangan (financial statement fraud) adalah salah saji yang disengaja mengenai kondisi keuangan 
perusahaan melalui penyembunyian sejumlah nominal tertentu dalam laporan keuangan untuk 
mengelabui para pengguna laporan keuangan. Manipulasi ini memungkinkan perusahaan untuk 
menggambarkan kondisi keuangan yang lebih baik tetapi tidak sesuai dengan kenyataannya, atau 
untuk menyembunyikan pembayaran atas aset atau kewajiban. Informasi dari manipulasi ini 
digunakan dalam menyiapkan penerbitan laporan keuangan kepada publik dan lembaga 
keuangan. 

 
II.1.4. Manajemen Laba 

Manajemen laba adalah pilihan manajer atas kebijakan akuntansi atau tindakan riil yang 
akan mempengaruhi laba untuk mencapai tujuan pelaporan laba tertentu (Scott, 2012). Berikut ini 
adalah jenis-jenis strategi yang dilakukan manajemen dalam melakukan praktik manajemen laba: 
1. Taking a Bath, yaitu strategi yang melibatkan penghapusan sebanyak-banyaknya akun akun 

yang dianggap akan menyebabkan penurunan laba pada suatu periode.  
2. Income minimization, yaitu strategi yang dipilih oleh perusahaan yang secara politik terlihat 

selama periode laba yang tinggi. 
3. Income Maximixation, yaitu strategi dalam meningkatkan laba yang dilaporkan pada suatu 

periode tertentu untuk menggambarkan perusahaan yang lebih menguntungkan. 
4. Income Smoothing, yaitu strategi yang dilakukan dengan menurunkan atau meningkatkan laba 

yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi tingkat volatilitas perubahan nilainya. 
 
II.2. Pengembangan Hipotesis 
II.2.1. Kompensasi eksekutif terhadap manajemen laba 

Menurut teori agensi, asimetri informasi terjadi karena agent memiliki informasi yang lebih 
banyak dibandingkan dengan principal. Berdasarkan teori ini, principal membutuhkan fungsi 
pengawasan kepada agent dalam mengelola perusahaan. Maka timbul yang disebut dengan 
monitoring costs atau biaya-biaya yang dikeluarkan principal untuk melakukan pengawasan 
kepada agent. Salah satu biaya yang mucul adalah dari kompensasi kepada agent. Dengan
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adanya kompensasi eksekutif yang sesuai dengan kinerjanya, maka agent akan cenderung untuk 
tidak melakukan manipulasi laba. Makin tinggi kompensasi yang diterima oleh eksekutif, makin 
berkurang keinginan untuk melakukan manipulasi laba. Penelitian sebelumnya telah menguji 
pengaruh kompensasi terhadap manajemen laba dengan hasil menunjukkan kompensasi 
berpengauh negatif terhadap manajemen laba (Pujiati dan Arfan, 2013). 
H1: Kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 
 
II.2.2. Pressure terhadap manajemen laba 

Menurut teori triangle fraud, salah satu faktor dari timbulnya fraud (kecurangan) adalah 
adanya pressure. Pressure untuk melakukan kecurangan bisa berasal dari dalam maupun dari luar 
perusahaan. Salah satu bentuk kecurangan ini adalah kecurangan laporan keuangan. Dengan 
adanya pressure, manajemen bisa cenderung untuk melakukan kecurangan terhadap laporan 
keuangan, misalnya dengan melakukan manipulasi laba. Meskipun belum ada penelitian yang 
menguji pengaruh pressure terhadap manajemen laba, namun tindakan manajemen laba terjadi 
karena manajer perusahaan yang dalam menjalankan operasional perusahaan selalu dimonitor 
oleh para stakeholders, memiliki dorongan yang besar untuk melakukan praktik manajemen laba 
(Kusumawardhani, 2013). Sehingga, pressure dapat menjadi salah satu faktor manajer dalam 
melakukan manajemen laba. 
H2: Pressure berpengaruh positif terhadap manajemen laba 
 
II.2.3. Corporate governance dalam memoderasi pengaruh kompensasi eksekutif terhadap 

manajemen laba 
Berdasarkan teori agensi, untuk menjaga transparansi laporan keuangan, praktik corporate 

governance sangat diperlukan. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik, maka tingkat 
akuntabilitas dan keandalan laporan keuangan makin meningkat. Sehingga, asimetri informasi 
antara principal dan agent dapat berkurang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan 
bahwa good coorporate governance (GCG) sebagai variabel pemoderasi memperlemah pengaruh 
asimetri informasi terhadap manajemen laba (Lestari dan Wirawati, 2016). Oleh karena itu, 
pemberian kompensasi eksekutif yang tinggi dan didukung dengan penerapan corporate 
governance yang baik diharapkan akan mampu mengurangi praktik manajemen laba. 
H3: Corporate governance memperkuat pengaruh negatif kompensasi eksekutif terhadap 

manajemen laba 
 
II.2.4. Corporate governance dalam memoderasi pengaruh pressure terhadap manajemen 

laba 
Saat menghadapi pressure yang tinggi, manajemen akan cenderung untuk melakukan 

manajemen laba. Namun, jika perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, maka 
keinginan manajemen untuk melakukan manajemen laba bisa dihambat. Apabila perusahaan 
sedang memiliki tingkat hutang/kewajiban pada pihak ketiga yang tinggi, dengan diterapkannya 
corporate governance, peluang manajemen dalam melakukan manajemen laba akan berkurang. 
Hal ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa GCG mampu memperlemah pengaruh 
leverage pada manajemen laba (Sari dan Astika, 2015). 
H4: Corporate governance memperlemah pengaruh positif pressure terhadap manajemen laba 
 
III. Metodologi Penelitian 

Objek penelitian ini merupakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) dengan periode selama lima tahun terakhir yaitu periode 2011 sampai dengan 
tahun 2015. Tabel 3.1 (lihat lampiran) menunjukkan jumlah observasi yang digunakan dalam 
penelitian berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan (purposive sampling) adalah sebanyak 
109 observasi. 

 
III.1. Operasionalisasi Variabel Penelitian 
 Dalam penelitian ini, manajemen laba diukur dengan discretionary accruals, kompensasi 
eksekutif diukur dengan logaritma natural total kompensasi eksekutif, pressure diukur dengan 
ACHANGE, LEV, OSHIP dan ROA, dan corporate governance diukur dengan nilai komposit hasil 
self assessment dan jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi. Tabel 3.2 (lihat lampiran) 
menunjukkan operasionalisasi variabel untuk penelitian ini. 
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III.2. Model Penelitian 
 Dalam penelitian ini terdapat dua model yaitu model (1) menggunakan variabel moderasi 
corporate governance yang diukur dengan nilai komposit hasil self assessment dan model (2) 
menggunakan variabel moderasi corporate governance yang diukur dengan jumlah rapat komite 
remunerasi dan nominasi. 
DAit = α0it - β1KOMit + β2ACHANGEit + β3LEVit + β4OSHIPit + β5ROAit - β6GCGit -β7KOM*GCG 

- β8ACHANGE*GCGit - β9LEV*GCGit - β10OSHIP*GCGit - β11ROA*GCGit + 
εit......................................................................................... (model 1) 

DAit = α0it - β1KOMit + β2ACHANGEit + β3LEVit + β4OSHIPit + β5ROAit - β12RCGit - 
β13KOM*RCG - β14ACHANGE*GCGit - β15LEV*GCGit - β16OSHIP*GCGit - β17ROA*GCGit + 
εit........................................................................................ (model 2) 

Keterangan: 
DA  = Discretionary Accruals  
KOM  = Kompensasi eksekutif  
ACHANGE = Financial stability  
LEV  = External pressure  
OSHIP  = Personal financial need  
ROA  = Financial target  
GCG  = Corporate governance dengan nilai komposit bank  
KOM*GCG = Interaksi  corporate governance dengan kompensasi eksekutif  
ACHANGE*GCG = Interaksi  corporate governance dengan financial stability  
LEV*GCG = Interaksi  corporate governance dengan external pressure  
OSHIP*GCG = Interaksi  corporate governance dengan personal financial need  
ROA*GCG = Interaksi  corporate governance dengan financial targets  
RCG  = Corporate governance dengan jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi 
KOM*RCG = Interaksi  corporate governance dengan kompensasi eksekutif  
ACHANGE*RCG = Interaksi  corporate governance dengan financial stability  
LEV*RCG = Interaksi  corporate governance dengan external pressure  
OSHIP*RCG = Interaksi  corporate governance dengan personal financial need  
 ROA*RCG = Interaksi  corporate governance dengan financial targets  
α   = Koefisien konstanta 
β1 - β17  = Koefisien variabel independen 
i  = Bank yang dijadikan sampel 
t  = Waktu penelitian 
ε  = Error 
 
IV. Analisis dan Pembahasan 
IV.1. Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1 (lihat lampiran) menunjukkan bahwa mean DA adalah sebesar -0,01042 dengan 
median sebesar -0,00982. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih rendah 
daripada nilai median yang berarti bahwa rata-rata bank cenderung untuk melakukan diskresi 
akrual dengan pola income minimization. Mean KOM adalah sebesar 24,3556 dengan median 
sebesar 24,6131. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih rendah daripada nilai 
median yang berarti bahwa rata-rata bank memberikan kompensasi kepada eksekutif dalam 
jumlah yang rendah. Mean ACHANGE adalah sebesar 0,15496 dengan median sebesar 0,16230. 
Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih rendah daripada nilai median yang berarti 
bahwa rata-rata bank mengalami perubahan total aset yang rendah, yang mengindikasikan bahwa 
financial bank-bank ini cenderung stabil. Mean LEV adalah sebesar 0,8768 dengan median 
sebesar 0,8805. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih rendah daripada nilai 
median yang berarti bahwa rata-rata bank memiliki leverage yang rendah yang mengindikasikan 
bahwa bank tersebut mengalami tekanan dari pihak eksternal bank yang rendah. Mean OSHIP 
adalah sebesar 0,00070 dengan median sebesar 0,00000. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-
rata (mean) lebih tinggi daripada nilai median yang berarti bahwa personal financial need untuk 
rata-rata bank tinggi, yang mengindikasikan bahwa rata-rata eksekutif bank memiliki financial stake 
yang besar di masing-masing bank. Mean ROA adalah sebesar 0,0123 dengan median untuk 
financial targets adalah sebesar 0,0108. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih 
tinggi daripada nilai median yang berarti bahwa rata-rata bank memiliki nilai return on assets yang
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besar, yang mengindikasikan bahwa bank-bank tersebut memiliki target keuangan yang besar. 
Mean GCG adalah sebesar 1,820 dengan median sebesar 2,000. Hasil ini menunjukkan bahwa 
nilai rata-rata (mean) lebih rendah daripada nilai median yang berarti bahwa rata-rata bank berada 
dalam peringkat yang baik, yang mengindikasikan bahwa rata-rata bank memiliki kualitas 
mekanisme corporate governance yang baik. Mean RCG adalah sebesar 7,0275 dengan median 
sebesar 5,0000. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih tinggi daripada nilai 
median yang berarti bahwa rata-rata bank melakukan rapat dalam jumlah yang lebih banyak 
daripada bank-bank lainnya secara keseluruhan yang mengindikasikan bahwa bank-bank tersebut 
cenderung menggunakan rapat komite sebagai sarana yang efektif dalam pengambilan keputusan.  
 
IV.2. Asumsi Klasik dan Analisis Data Panel 

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa baik model (1) maupun 
model (2) memenuhi syarat uji normalitas dan asumsi klasik (multikolonieritas, autokorelasi, dan 
heteroskedastisitas). Teknik regresi data panel digunakan untuk mengestimasi model common, 
fixed dan random effect. Dalam penelitian ini, setelah melakukan uji chow baik model (1) maupun 
model (2) diestimasi dengan teknik common effect sehingga tidak dilanjutkan dengan melakukan 
uji hausman. 
 
IV.3. Pembahasan Hipotesis 

Tabel 4.2 (lihat lampiran) menunjukkan hasil penelitian untuk model (1) dan model (2). 
Dalam model (1), variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 18,79% 
dan untuk model (2) sebesar 12,00%. Berdasarkan hasil uji regresi data panel, peneliti 
memutuskan untuk melanjutkan penelitian dengan model 1 sebagai model dalam penelitian ini, 
yaitu model yang menggunakan corporate governance dengan pengukuran nilai komposit hasil 
self assessment sebagai variabel moderasi. Hal ini disebabkan karena nilai Adjusted R2 model 1 
lebih tinggi dibandingkan dengan model 2 yang berarti bahwa model 1 memiliki model penelitian 
yang lebih baik dalam menjelaskan variabel manajemen laba dibandingkan dengan model 2. 

Berdasarkan hasil regresi pada model (1), kompensasi eksekutif terbukti tidak memiliki 
pengaruh terhadap manajemen laba. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sosiawan 
(2012), namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pujiati dan Arfan (2013), yang 
menyatakan bahwa kompensasi bonus berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hasil ini 
menunjukkan bahwa kompensasi yang diterima oleh direksi tidak memberikan motivasi bagi 
direksi untuk tidak melakukan manajemen laba. Hal ini didukung dengan rata-rata kompensasi 
eksekutif yang cenderung rendah. Selain itu, bank merupakan lembaga dengan regulasi yang 
tinggi dan selain diawasi oleh regulator juga diawasi oleh pihak berkepentingan seperti nasabah 
yang menyimpan dananya. Sehingga, jumlah kompensasi yang diterima tidak dapat 
mempengaruhi direksi untuk melakukan manajemen laba karena hal itu sulit dilakukan. 

Variabel pressure dengan proksi financial stability (ACHANGE) memiliki pengaruh negatif 
terhadap manajemen laba yang berarti bahwa hasil ini bertentangan dengan prediksi peneliti. Hasil 
ini tidak sejalan dengan asumsi peneliti yang menduga bahwa ketika financial bank sedang tidak 
stabil, maka bank akan cenderung untuk melakukan manajemen laba. Namun, hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa rata-rata bank memiliki financial yang stabil, sehingga bank cenderung untuk 
tidak melakukan manajemen laba. 

Variabel pressure dengan proksi external pressure (LEV) tidak berpengaruh terhadap 
manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa external pressure yang diukur dari nilai leverage 
tidak mempengaruhi manajemen dalam melakukan manajemen laba. Hasil ini menunjukkan 
bahwa adanya tekanan dari pihak eksternal tidak mempengaruhi bank dalam melakukan 
manajemen laba. Hal ini didukung dengan bukti bahwa rata-rata bank memiliki tingkat leverage 
yang rendah, sehingga bank tidak memiliki motif untuk melakukan manajemen laba. 

Variabel pressure dengan proksi personal financial need (OSHIP) tidak berpengaruh 
terhadap manajemen laba. Hasil ini sejalan dengan penelitian Kusumawardhani (2013). Hasil ini 
menunjukkan bahwa kepemilikan direksi tidak mempengaruhi manajemen laba. Hal ini berarti 
bahwa besarnya pengaruh yang dimilikki direksi dalam perusahaan tidak dapat mempengaruhi 
direksi dalam melakukan manajemen laba, karena perbankan merupakan lembaga yang memiliki 
pengawasan ketat dari regulator, sehingga praktik manajemen laba sulit dilakukan. 

Variabel pressure dengan proksi financial targets (ROA) memiliki pengaruh negatif 
terhadap manajemen laba yang berarti bahwa hasil ini bertentangan dengan prediksi peneliti. Hasil
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ini menunjukkan bahwa financial target perusahaan yang tinggi akan diikuti dengan praktik 
manajemen laba yang rendah. Hal ini bisa terjadi karena meskipun financial target bank tinggi 
namun bank tidak memiliki peluang untuk melakukan manajemen laba akibat ketatnya 
pengawasan dari regulator, bank akan sulit untuk melakukan manajemen laba dan menurunkan 
praktik manajemen laba. 

Corporate governance tidak memperkuat pengaruh negatif kompensasi eksekutif terhadap 
manajemen laba. Hasil ini menunjukkan bahwa kompensasi yang diterima oleh direksi tidak 
memberikan motivasi bagi direksi untuk tidak melakukan manajemen laba. Sehingga meskipun 
mekanisme corporate governancenya baik tetapi tidak ada motivasi dari direksi untuk tidak 
melakukan manajemen laba, maka interaksi antara kompensasi eksekutif dan corporate 
governance menjadi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Interaksi corporate governance dengan financial stability tidak berpengaruh terhadap 
manajemen laba. Hal ini bisa terjadi karena perubahan total aset yang terjadi cenderung rendah. 
Sehingga, hal ini mencerminkan adanya stabilitas dalam perubahan total aset yang 
mengindikasikan bahwa bank-bank ini cenderung memiliki financial yang stabil dan tidak 
mempengaruhi bank-bank tersebut untuk melakukan manajemen laba dan oleh karenanya, sebaik 
apapun mekanisme corporate governance tetap tidak mempengaruhi terhadap praktik manajemen 
laba. 

Interaksi external pressure (LEV) dengan corporate governance yang diukur menggunakan 
nilai komposit self assessment (GCG) memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba yang 
berarti bahwa hasil ini bertentangan dengan prediksi peneliti. Hasil ini menunjukkan bahwa 
corporate governance memperkuat pengaruh positif external pressure terhadap manajemen laba. 
Hasil ini mengindikasikan bahwa bank-bank yang menghadapi pressure yang tinggi untuk 
memperoleh tambahan pendanaannya dalam rangka ekspansi bisnis akan cenderung melakukan 
manajemen laba. Tetapi, mekanisme corporate governance yang memperkuat pengaruh ini bisa 
jadi karena adanya over-estimate atau under-estimate dari pihak bank dalam melakukan self-
assessment, sehingga tidak menggambarkan mekanisme corporate governance yang 
sesungguhnya. 

Interaksi corporate governance dengan personal financial need tidak berpengaruh terhadap 
manajemen laba. Hal ini bisa terjadi karena besarnya kepemilikan saham yang dimiliki direksi tidak 
dapat mempengaruhi direksi untuk melakukan manajemen laba karena hal itu sulit dilakukan 
akibat ketatnya pengawasan dari regulator. Sehingga, sebaik apapun mekanisme corporate 
governance tidak berpengaruh terhadap kemungkinan direksi yang ingin memenuhi 
kepentingannya melakukan manajemen laba. 

Interaksi financial targets (ROA) dengan corporate governance yang diukur menggunakan 
nilai komposit self assessment (GCG) memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba yang 
berarti bahwa hasil ini bertentangan dengan prediksi peneliti. Hal ini menunjukkan bahwa 
corporate governance memperkuat pengaruh positif financial targets terhadap manajemen laba. 
Hasil ini mengindikasikan bahwa bank-bank yang memiliki financial targets yang tinggi akan 
cenderung untuk melakukan manajemen laba untuk mencapai target tersebut. Tetapi, mekanisme 
corporate governance yang memperkuat pengaruh ini bisa jadi karena adanya over-estimate atau 
under-estimate dari pihak bank dalam melakukan self-assessment, sehingga tidak 
menggambarkan mekanisme corporate governance yang sesungguhnya. 
 
IV.4. Implikasi Manajerial  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengaruh Kompensasi Eksekutif dan Pressure 
terhadap Manajemen Laba dengan Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi pada 
Industri Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011 – 2015”, diperoleh hasil 
bahwa variabel pressure dengan proksi financial stabillity (ACHANGE) dan financial targets (ROA) 
berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba (DA). Selain itu, hasil penelitian juga 
menunjukkan bahwa interaksi corporate governance dengan variabel pressure dengan proksi 
external pressure (LEV) dan financial targets (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap 
manajemen laba (DA). 

Pada variabel pressure dengan proksi financial stabillity (ACHANGE) dalam penelitian ini 
terbukti memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap manajemen laba (DA). Hasil ini 
didukung dengan bukti bahwa rata-rata bank cenderung mengalami perubahan aset yang rendah 
yang berarti bahwa rata-rata bank cenderung mengalami kondisi ekonomi yang stabil dan oleh
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karena itu bank-bank tersebut cenderung tidak melakukan manajemen laba. Dengan adanya hasil 
penelitian tersebut, bank-bank di Indonesia diharapkan dapat tetap mempertahankan stabilitas 
keuangannya dengan tidak hanya meningkatkan kuantitas kredit tetapi juga kualitas kreditnya. 
Kualitas kredit yang baik akan menekan jumlah cadangan kredit yang bisa menjadi target 
manipulasi, sehingga manajemen laba akan berkurang. 

Pada variabel pressure dengan proksi financial targets (ROA) dalam penelitian ini terbukti 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba (DA). Hasil ini menunjukkan bahwa 
dengan makin tinggi target yang akan dicapai, makin berkurang praktik manajemen laba yang 
dilakukan. Hasil ini bisa memberikan pandangan bahwa dalam industri perbankan, pihak regulator 
baik Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berhasil dalam 
meminimalisir kemungkinan terjadinya management fraud melalui mekanisme manajemen laba 
dengan diterapkannya pengawasan yang ketat. Sehingga, meskipun dihadapkan dengan target 
yang tinggi, perbankan tetap akan mencapai target tersebut tanpa perlu melakukan manajemen 
laba. Kualitas kredit yang baik juga akan mendorong bank untuk memperoleh pendapatan bunga 
yang besar untuk mencapai target tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, bank-bank di 
Indonesia tetap harus mempertahankan kualitas kredit yang diberikan. Selain itu, bank-bank juga 
diharapkan dapat terus patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dalam industri 
perbankan. 

Pada variabel corporate governance (GCG) dalam penelitian ini yang diukur melalui nilai 
komposit hasil self-assessment terbukti dapat mempengaruhi variabel pressure dengan proksi 
external pressure (LEV) dan financial targets (ROA) positif signifikan terhadap manajemen laba 
(DA). Hasil ini menunjukkan bahwa mekanisme corporate governance (GCG) memperkuat 
pengaruh positif external pressure (LEV) dan financial targets (ROA) terhadap manajemen laba 
(DA), atau dengan kata lain, makin besar tekanan dari pihak eksternal dan makin tinggi target yang 
harus dicapai, dengan adanya mekanisme corporate governance akan makin memperbesar 
kecenderungan bank dalam melakukan manajemen laba. Hasil ini bertentangan dengan tujuan 
diterapkannya corporate governance dalam industri perbankan. Berdasarkan Surat Edaran Bank 
Indonesia No. 15/15/DPNP tahun 2013, 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 wajib 
melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip GCG yaitu transparansi, 
akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Oleh karena itu, semestinya 
corporate governance dapat mengurangi praktik manajemen laba, namun hasil penelitian 
menunjukkan yang sebaliknya. Perbedaan ini bisa disebabkan karena corporate governance yang 
digunakan dalam penelitian ini diukur dengan nilai komposit hasil self-assessment yang bisa 
mengandung unsur underestimate atau overestimate dalam pelaksanaannya. Sehingga, bank-
bank di Indonesia diharapkan dapat melaksanakan self-assessment dengan lebih baik dan hasil 
nilai kompositnya bisa lebih menggambarkan mekanisme corporate governance yang 
sesungguhnya. 
 
V. Penutup 
V.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.  
2. Pressure tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.  
3. Corporate governance tidak memperkuat pengaruh negatif kompensasi eksekutif terhadap 

manajemen laba.  
4. Corporate governance tidak memperlemah pengaruh positif pressure terhadap manajemen 

laba. 
Hasil ini menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif dan pressure dalam penelitian ini tidak 

dapat berpengaruh terhadap tindakan manajemen perusahaan dalam melakukan manajemen laba 
karena sampel dalam penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang highly regulated, 
yaitu lembaga yang diawasi dengan ketat oleh regulator seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK), sehingga sebesar apapun kompensasi yang diberikan kepada eksekutif 
dan sebesar apapun pressure yang dihadapi manajemen perusahaan tidak dapat mempengaruhi 
perilaku manajemen dalam melakukan manajemen laba. Selain itu, hasil penelitian juga 
membuktikan bahwa rata-rata bank dalam sampel penelitian ini menunjukkan kompensasi
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eksekutif yang cenderung rendah, keuangan yang stabil dan tekanan dari pihak eksternal bank 
yang rendah, sehingga hal ini mendukung hasil penelitian bahwa kompensasi eksekutif dan 
pressure tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 
adanya corporate governance tidak dapat memperkuat pengaruh negatif kompensasi eksekutif 
dan memperlemah pengaruh positif pressure terhadap manajemen laba karena corporate 
governance yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan nilai komposit hasil self-
assessment, yaitu nilai yang dihasilkan dari penilaian bank terhadap perusahaannya sendiri dan 
bisa mengandung overestimate atau underestimate dalam pelaksanaannya sehingga tidak 
mencerminkan mekanisme corporate governance yang sesungguhnya. 

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) model, yaitu model (1) dengan variabel moderasi 
corporate governance yang diukur menggunakan nilai komposit hasil self-assessment dan model 
(2) dengan variabel moderasi corporate governance yang diukur menggunakan jumlah rapat 
komite remunerasi dan nominasi. Berdasarkan hasil penelitian, model (1) memiliki adjusted R2 
sebesar 18,79% yang lebih besar dibandingkan dengan model (2) sebesar 12,00%. Hasil ini 
menunjukkan bahwa model penelitian dengan variabel moderasi corporate governance yang 
diukur menggunakan nilai komposit hasil self-assessment (model 1) mengandung hasil penelitian 
yang lebih baik. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan mekanisme corporate governance 
dengan self-assessment pada perbankan di Indonesia masih dapat secara efektif menghambat 
praktik manajemen laba. Sehingga, dengan hasil tersebut, lembaga perbankan diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas tata kelolanya yang dicerminkan melalui nilai komposit hasil self-
assessment sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
 
V.3. Keterbatasan dan Saran 

Adapun dalam menyusun penelitian ini masih sangat banyak keterbatasan yang dialami 
peneliti. Oleh karena keterbatasan itu, sehingga diharapkan untuk peneliti selanjutnya 
memperhatikan hal-hal berikut yang menjadi saran bagi peneliti selanjutnya: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel seluruh perbankan yang 
terdaftar di Bank Indonesia (BI) 

2. Penelitian ini menggunakan corporate governance dengan self-assessment yang penilaiannya 
berdasarkan pada judgement dari perbankan itu sendiri, penelitian selanjutnya dapat 
menggunakan pengukuran lain untuk corporate governance misalnya dengan rating yang 
diberikan oleh lembaga pemeringkat corporate governance di industri perbankan, misalnya 
rating oleh IICG.  
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LAMPIRAN 
 

Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Sampel 

Kriteria Jumlah 

Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2011-2015 

30 

Perbankan yang mempublikasikan laporan tahunan setiap 
tahun 

30 

Perbankan yang memiliki semua data yang lengkap terkait 
dengan variabel yang digunakan 

24 

Periode 5 
Jumlah Pengamatan Awal 120 

Outliers  (11) 
Jumlah Pengamatan setelah Outliers  109 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 
 
Tabel 3.2 Ringkasan Operasionalisasi Variabel 

Variabel Pengukuran Skala 

Variabel Dependen 

Manajemen Laba DAit = TACt/At-1 - NDAit Rasio 
Variabel Independen 

Kompensasi Eksekutif   ∑                     Nominal 

Variabel Pengukuran Skala 

Financial Stability         
                              

               
 Rasio 

External Pressure           
          

            
 Rasio 

Personal Financial Needs        
                                      

                              
 Rasio 

Financial Targets 

   

  
                                        

             
 

Rasio 

Variabel Moderasi 

Corporate Governance 
Nilai komposit hasil Self Assessment 

Nominal 
∑                                     

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 
 
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif 

 
DA KOM ACHANGE LEV OSHIP ROA GCG RCG 

Mean 
-

0,01042 24,3556 0,15496 0,8768 0,00070 0,0123 1,822 7,0275 

Median 
-

0,00982 24,6131 0,16230 0,8805 0,00000 0,0108 2,000 5,0000 
Maximum 0,10402 26,4202 1,37861 0,9479 0,00871 0,1363 4,000 42,0000 

Minimum 
-

0,14920 21,7582 -0,99861 0,7516 0,00000 -0,0896 1,000 1,0000 
Std. Dev. 0,05511 1,21383 0,23357 0,0381 0,00162 0,0175 0,580 56,5269 

Observations 109 109 109 109 109 109 109 109 
Sumber : output eviews diolah, 2017 
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Tabel 4.2 Hasil Regresi Data Panel (Common Effect)  
 Model (1) Model (2) 

 Coefficient Probability Coefficient Probability 

C 0.943482 0.2660 -0.313728 0.3224 
KOM 0.003273 0.8607 0.009503 0.3598 

ACHANGE -0.203920    0.0145** -0.044213 0.2938 
LEV -1.072741 0.0782 0.098926 0.6581 

OSHIP 20.16766 0.1314 10.82248     0.0456** 
ROA -2.441874     0.0272** -0.579137 0.6384 
GCG -0.462837 0.2789   

KOM*GCG -0.007247 0.4491   

ACHANGE*GCG 0.044067 0.2782   

LEV*GCG 0.683546    0.0303**   

OSHIP*GCG -5.823362 0.4347   

ROA*GCG 0.983134    0.0134**   

RCG   0.036412 0.4103 
KOM*RCG   -0.002244 0.0984 

ACHANGE*RCG   -0.006668 0.4566 
LEV*RCG   0.019582 0.5495 

OSHIP*RCG   -1.567462 0.3048 
ROA*RCG   0.126751 0.4029 

F-Statistics  0.000767  0.013393 

Adjusted R2  0.187982  0.120009 

Sumber : output eviews 9 diolah, 2017 
**Tingkat signifikansi 5%. 
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