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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to examine the influence of proportion of independent 

commissioners, number of audit committee meetings, market competition, cost 

leadership strategies, and differentiation strategies on earnings management. The 

samples used in this study are 34 manufacturing companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange from 2014 to 2016. Technique to determined this 

sample used purposive sampling. Using panel data analysis, this study found that 

proportion of independent commissioners, market competition, and differentiation 

strategies has a positive relationship to earnings management. Meanwhile, 

number of audit committee meetings and cost leadership strategies has no effect 

on earnings management. 

Keywords: Proportion of Independent Commissioners, Number of Audit 

Committee Meetings, Market Competition, Cost Leadership Strategy, 

Differentiation Strategy, Earnings Management 

 

  

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen..., Jodi Pramatatya Santika, Ak.-IBS, 2017



xviii 
 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk melihat pengaruh proporsi komisaris 

independen, jumlah rapat komite audit, kompetisi pasar, strategi cost leadership, 

dan strategi differentiation terhadap manajemen laba. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 34 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dari tahun 2014 – 2016. Teknik penentuan sampel ini 

menggunakan purposive sampling. Dengan menggunakan analisis data panel, 

penelitian ini menemukan bahwa proporsi komisaris independen, kompetisi pasar, 

dan strategi differentiation memiliki hubungan positif terhadap manajemen laba. 

Sedangkan, jumlah rapat komite audit dan strategi cost leadership tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Kata Kunci: Proporsi Komisaris Independen, Jumlah Rapat Komite Audit, 

Kompetisi pasar, Strategi Cost Leadership, Strategi 

Differentiation, Manajemen Laba 

 

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen..., Jodi Pramatatya Santika, Ak.-IBS, 2017



                                                                      1                                          Indonesia Banking School 

Bab I  

Pendahuluan 

 

1.1. Latar Belakang 

 Laba digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja manajemen 

perusahaan selama periode tertentu yang pada umumnya menjadi perhatian pihak 

- pihak tertentu. Laba biasanya digunakan dalam menaksir kinerja atas 

pertanggungjawaban manajemen dalam pengelolaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka, serta dapat dipergunakan untuk memperkirakan 

prospeknya di masa depan. Oleh karenanya manajemen sering melakukan 

tindakan manipulasi terhadap laporan keuangan untuk memperoleh beberapa 

keuntungan pribadi. Diantara tindakan – tindakan tersebut ada yang selalu disebut 

dengan manajemen laba (earnings management) (Sriwedari, 2012). Tindakan 

manajemen laba telah memunculkan beberapa kasus salah satunya adalah skandal 

Toshiba Corporation. Toshiba Corporation telah melakukan overstated laba 

sebesar US$1,2 milyar selama periode 2008 sampai dengan 2014 (The Japan 

Times, 2015). 

Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi 

peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja 

manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan 

mendasarkan pada kerangka peraturan (Rahmawati, 2013). Mekanisme corporate 

governance yang diajukan melalui jumlah rapat komite audit mampu mengurangi 
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tindak manajemen laba yang terjadi. Hal tersebut didukung  penelitian oleh 

Metawee (2013) yang berhasil membuktikan bahwa jumlah rapat komite audit 

mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba dengan arah yang negatif. Selain 

itu, mekanisme corporate governance melalui proporsi dewan komisaris 

independen mampu mengurangi tindak manajemen laba. Hal tersebut didukung  

penelitian oleh Rahmawati (2013) yang berhasil membuktikan bahwa dewan 

komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba dengan arah yang 

negatif. Beberapa penelitian tentang pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap 

manajemen laba terdapat hasil yang berbeda. Penelitian oleh Narolita dan 

Krisnadewi (2016) membuktikan bahwa jumlah rapat komite audit tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Terdapat perbedaan pada penelitian oleh 

Metawee (2013) yang membuktikan bahwa jumlah rapat komite audit 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Penelitian oleh Rahmawati (2013) 

yang membuktikan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba. Terdapat perbedaan penelitian oleh Prabowo (2014) 

yang membuktikan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif 

terhadap manajemen laba. 

Manajemen laba sangat bermanfaat di kompetisi pasar karena adanya 

dorongan pada nilai pasar yang menganggap laba yang baik sangatlah penting 

(Markarian dan Santalo, 2014). Tekanan pada pasar kompetitif mempengaruhi 

insentif pelaporan manajerial dalam arti bahwa perusahaan yang beroperasi di 

pasar yang lebih kompetitif cenderung kurang terlibat dalam manipulasi laba yang 

diukur dengan akrual diskresioner (Liao dan Lin, 2016). Kompetisi pasar dapat 
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meningkatkan peluang terjadinya manajemen laba karena semakin tinggi 

kompetisi pasar dapat meningkatkan motivasi manajer untuk melakukan 

manajemen laba agar dapat bertahan dari ketatnya kompetisi. Hal tersebut 

didukung  penelitian oleh Karuna et al (2015) yang membuktikan bahwa 

kompetisi pasar berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Beberapa 

penelitian tentang pengaruh kompetisi pasar terhadap manajemen laba terdapat 

hasil yang berbeda. Penelitian oleh Karuna et al (2015), dan Wang et al (2015) 

membuktikan bahwa kompetisi pasar berpengaruh positif terhadap manajemen 

laba. Terdapat perbedaan pada penelitian oleh Laksmana et al (2014), dan Liao 

dan Lin (2016) yang membuktikan bahwa kompetisi pasar berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba. 

Strategi bisnis adalah rencana, pilihan, dan keputusan yang digunakan oleh 

perusahaan untuk meningkatkan profit dan kesuksesan (Kourdi, 2015). Porter 

(1980) menjelaskan bahwa terdapat beberapa strategi bisnis yaitu cost leadership 

dan differentiation. Kekuatan pendorong utama di balik strategi cost leadership 

dan manajemen laba mungkin adalah soal karakteristik kepemilikan. Perusahaan 

dengan tingkat kepemilikan keluarga yang tinggi lebih mungkin untuk melakukan 

manajemen laba daripada perusahaan dengan tingkat kepemilikan keluarga yang 

rendah (Ung et al, 2014). Manajer yang melakukan cost leadership tidak akan 

melakukan manajemen laba hingga kinerja perusahaan stabil. Hal tersebut 

didukung penelitian oleh Ung et al (2014) yang membuktikan bahwa cost 

leadership berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Manajer yang 

melakukan strategi differentiation cenderung tidak melakukan manajemen laba 
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karena produk yang mereka tawarkan lebih superior dibandingkan produk 

kompetitor sehingga tekanan dalam bersaing dengan kompetitor lebih rendah. Hal 

tersebut didukung penelitian oleh Wu et al (2015) yang membuktikan bahwa 

strategi differentitation berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Beberapa 

penelitian tentang pengaruh strategi bisnis terhadap manajemen laba terdapat hasil 

yang berbeda. Penelitian oleh Ung et al (2014) membuktikan bahwa strategi 

bisnis berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Wu et al (2015) yang membuktikan bahwa strategi bisnis 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

Penelitian ini merupakan replikasi pengabungan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Ekasari Narolita dan Komang Ayuk Krisnadewi (2016) yang 

berjudul “Pengaruh Penerapan Corporate Governance pada Manajemen Laba 

oleh Chief Executive Officer Baru” dan Wu et al (2015) yang berjudul ”Business 

Strategy, Market Competition and Earnings Management (Evidence from 

China)”. Perbedaan penelitian ini terdapat di sampel. Sampel yang digunakan 

oleh Ekasari Narolita dan Komang Ayuk Krisnadewi (2016) adalah perusahaan 

manufaktur yang melakukan pergantian CEO selama tahun 2008 – 2014 sebanyak 

32 perusahaan dan penelitian Wu et al (2015) menggunakan seluruh perusahaan 

sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Cina selama periode 2010 – 2012. 

Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan - 

perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

periode 2014 – 2016. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diberikan judul “PENGARUH 

PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, JUMLAH RAPAT KOMITE 

AUDIT, KOMPETISI PASAR, STRATEGI COST LEADERSHIP, DAN 

STRATEGI DIFFERENTIATION TERHADAP MANAJEMEN LABA 

EMITEN SEKTOR MANUFAKTUR PERIODE 2014 – 2016”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil 

suatu perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba? 

2. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba? 

3. Apakah kompetisi pasar berpengaruh positif terhadap manajemen laba? 

4. Apakah strategi cost leadership berpengaruh positif terhadap manajemen 

laba? 

5. Apakah strategi differentiation berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba? 

1.3. Batasan Masalah 

Penulisan penelitian ini cukup luas maka dari itu penulis hanya meneliti 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2014 – 2016. 
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1.4. Tujuan Penulisan 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah proporsi komisaris independen berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2014 – 2016. 

2. Untuk mengetahui apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2014 – 2016. 

3. Untuk mengetahui apakah kompetisi pasar berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2014 – 2016. 

4. Untuk mengetahui apakah strategi cost leadership berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2014 – 2016. 

5. Untuk mengetahui apakah strategi differentiation berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2014 – 2016. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian mengenai pengaruh Proporsi Komisaris Independen, 

Jumlah Rapat Komite Audit, Kompetisi Pasar, dan Strategi Cost Leadership, dan 
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Strategi Differentiation terhadap Manajemen Laba ini diharapkan memberikan 

manfaat, antara lain: 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan bagi penulis yang berkaitan dengan manajemen 

laba. 

2. Bagi Pembaca 

Memberikan informasi, tambahan refrensi, dan bahan pengembangan 

penelitian berikutnya terkait dengan pengaruh Proporsi Komisaris Independen, 

Jumlah Rapat Komite Audit, Kompetisi Pasar, dan Strategi Cost Leadership, 

dan Strategi Differentiation terhadap Manajemen Laba.  

3. Bagi Perusahaan 

Bagi manajemen perusahaan manufaktur di Indonesia dapat menjadi masukan 

dan dorongan bahwa betapa pentingnya pengaruh Proporsi Komisaris 

Independen, Jumlah Rapat Komite Audit, Kompetisi Pasar, dan Strategi Cost 

Leadership, dan Strategi Differentiation terhadap Manajemen Laba dalam 

kegiatan operasional perusahaan, sehingga dapat membantu manajemen dalam 

menarik pemegang saham untuk menanamkan modalnya di perusahaan 

tersebut. 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 
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Pada bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah,  tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORITIS 

Bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dan mendukung penelitian ini, 

penelitian terdahulu, serta hipotesis yang dirumuskan untuk penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini meliputi model penelitian, jenis data yang digunakan, definisi 

variabel-variabel penelitian, penetapan objek, prosedur pengumpulan data, teknik 

analisa data, serta metode pengujian asumsi regresi yang dilakukan. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi 

hasil.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan penelitian serta keterbatasan penelitian. Untuk mengatasi 

keterbatasan penelitian tersebut, disertakan saran untuk penelitian yang akan 

dilanjutkan selanjutnya. 
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Bab II 

Landasan Teoritis 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Agency Theory 

 Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori 

agensi (agency theory) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (nexus of 

contract) antara pemilik sumber daya ekonomis (principal) dan manajer (agent) 

yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut.  

 Agency Theory menunjukkan bahwa penyebab mendasar dari manajemen 

laba adalah konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen. Karena asimetri 

informasi dan ketidaklengkapan kontrak, manajemen mungkin memiliki motivasi 

yang kuat dan kesempatan untuk terlibat dalam manajemen laba untuk 

“mempercantik” laba atau untuk memenuhi perkiraan analis (Wu et al, 2015).  

Sriwedari (2012) mengatakan bahwa manajemen korporasi publik yang 

besar biasanya bukan pemilik, bahkan sebagian manajemen puncak hanya 

memiliki saham biasa (common stock) dalam perusahaan yang mereka kelola. 

Para pemilik (shareholders) memilih dewan komisaris yang kemudian mengkaji 

manajemen sebagai agen mereka dalam menjalankan aktivitas bisnis dari hari ke 

hari, yang sangat mungkin lebih memperhatikan kesejahteraan mereka sendiri 

daripada kesejahteraan para pemegang saham. Semakin tersebar kepemilikan 

saham (tidak ada pemegang saham mayoritas), semakin tinggi kemungkinan 

masalah diatas terjadi. Demikian pula halnya bila dewan komisaris terdiri atas 

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen..., Jodi Pramatatya Santika, Ak.-IBS, 2017



10 

 

             Indonesia Banking School 
 

orang – orang yang kurang mengenal perusahaan atau sahabat pribadi direksi 

(manajemen puncak), dan ketika anggota dewan sebagian besar orang dalam. 

Diantara berbagai solusi atas permasalahan di atas menurut Agency Theory antara 

lain adalah direksi (manajemen puncak) perlu turut memiliki saham perusahaan 

tersebut hingga tingkat tertentu. 

Peranan komite audit diperlukan untuk lebih meningkatkan lagi kualitas 

informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan sesuai dengan tugas-

tugasnya sehingga dapat mengurangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh 

para manajer (agent) (Rahmawati, 2013). Komite audit juga memainkan peran 

penting sebagai saluran untuk memfasilitasi komunikasi antara dewan komisaris, 

auditor eksternal, dan auditor internal (Kusumaningtyas, 2012). Komite audit 

memiliki peran yang penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas 

proses penyusunan laporan keuangan yang memadai untuk mencegah terjadinya 

tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen pada perusahaan serta 

dilaksanakannya penerapan good corporate governance (Prabowo, 2014). 

 Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan 

agency theory adalah kumpulan kontrak (nexus of contract) antara pemilik sumber 

daya ekonomis (principal) dan manajer (agent) yang mengurus penggunaan dan 

pengendalian sumber daya tersebut.  

2.1.2 Market Power Theory 

 Market power theory adalah kemampuan partisipan dalam pasar atau grup 

partisipan (perseorangan, perusahaan, perkongsian, atau lainnya) untuk 

mempengaruhi harga, kualitas, dan sifat produk di pasar. Dengan kata lain, market 
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power dapat membuat tingkat kompetisi menjadi rendah dan menghasilkan profit 

tanpa risiko (Sepherd, 1970). Datta et al (2013) menjelaskan bahwa perusahaan 

yang berada di posisi yang kuat memiliki kekuatan yang besar untuk 

mempertahankan posisinya. Dengan kata lain, perusahaan tersebut memiliki 

fleksibilitas yang lebih besar saat menanggapi perubahan kebutuhan konsumen 

yang tidak terperkirakan. Market power membuat perusahaan memiliki dana yang 

besar untuk mempertahankan posisinya dan meningkatkan kemampuan 

perusahaan dalam menghadapi kondisi ekonomi yang memburuk. Semakin tinggi 

fleksibilitas pendanaan perusahaan dan kuatnya market power berarti tekanan 

manajer untuk melakukan manajemen laba lebih rendah. 

2.1.3 Pecking Order Theory 

 Pecking order theory (Myers dan Majluf, 1984) menyatakan bahwa untuk 

mengurangi biaya pendanaan, perusahaan akan lebih memilih pendanaan internal 

daripada eksternal. Wu et al (2015) menjelaskan bahwa perusahaan yang 

menggunakan strategi cost leadership memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk 

mendapatkan pendanaan dari eksternal perusahaan. Hal tersebut terjadi karena 

perusahaan tersebut memilik profit margin yang lebih rendah daripada perusahaan 

yang menggunakan strategi differentiation.. Perusahaan yang menggunakan 

strategi cost leadership memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk melakukan 

manajemen laba karena perusahaan tersebut sulit untuk mendapatkan pendanaan 

dari internal perusahaan dan rendahnya profit margin. 
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 Perusahaan yang menggunakan strategi differentiation sering membuat 

produk baru dan peluang pasar baru yang mengakibatkan tingginya investasi pada 

bidang penelitian dan pengembangan. Sedangkan, untuk memenuhi kebutuhan 

produksi, aset yang digunakan adalah aset khusus dan kurang berharga di pasar 

(Banker et al, 2013). Maka dari itu, aset tersebut sulit untuk digunakan sebagai 

jaminan yang akhirnya berdampak pada rendahnya pembiayaan eksternal. Dengan 

tingginya profit margin dan rendahnya pembiayaan eksternal, manajemen kurang 

termotivasi untuk melakukan manajemen laba (Wu et al, 2015). 

2.1.4 Manajemen Laba 

 Manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen 

dengan menaikan atau menurunkan laba yang dilaporkan dari unit yang menjadi 

tanggung jawabnya yang tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau 

penurunan profitabilitas dalam jangka panjang (Nugroho dan Dharma, 2016). 

Agency Theory menunjukkan bahwa penyebab mendasar dari manajemen laba 

adalah konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen (Wu et al, 2015). 

Manajemen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan 

para pemilik perusahaan, namun di sisi lain manajer juga mempunyai kepentingan 

memaksimumkan kesejahteraan mereka. Sehingga ada kemungkinan bahwa 

manajer tidak selalu bertindak demi kepentingan pemilik perusahaan (Rahmawati, 

2013).  
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 Penggunaan discretionary accruals sebagai proksi manajemen laba dihitung 

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

tersebut dituliskan sebagai berikut: 

TAit = Nit – CFOit 

Nilai total accrual (TA) yang diestimasi dengan persaman regresi Ordinary Least 

Squere (OLS) sebagai berikut: 

TAit/Ait-1 = β1 (1 / Ait-1) + β2 (ΔRevt / Ait-1) + β3 (PPEt / Ait-1) + e 

Dengan menggunakan koefisien regresi diatas nilai non discretionary accruals 

(NDA) dapat dihitung dengan rumus : 

NDAit = β1(1/Ait-1) + β2(ΔRevt/Ait-1 - ΔRect/Ait-1) + β3(PPEt/Ait-1) 

Selanjutnya discretionary accrual (DA) dapat dihitung sebagai berikut: 

DAit = TAit / Ait-1 – NDAit 

Keterangan : 

DAit = Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke t 

NDAit = Non Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke t 

TAit = Total akrual perusahaan i pada periode ke t 

Nit = Laba bersih perusahaan i pada periode ke -t 

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

Ait-1 = Total aktiva perusahaan i pada periode ke t -1 

ΔRevt = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t 

PPEt = Aktiva tetap perusahaan pada periode ke t 

ΔRect = Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke t 

e = error terms 
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 Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan 

manajemen laba adalah perilaku yang mempengaruhi proses laporan keuangan 

untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 

2.1.5 Proporsi Komisaris Independen 

Independensi yang lebih tinggi akan diberikan oleh dewan komisaris yang 

berasal dari luar, hal itu dikarenakan baik secara langsung maupun tidak langsung 

mereka tidak ikut serta dalam pengelolaan kegiatan perusahaan sehari-hari. Selain 

itu, mereka akan memberikan pengawasan yang lebih efektif karena tidak adanya 

hubungan terafiliasi baik itu dengan direktur, pemegang saham, ataupun dengan 

dewan komisaris lainnya (Narolita dan Krisnadewi, 2016). 

 Peranan dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap 

operasional perusahaan oleh pihak manajemen telah memberikan kontribusi yang 

efektif terhadap kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan. Hal 

tersebut dapat membatasi manajemen laba yang dilakukan perusahaan karena 

banyaknya dewan komisaris yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan 

keuangan perusahaan (Rahmawati, 2013).  Pengukuran proporsi komisaris 

indepeden menurut Ekasari Narolita dan Komang Ayuk Krisnadewi (2016) dapat 

diukur melalui:  

𝑃𝐼𝐶 =  
𝑘𝑖

∑ 𝑘
 

Keterangan: 

𝑃𝐼𝐶: proporsi komisaris independen 

𝑘𝑖: jumlah komisaris independen 
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∑ 𝑘: jumlah seluruh dewan komisaris 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan 

Proporsi Komisaris Independen adalah dewan komisaris yang berasal dari luar 

perusahaan dan tidak ikut serta dalam pengelolaan kegiatan perusahaan sehari-

hari. 

2.1.6 Jumlah Rapat Komite Audit 

Komite audit memiliki peran dalam mengawasi pihak manajemen agar tidak 

melakukan tindakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri sehingga dapat 

merugikan pemilik perusahaan (Gunawan dan Hendrawati, 2016). Komite audit 

bertanggung jawab terhadap laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh 

auditor eksternal (Abbadi et al, 2016). Jumlah rapat komite audit diukur dengan 

jumlah pertemuan rapat yang dilakukan dalam satu tahun yang diperoleh dari 

laporan tahunan perusahaan (Narolita dan Krisnadewi, 2016). 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan  

Jumlah Rapat Komite Audit adalah tingkat rapat yang dilakukan oleh komite audit 

dalam rangka mengawasi laporan keuangan perusahaan. 

2.1.7 Kompetisi Pasar 

 Kompetisi pasar merupakan faktor yang mendukung manajemen untuk 

melakukan manajemen laba selama tahap yang berbeda pada siklus bisnis. 

Dampak dari kompetisi pasar tergantung dari informasi dan mekanisme yang 

menghambatnya (Wang et al, 2015).  Perusahaan dengan tingkat kompetisi pasar 

yang lebih tinggi dapat termotivasi melakukan manajemen laba untuk 

membohongi kompetitor mereka dan menghindari mereka dari mempelajari 
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kinerja perusahaan yang sesungguhnya (Karuna et al, 2015). Karena pendapatan 

begitu penting dalam keputusan investasi, maka manajer pada perusahaan yang 

berada dalam pasar yang lebih kompetitif mempunyai lebih banyak insentif 

daripada manajer pada perusahaan yang berada dalam pasar yang kurang 

kompetitif (Laksmana & Yang, 2014). Kompetisi pasar diukur menggunakan 

Herfindahl-Hirschman Index (HHI) (Wu et al, 2015). HHI diukur dengan cara 

menjumlahkan kuadrat dari pangsa pasar di industri. Rumus yang digunakan 

adalah: 

𝐻𝐻𝐼 = ∑[xi/X] 
2

 

Keterangan: 

x = pendapatan dari setiap perusahaan  

X = jumlah pendapatan dari semua perusahaan di sub sektor 

Semakin rendah nilai HHI berarti semakin tinggi tingkat persaingan (Wu et al, 

2015).  

 Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

dengan tingkat kompetisi pasar yang lebih tinggi dapat termotivasi melakukan 

manajemen laba untuk membohongi kompetitor mereka dan menghindari mereka 

dari mempelajari kinerja perusahaan yang sesungguhnya 

2.1.8 Strategi Cost Leadership  

 Cost leadership adalah strategi yang digunakan manajer dengan 

menggunakan fasilitas produksi dengan efisien, memotong biaya-biaya, dan 

kontrol biaya yang ketat agar lebih efisien daripada perusahaan lain (Daft, 2013). 
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Cost leadership fokus pada efesiensi produksi dan distribusi barang dan jasa. 

Strategi Cost leadership tidak selalu diartikan dengan harga yang rendah, 

kebanyakan perusahaan yang menerapkan strategi cost leadership berusaha 

mempertahankan biaya internal tetap rendah sehingga perusahaan dapat 

menyediakan produk dan pelayanan kepada pelanggan dengan harga yang lebih 

rendah dan tetap menghasilkan laba. Asset turnover digunakan untuk mengukur 

strategi cost leadership (Wu et al, 2015). Rumus asset turnover sebagai berikut: 

Asset turnover of operation (ATO) = operating sales / average operating assets 

Dimana rumus operating assets adalah: 

Operating Assets = Total Asset – Cash – Short Term Investment (Wu et al, 2015). 

Tingginya nilai ATO berarti perusahaan lebih mampu mendapatkan 

pendapatan melalui operasi bisnis yang efisien dan penggunaan sumber daya yang 

baik. Dengan kata lain, perusahaan memposisikan diri pada strategi cost 

leadership (Wang, 2013). 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan 

Strategi Cost Leadership adalah strategi yang digunakan manajer dengan 

menggunakan fasilitas produksi dengan efisien, memotong biaya-biaya, dan 

kontrol biaya yang ketat agar lebih efisien daripada perusahaan lain. 

2.1.9 Strategi Differentiation 

Strategi differentiation yaitu perusahaan berusaha meningkatkan pangsa 

pasar dengan menawarkan produk yang mempunyai fitur, kualitas, dan pelayanan 

yang lebih superior daripada kompetitor (Fleisher dan Bensoussan, 2015). 

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen..., Jodi Pramatatya Santika, Ak.-IBS, 2017



18 

 

             Indonesia Banking School 
 

Perusahaan yang menggunakan strategi differentiation membutuhkan lebih 

banyak investasi pada aktivitas penelitian dan pengembangan (Wu et al, 2015). 

Profit margin digunakan untuk mengukur strategi differentiation dengan rumus 

sebagai berikut: 

Profit margin = (operating income + R&D expenditure) / sales 

Semakin tinggi nilai profit margin mengindikasikan bahwa perusahaan 

memiliki tingkat profit margin yang tinggi dan memiliki investasi lebih banyak 

pada aktivitas penelitian dan pengembangan. Dengan kata lain, perusahaan 

memposisikan diri pada strategi differentiation (Wu et al, 2015). 

 Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan 

Strategi differentiation yaitu perusahaan berusaha meningkatkan pangsa pasar 

dengan menawarkan produk yang mempunyai fitur, kualitas, dan pelayanan yang 

lebih superior daripada kompetitor. 

2.2 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No 
Judul 

Penelitian 
Variabel 

 
Sampel Hasil Penelitian 

1 Pengaruh Good 

Corporate 

Governance, 

Manajemen 
Laba, dan 

Kinerja 

Keuangan 
Perusahaan 

Manufaktur di 

Bursa Efek 

Indonesia (Tuti 
Sriwedari, 2012) 

Dependen: 
Manajemen 

laba 

Independen: 
corporate 

governance dan 

kinerja 
keuangan 

Sampel berupa 

beberapa 

perusahaan 

manufaktur yang 
terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

selama periode 
2006 - 2008 

Mekanisme Good 

Corporate 

Governance dalam 

hal ini 
kepemilikan 

institusional, 

kepemilikan 
manajerial, 

proporsi dewan 

komisaris 

independen dan 
komite audit  
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No 
Judul 

Penelitian 
Variabel 

 

Sampel Hasil Penelitian 

    secara bersama – 

sama tidak 
berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba. 

2 Pengaruh 

Komite Audit 
terhadap Praktik 

Manajemen 

Laba: Studi 
Kasus pada 

Perusahaan 

Manufaktur 
yang Terdaftar 

di BEI Tahun 

2012 – 2014 

(Ekasari 
Narolita dan 

Komang Ayu 

Krisnadewi 
2016) 

Dependen:  
Manajemen 

laba 

Independen: 

Dewan 
komisaris 

independen, 

aktivitas dewan 
komisaris, 

ukuran komite 

audit, dan 

aktivitas 
komite audit 

Sampel berupa 

perusahaan 
manufaktur yang 

melakukan 

pergantian CEO 
selama tahun 

2008 – 2014 

sebanyak 32 
perusahaan. 

Dewan komisaris 

independen dan 
aktivitas dewan 

komisaris dalam 

suatu perusahaan 
berpengaruh 

negatif terhadap 

manajemen laba 
oleh CEO baru. 

Sedangkan, 

ukuran komite 

audit dan aktivitas 
komite audit 

(jumlah rapat 

komite audit) 
tidak berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba 
oleh CEO baru. 

 

3 Pengaruh 

Komite Audit 
terhadap Praktik 

Manajemen 

Laba: Studi 

Kasus pada 
Perusahaan 

Manufaktur 

yang Terdaftar 
di BEI Tahun 

2012 – 2014 

(Cryselda 
Angelina Purba 

2016) 

Dependen: 

Manajemen 
laba 

Independen: 

Jumlah 

pertemuan 
(rapat) komite 

audit, ukuran 

komite audit, 
dan kompetensi 

komite audit 

Sampel berupa 

177 perusahaan 
manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

selama periode 
2012 - 2014 

Hasil 

penelitian 
menunjukkan 

bahwa jumlah 

rapat komite 

audit dan 
ukuran komite 

audit tidak 

berpengaruh 
signifikan 

terhadap 

manajemen 
laba. 

Sedangkan, 

kompetensi 

komite audit 
berpengaruh 

positif 

terhadap 
manajemen 

laba. 

 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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No 
Judul 

Penelitian 
Variabel 

 

Sampel Hasil Penelitian 

4 Corporate 

Governance 
Quality and 

Earnings 

Management: 

Evidence from 
Jordan (Abbadi 

et al, 2016) 

Dependen: 
Manajemen 

laba 

Independen: 
corporate 

governance 

Sampel berupa 

semua 
perusahaan 

manufaktur dan 

jasa yang 

terdaftar di 
Amman Stock 

Exchange selama 

periode 2009 - 
2013 

Corporate 

Governance dalam 
hal ini dewan 

direksi, rapat 

dewan direksi, 

keberadaan komite 
audit, dan 

keberadaan 

komisaris 
independen 

berpengaruh 

negatif terhadap 
manajemen laba. 

 

5 Analisis 

Pengaruh 
Komisaris 

Independen, 

Komite Audit, 
dan 

Kepemilikan 

Institusional 
terhadap 

Manajemen 

Laba 

(Tiswiyanti et 
al, 2012) 

Dependen: 

Manajemen 
Laba 

Independen: 

Komisaris 
Independen, 

Komite Audit, 

dan 
Kepemilikan 

Institusional 

Sampel berupa 

perusahaan 
manufaktur 

berjumlah 61 

perusahaan 
selama periode 

2004 - 2007 

Komisaris 

independen dan 
komite audit 

berpengaruh 

terhadap 
manajemen laba. 

Sedangkan, 

kepemilikan 
institusional tidak 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba. 

6 Pengaruh Good 

Corporate 
Governance 

(GCG) terhadap 

Manajemen 

Laba pada 
Perusahaan 

Perbankan 

(Rahmawati, 
2013) 

Dependen: 
Manajemen 

laba 

Independen: 
corporate 

governance 

Sampel berupa 

perusahaan 
perbankan yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

selama periode 
2009 – 2011 

Corporate 

Governance dalam 
hal ini dewan 

komisaris 

independen, 

komite audit 
independen, dan 

kepemilikan 

manajerial secara 
simultan 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba. 

 

7 The 

Relationship 
between 

Characteristics  

Dependen: 

Manajemen 
laba 

Independen: 

Sampel berupa 

36 perusahaan 
selain perbankan, 

perusahaan  

Independesi 

direktur, 
pergantian 

anggota komisaris  

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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No 
Judul 

Penelitian 
Variabel 

 
Sampel Hasil Penelitian 

 of Audit 

Committee, 
Board of 

Directors and 

Level of Earning 
Management, 

Evidence from 

Egypt (Metawee, 
2013) 

independesi 

direktur, 
pergantian 

anggota 

komisaris 
secara periodik, 

jumlah rapat 

komite audit, 
anggota komite 

audit yang 

memiliki 

keahlian 
dibidang 

keuangan, 

ukuran 
komisaris, 

anggota 

komisaris yang 
memiliki 

keahlian 

dibidang 

keuangan, 
jumlah rapat 

komisaris, 

dualitas CEO, 
ukuran komite 

audit, dan 

komposisi 

direktur non-
eksekutif 

asuransi, dan 

perusahaan 
agrikultur yang 

terdaftar di 

Egyptian Stock 
Exchange periode 

2008 – 2010 

secara periodik, 

jumlah rapat 
komite audit, dan 

anggota komite 

audit yang 
memiliki keahlian 

dibidang keuangan 

berpengaruh 
negatif signifikan 

terhadap 

manajemen laba. 

Sedangkan, 
ukuran komisaris, 

anggota komisaris 

yang memiliki 
keahlian dibidang 

keuangan, jumlah 

rapat komisaris, 
dualitas CEO, 

ukuran komite 

audit, dan 

komposisi direktur 
non-eksekutif 

berpengaruh 

signifikan 
terhadap 

manajemen laba. 

8 Product Market 

Competition and 
Earnings 

Management: 

Evidence from  

Discretionary 
Accruals and 

Real Activity 

Manipulation 
(Laksmana et al, 

2014) 

Dependen: 
Manajemen 

laba 

Independen: 
Product market 

competition 

Sampel berupa 

perusahaan non-
regulated di USA 

yang terdaftar di 

Compustat/Resea

rch Insight  
database selama 

periode 1988 – 

2007 

kompetisi pasar 

berpengaruh 
negatif terhadap 

manajemen laba. 

 

9 Product Market 

Competition and 
Earnings 

Management 

around Open-
market 

Repurchase  

Dependen: 
Manajemen 

laba 

Independen: 
Product market 

competition 

Sampel berupa 

14.868 
pemberitahuan 

program share 

repurchase 
selama periode 

1990 – 2007. 

kompetisi pasar 

berpengaruh 
negatif terhadap 

manajemen laba. 

 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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No 
Judul 

Penelitian 
Variabel 

 
Sampel Hasil Penelitian 

 Announcement 

(Liao dan Lin, 
2016) 

   

10 Earnings 

Management, 
Business Cycle, 

and Product 

Market 

Competition 
(Wang et al, 

2015) 

Dependen: 
Manajemen 

laba 

Independen: 
Product market 

competition 
dan siklus 

bisnis 

laporan tahunan 

seluruh 
perusahaan 

selama periode 

2001 – 2011 yang 

terdapat pada 
China Stock 

Market and 

Accounting 
Research 

(CSMAR) 

kompetisi pasar 

berpengaruh 
positif terhadap 

manajemen laba. 

 

11 Competition and 

Earnings 
Management 

(Karuna et al, 

2015) 

Dependen: 
Manajemen 

laba 

Independen: 
Kompetisi 

pasar 

Sampel berupa 

data keuangan 
dari Compustat, 

data insentif 

modal dari 
Execucomp, 

informasi tata 

kelola perusahaan 
dari RiskMetrics, 

data financial 

restatement dari 

laporan General 
Accounting 

Office tahun 

2002, 2006, dan 
2007, dan data 

laporan 

pelaksanaan 

akuntasi dari 
Securitiy 

Exchange 

Commision 

kompetisi pasar 

berpengaruh 
positif terhadap 

manajemen laba. 

 

12 Competitive 

Pressure and 

Managerial 

Decisions: 
Product Market 

Competition and 

Earnings 
Quality in China 

(Majeed, 2016) 

Dependen: 
Manajemen 

laba 

Independen: 
Kompetisi 

pasar 

Sampel berupa 

perusahaan yang 

terdaftar pada A-

Listed Chinese 
periode 2000 -  

2014 

kompetisi pasar 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap 
manajemen laba. 

 

13 Product market 

competition, 
information and  

Dependen: 

Manajemen 
Laba 

Sampel berupa 

perusahaan yang 
terdaftar pada  

Kompetisi pasar 

berpengaruh 
positif terhadap  

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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No 
Judul 

Penelitian 
Variabel 

 
Sampel Hasil Penelitian 

 earnings 

management 
(Markarian & 

Santalo, 2014) 

Independen: 

Kompetisi 
Pasar 

Compustat 

dengan 69.445 
observasi selama 

periode 1989 - 

2011 

manajemen laba 

13 Does 

Retrenchment 

Strategy 

Mitigate 
Earnings 

Management? 

Evidence from 
Public Listed 

Companies in 

Malaysia (Ung 
et al, 2014) 

Dependen: 
Manajemen 

laba 

Independen: 
Cost leadership 

strategy 

Sampel berupa 

237 perusahaan 

yang terdaftar di 

Bursa Malaysia 
selama periode 

2008 – 2013 

strategi cost 

leadership 

berpengaruh 

negatif terhadap 
manajemen laba. 

 

14 Business 

Strategy, Market 

Competition, 
and Earnings 

Management: 

Evidence from 
China (Wu et al, 

2015) 

Dependen: 
Manajemen 

laba 

Independen: 
Kompetisi 

pasar dan 
strategi bisnis 

Sampel berupa 

perusahaan 

manufaktur yang 
terdaftar pada 

Chinese A-share 

selama periode 
2010 – 2012 

Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa strategi 
cost leadership 

berpengaruh 

positif terhadap 
manajemen laba. 

Sedangkan, 

strategi 

differentiation 
berpengaruh 

negatif terhadap 

manajemen laba. 
Selain itu, 

kompetisi pasar 

berpengaruh 

positif terhadap 
manajemen laba. 

 

15 Differentation 
Strategy, CSR, 

and Real 

Activities 

Earnings 
Management: 

Evidence from 

Korea 
(Chu & Cho, 

2017) 

Dependen: 
Manajemen 

Laba 

Independen: 

Strategi 
differentiation 

Moderating: 

CSR 

Sampel berupa 
perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar pada 

KEJI Index 
selama periode 

2005-2010 

Strategi 
differentiation 

berpengaruh 

negatif terhadap 

manajemen laba 
dan CSR 

memperkuat 

pengaruh negatif 
strategi 

differentiation 

terhadap 
manajemen laba. 

Sumber: data diolah sendiri 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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Adapun hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

2.2.1 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba  

 Peranan dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap 

operasional perusahaan oleh pihak manajemen telah memberikan kontribusi yang 

efektif terhadap kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan. Hal 

tersebut dapat membatasi manajemen laba yang dilakukan perusahaan karena 

banyaknya dewan komisaris yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan 

keuangan perusahaan (Rahmawati, 2013).   

Sriwedari (2012) mengatakan bahwa manajemen korporasi publik yang besar 

biasanya bukan pemilik, bahkan sebagian manajemen puncak hanya memiliki 

saham biasa (common stock) dalam perusahaan yang mereka kelola. Para pemilik 

(shareholders) memilih dewan komisaris yang kemudian mengkaji manajemen 

sebagai agen mereka dalam menjalankan aktivitas bisnis dari hari ke hari, yang 

sangat mungkin lebih memperhatikan kesejahteraan mereka sendiri daripada 

kesejahteraan para pemegang saham. Semakin tersebar kepemilikan saham (tidak 

ada pemegang saham mayoritas), semakin tinggi kemungkinan masalah diatas 

terjadi. Demikian pula halnya bila dewan komisaris terdiri atas orang – orang 

yang kurang mengenal perusahaan atau sahabat pribadi direksi (manajemen 

puncak), dan ketika anggota dewan sebagian besar orang dalam. Diantara 

berbagai solusi atas permasalahan di atas menurut Agency Theory antara lain 

adalah direksi (manajemen puncak) perlu turut memiliki saham perusahaan 

tersebut hingga tingkat tertentu. 
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 Penelitian oleh Sriwedari (2012) dengan judul penelitian “Mekanisme Good 

Corporate Governance, Manajemen Laba, dan Kinerja Keuangan Perusahaan 

Manufaktur di Bursa Efek Indonesia”. Metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi berganda dan analisis regresi sederhana. 

Sampel dalam penelitian ini adalah beberapa perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2006 - 2008. Hasil Penelitian 

menunjukan bahwa mekanisme Good Corporate Governance dalam hal ini 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris 

independen dan komite audit secara bersama – sama tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

 Penelitian oleh Abbadi et al (2016) dengan judul penelitian “Corporate 

Governance Quality and Earnings Management: Evidence from Jordan”.  

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross-sectional 

modified Jones’ model, uji normalitas, uji robustness, analisis statistik deskriptif, 

dan analisis regresi berganda. Sampel penelitian ini adalah semua perusahaan 

manufaktur dan jasa yang terdaftar di Amman Stock Exchange selama periode 

2009 - 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Corporate Governance dalam 

hal ini dewan direksi, rapat dewan direksi, keberadaan komite audit, dan 

keberadaan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

 Penelitian oleh Tiswiyanti et al (2012) dengan judul ”Analisis Pengaruh 

Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional terhadap 

Manajemen Laba”. Metode analisis dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji-t. Sampel 
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penelitian ini adalah 61 perusahaan yang tidak termasuk dalam jenis industri 

keuangan, perhotelan, travel, transportasi, dan real estate selama periode 2004 – 

2007. Hasil penelitian menunjukan bahwa komisaris independen dan komite audit 

berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan, kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 Penelitian oleh Rahmawati (2013) dengan judul ”Pengaruh Good Corporate 

Governance (GCG) terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan”. 

Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji 

normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, analisis 

regresi berganda, dan uji hipotesis. Sampel penelitian ini adalah perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009 – 2011. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Corporate Governance dalam hal ini dewan 

komisaris independen, komite audit independen, dan kepemilikan manajerial 

secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa proporsi komisaris independen  

berpengaruh negatif terhadap tindakan manajemen laba, maka dapat disimpulkan 

hipotesis sebagai berikut: 

H01: proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba 

Ha1: proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba 
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2.2.2 Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

 Jumlah pertemuan komite audit dapat mengurangi tingkat manajemen laba, 

semakin tinggi pertemuan yang dilakukan komite audit akan meningkatkan 

efektivitas komite audit dalam mengawasi manajemen agar tidak berusaha 

mengoptimalkan kepentingannya sendiri (Purba, 2016). Saat rapat dilangsungkan, 

koordinasi dan melaksanakan tugas dalam pengawasan terhadap pelaporan 

keuangan merupakan hal yang dilakukan oleh dewan komisaris dan komite audit. 

Dewan komisaris dan komite audit diharapkan mampu mendeteksi penyimpangan 

yang dilakukan manajemen dengan semakin seringnya rapat ataupun aktivitas 

yang dilakukan terkait dengan tugasnya (Narolita dan Krisnadewi, 2016). 

 Agency Theory menunjukkan bahwa penyebab mendasar dari manajemen 

laba adalah konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen. Karena asimetri 

informasi dan ketidaklengkapan kontrak, manajemen mungkin memiliki motivasi 

yang kuat dan kesempatan untuk terlibat dalam manajemen laba untuk 

“mempercantik” laba atau untuk memenuhi perkiraan analis (Wu et al, 2015). 

Peranan komite audit diperlukan untuk lebih meningkatkan lagi kualitas informasi 

yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan sesuai dengan tugas-tugasnya 

sehingga dapat mengurangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh para 

manajer (agent) (Rahmawati, 2013). Komite audit memiliki peran yang penting 

dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan 

keuangan yang memadai untuk mencegah terjadinya tindakan manajemen laba 

yang dilakukan oleh manajer (Prabowo, 2014). 
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 Penelitian oleh Cryselda Angelina Purba (2016) dengan judul penelitian 

“Pengaruh Komite Audit terhadap Praktik Manajemen Laba: Studi Kasus pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012 - 2014”. Metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji 

asumsi klasik, dan analisis regresi berganda. Sampel dalam penelitian ini adalah  

177 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

periode 2012 - 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah rapat komite 

audit dan ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba. Sedangkan, kompetensi komite audit berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba. 

 Penelitian oleh Ekasari Narolita dan Komang Ayu Krisnadewi (2016) 

dengan judul penelitian ”Pengaruh Penerapan Corporate Governance pada 

Manajemen Laba oleh Chief Executive Office Baru”. Metode analisis yang 

digunakan adalah analisis statitistik deskriptif, uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji f, uji t, dan analisis koefisien 

determinasi. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

melakukan pergantian CEO selama tahun 2008 – 2014 sebanyak 32 perusahaan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dewan komisaris independen dan aktivitas 

dewan komisaris dalam suatu perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba oleh CEO baru. Sedangkan, ukuran komite audit dan aktivitas 

komite audit (jumlah rapat komite audit) tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba oleh CEO baru. 
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 Penelitian oleh Metawee (2013) dengan judul penelitian “The Relationship 

between Characteristics of Audit Committee, Board of Directors and Level of 

Earning Management, Evidence from Egypt. Metode analisis yang digunakan 

adalah analisis regresi berganda, analisis statistik deskriptif, metode Stepwise, uji 

koefisien determinasi, dan uji f. Sampel dalam penelitian ini adalah 36 perusahaan 

selain perbankan, perusahaan asuransi, dan perusahaan agrikultur yang terdaftar di 

Egyptian Stock Exchange periode 2008 – 2010. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa independesi direktur, pergantian anggota komisaris secara periodik, jumlah 

rapat komite audit, dan anggota komite audit yang memiliki keahlian dibidang 

keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan, 

ukuran komisaris, anggota komisaris yang memiliki keahlian dibidang keuangan, 

jumlah rapat komisaris, dualitas CEO, ukuran komite audit, dan komposisi 

direktur non-eksekutif berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

 Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa corporate governance yang 

diproksikan jumlah rapat komite audit dapat mencegah praktek manajemen laba, 

maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut: 

H02: jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba 

Ha2: jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

2.2.3 Pengaruh Kompetisi Pasar terhadap Manajemen Laba 

 Tingginya kompetisi pasar berarti lebih banyak perusahaan dalam industri 

yang saling bersaing untuk mendapatkan modal yang terbatas di pasar modal. 
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Karena pendapatan sangatlah penting dalam keputusan investasi, manajer dalam 

industri yang lebih kompetitif memiliki insentif yang lebih kuat daripada manajer 

dalam industri yang kurang kompetitif untuk melakukan manajemen laba. Hal 

tersebut dilakukan untuk mendapatkan modal dari investor (Laksmana, 2014). 

Perusahaan yang menghadapi kompetisi pasar yang tinggi cenderung untuk 

mencari segala kesempatan termasuk manajemen laba agar bisa bertahan di pasar. 

Tingkat manajemen laba akan semakin buruk saat perusahaan menggunakan 

strategi cost leadership dan tingkat kompetisi pasar meningkat (Wu et al, 2015). 

Kompetisi pasar dapat bermanfaat, seperti meningkatnya produktivitas dan 

inovasi. Di sisi lain, kompetisi pasar dapat membuat manajer melakukan tindakan 

yang tidak diinginkan, seperti manajemen laba, jika memang perilaku tersebut 

dapat membantu perusahaan menghadapi kompetisi pasar (Karuna et al, 2015).  

 Market power theory adalah kemampuan partisipan dalam pasar atau grup 

partisipan (perseorangan, perusahaan, perkongsian, atau lainnya) untuk 

mempengaruhi harga, kualitas, dan sifat produk di pasar. Dengan kata lain, market 

power dapat membuat tingkat kompetisi menjadi rendah dan menghasilkan profit 

tanpa risiko (Sepherd, 1970). Datta et al (2013) menjelaskan bahwa perusahaan 

yang berada di posisi yang kuat memiliki kekuatan yang besar untuk 

mempertahankan posisinya. Dengan kata lain, perusahaan tersebut memiliki 

fleksibilitas yang lebih besar saat menanggapi perubahan kebutuhan konsumen 

yang tidak terperkirakan. Market power membuat perusahaan memiliki dana yang 

besar untuk mempertahankan posisinya dan meningkatkan kemampuan 

perusahaan dalam menghadapi kondisi ekonomi yang memburuk. Semakin tinggi 
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fleksibilitas pendanaan perusahaan dan kuatnya market power berarti tekanan 

manajer untuk melakukan manajemen laba lebih rendah. 

 Penelitian oleh Laksmana et al (2014) dengan judul ”Product Market 

Competition and Earnings Management: Evidence from Discretionary Accruals 

and Real Activity Manipulation”. Metode analisis dalam penelitian ini adalah uji 

hipotesis, analisis statistik deskriptif, uji t, dan uji robustness. Sampel penelitian 

ini adalah perusahaan non-regulated di USA yang terdaftar di 

Compustat/Research Insight  database selama periode 1988 – 2007. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa kompetisi pasar berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. 

 Penelitian oleh Liao dan Lin (2016) dengan judul “Product Market 

Competition and Earnings Management around Open-market Repurchase 

Announcement”. Metode analisis penelitian ini adalah cross-sectional regression 

analyses, uji robustness, dan analisis statistik deskriptif. Sampel penelitian ini 

adalah 14.868 pemberitahuan program share repurchase selama periode 1990 – 

2007. Hasil penelitian menunjukan bahwa kompetisi pasar berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba. 

 Penelitian oleh Wang et al (2015) dengan judul “Earnings Management, 

Business Cycle, and Product Market Competition”. Metode analisis penelitian ini 

adalah analisis model regresi, uji hipotesis, analisis statistik deskriptif, dan uji 

robustness. Sampel penelitian ini adalah laporan tahunan seluruh perusahaan 

selama periode 2001 – 2011 yang terdapat pada China Stock Market and 
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Accounting Research (CSMAR). Hasil penelitian menunjukan bahwa kompetisi 

pasar berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

 Penelitian oleh Karuna et al (2015) dengan judul “Competition and 

Earnings Management”. Metode analisis penelitian ini adalah uji hipotesis, 

analisis statistik deskriptif, analisis regresi cross-sectional, analisis regresi time 

series, uji robustness, dan model Tobit. Sampel penelitian ini adalah data 

keuangan dari Compustat, data insentif modal dari Execucomp, informasi tata 

kelola perusahaan dari RiskMetrics, data financial restatement dari laporan 

General Accounting Office tahun 2002, 2006, dan 2007, dan data laporan 

pelaksanaan akuntasi dari Securitiy Exchange Commision. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa kompetisi pasar berpengaruh positif terhadap manajemen 

laba. 

 Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa kompetisi pasar dapat memicu 

terjadinya manajemen laba yang dilakukan oleh manajer, maka dapat disimpulkan 

hipotesis sebagai berikut: 

H03: kompetisi pasar tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 

Ha3: kompetisi pasar berpengaruh positif terhadap manajemen laba 

2.2.4 Pengaruh Strategi Cost Leadership terhadap Manajemen Laba 

 Berdasarkan penelitian oleh Porter (1980) mengenai tipologi strategi, 

terdapat 2 jenis strategi yaitu cost leadership dan differentiation. Strategi Cost 

leadership tidak hanya untuk menyelamatkan perusahaan saat menghadapi kinerja 

keuangan yang buruk, tetapi juga merupakan bagian penting dalam 
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menyelamatkan masa depan perusahaan dan memaksimalkan profit. Hal tersebut 

membuat strategi cost leadership merupakan variabel penting yang menimbulkan 

perilaku manajemen laba (Ung et al, 2014).  

 Pecking order theory (Myers dan Majluf, 1984) menyatakan bahwa untuk 

mengurangi biaya pendanaan, perusahaan akan lebih memilih pendanaan internal 

daripada eksternal. Wu et al (2015) menjelaskan bahwa perusahaan yang 

menggunakan strategi cost leadership memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk 

mendapatkan pendanaan dari eksternal perusahaan. Hal tersebut terjadi karena 

perusahaan tersebut memilik profit margin yang lebih rendah daripada perusahaan 

yang menggunakan strategi differentiation.. Perusahaan yang menggunakan 

strategi cost leadership memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk melakukan 

manajemen laba karena perusahaan tersebut sulit untuk mendapatkan pendanaan 

dari internal perusahaan dan rendahnya profit margin. 

  Penelitian oleh Wu et al (2015) dengan judul “Business Strategy, Market 

Competition, and Earnings Management: Evidence from China”. Metode analisis 

penelitian ini adalah uji hipotesis, analisis statistik deskriptif, analisis regresi 

ordinary least square, dan uji robustness. Sampel penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar pada Chinese A-share selama periode 2010 – 2012. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi cost leadership berpengaruh positif 

terhadap manajemen laba. Selain itu, kompetisi pasar berpengaruh positif 

terhadap manajemen laba. 

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen..., Jodi Pramatatya Santika, Ak.-IBS, 2017



34 

 

             Indonesia Banking School 
 

 Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa strategi cost leadership berpengaruh 

positif terhadap tindakan manajemen laba, maka dapat disimpulkan hipotesis 

sebagai berikut: 

H04: strategi cost leadership tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 

Ha4: strategi cost leadership berpengaruh positif terhadap manajemen laba 

2.2.5 Pengaruh Strategi Differentiation terhadap Manajemen Laba 

 Pecking order theory (Myers dan Majluf, 1984) menyatakan bahwa untuk 

mengurangi biaya pendanaan, perusahaan akan lebih memilih pendanaan internal 

daripada eksternal. Porter (1985) menjelaskan bahwa strategi differentiation 

mengijinkan perusahaan untuk membuat harga yang tinggi dan menjual 

produknya pada given price. Maka dari itu, perusahaan yang menerapkan strategi 

differentiation biasanya memiliki daya tawar yang tinggi terhadap suplier, yang 

juga meningkatkan profit margin. Strategi differentiation membuat perusahaan 

harus lebih sering menciptakan produk baru yang mengakibatkan tingginya 

investasi pada research and development. Sedangkan, untuk memenuhi kebutuhan 

produksi, aset yang digunakan adalah aset khusus dan kurang berharga di pasar 

(Banker et al, 2013). Maka dari itu, aset tersebut sulit untuk digunakan sebagai 

jaminan yang akhirnya berdampak pada rendahnya pembiayaan eksternal. Dengan 

tingginya profit margin dan rendahnya pembiayaan eksternal, manajemen kurang 

termotivasi untuk melakukan manajemen laba (Wu et al, 2015). 

 Penelitian oleh Wu et al (2015) dengan judul “Business Strategy, Market 

Competition, and Earnings Management: Evidence from China”. Metode analisis 
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penelitian ini adalah uji hipotesis, analisis statistik deskriptif, analisis regresi 

ordinary least square, dan uji robustness. Sampel penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar pada Chinese A-share selama periode 2010 – 2012. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi differentiation berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba. Selain itu, kompetisi pasar berpengaruh positif 

terhadap manajemen laba. 

 Penelitian oleh Chu & Cho (2017) dengan judul “Differentiation Strategy, 

CSR, and Real Activities Earnings Management: Evidence from Korea”. Metode 

analisis penelitian ini adalah statistik deskriptif, dan analisis regresi. Sampel 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada KEJI Index score 

selama periode 2005 – 2010. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi 

differentiation berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Selain itu, CSR 

memperkuat pengaruh negatif strategi differentiation terhadap manajemen laba. 

 Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa strategi differentiation  berpengaruh 

negatif terhadap tindakan manajemen laba, maka dapat disimpulkan hipotesis 

sebagai berikut: 

H05: strategi differentiation tidak berpengaruh terhadap manajamen laba 

Ha5: strategi differentiation berpengaruh negatif terhadap manajamen laba 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang Proporsi Komisaris 

Independen, Jumlah Rapat Komite Audit, Kompetisi Pasar, Strategi Cost 
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(-) 

(-) 

(+) 

(+) 

(-) 

Leadership, dan Strategi Differentiation terhadap Manajemen Laba. Untuk 

pengembangan hipotesis, kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 

 

 

  

 

 

  

  

 Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Proporsi 

Komisaris Independen, Jumlah Rapat Komite Audit, Kompetisi Pasar, Strategi 

Cost Leadership, dan Strategi Differentiation. Untuk variabel dependen yang 

digunakan dalam penilitian ini adalah Manajemen Laba. 

Kompetisi Pasar 
Manajemen Laba 

Strategi Cost Leadership 

Strategi Differentiation 

Proporsi Komisaris Independen 

Jumlah Rapat Komite Audit 

Variabel Independen 

Variabel Dependen 

Gambar 2.1.  

Kerangka Konseptual 
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Bab III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian, Sumber Data, dan Pengumpulan Data 

 Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Semua 

sumber data yang digunakan untuk menghitung tiap - tiap variabel dalam 

penelitian ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode yang digunakan 

untuk pengumpulan data adalah dengan metode dokumentasi. Data yang 

dikumpulkan dengan metode dokumentasi berupa data sekunder Laporan 

Keuangan Tahunan periode 2014 – 2016 yang terdapat dalam situs Bursa Efek 

Indonesia. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014 sampai 2016. Alasan 

digunakannya perusahaan sektor manufaktur adalah karena sektor manufaktur 

memiliki lebih banyak sub sektor dan jumlah perusahaan dibandingkan sektor 

lain. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sample adalah metode purposive 

sampling, yang artinya sampel dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. 

Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

2. Perusahaan yang berada pada daftar sektor manufaktur dengan jumlah 

perusahaan yang terdaftar pada tiap sub sektor berjumlah minimal 10 
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perusahaan karena agar hasil penelitian yang didapatkan mencerminkan 

kompetisi. 

3. Perusahaan yang melakukan IPO sebelum atau selama tahun 2009 karena 

dampak strategi bisnis biasanya terlihat dalam jangka waktu yang panjang 

(Wu et al, 2015). 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini ada dua variabel operasional yang akan di ukur adalah 

variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan 

adalah manajemen laba. Sedangkan, variabel independen yang digunakan adalah 

proporsi komisaris independen, kompetisi pasar, strategi cost leadership, dan 

strategi differentiation. 

A. Variabel Dependen 

Manajemen laba adalah perilaku yang mempengaruhi proses laporan 

keuangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pengukuran variabel dari 

manajemen laba ini merupakan replikasi dari penelitian Ekasari Narolita dan 

Komang Ayuk Krisnadewi (2016). Penggunaan  discretionary accruals 

sebagai proksi manajemen laba dihitung dengan menggunakan Modified Jones 

Model (Dechow et al, 1995). Model tersebut dirumuskan sebagai berikut: 

TAit = Nit – CFOit 

Nilai total accrual (TA) yang diestimasi dengan persaman regresi Ordinary 

Least Squere (OLS) sebagai berikut: 

TAit/Ait-1 = β1 (1 / Ait-1) + β2 (ΔRevt / Ait-1) + β3 (PPEt / Ait-1) + e 
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Dengan menggunakan koefisien regresi diatas nilai non discretionary accruals 

(NDA) dapat dihitung dengan rumus : 

NDAit = β1(1/Ait-1) + β2(ΔRevt/Ait-1 - ΔRect/Ait-1) + β3(PPEt/Ait-1) 

Selanjutnya discretionary accrual (DA) dapat dihitung sebagai berikut: 

DAit = TAit / Ait-1 – NDAit 

Keterangan : 

DAit = Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke t 

NDAit = Non Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke t 

TAit = Total akrual perusahaan i pada periode ke t 

Nit = Laba bersih perusahaan i pada periode ke -t 

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

Ait-1 = Total aktiva perusahaan i pada periode ke t -1 

ΔRevt = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t 

PPEt = Aktiva tetap perusahaan pada periode ke t 

ΔRect = Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke t 

e = error terms 

B. Variabel Independen 

1. Proporsi Komisaris Independen 

Independensi yang lebih tinggi akan diberikan oleh dewan komisaris yang 

berasal dari luar, hal itu dikarenakan baik secara langsung maupun tidak 

langsung mereka tidak ikut serta dalam pengelolaan kegiatan perusahaan 

sehari-hari. Proporsi komisaris indepeden menurut Ekasari Narolita dan 

Komang Ayuk Krisnadewi (2016) dapat diukur melalui:  
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𝑃𝐼𝐶 =  
𝑘𝑖

∑ 𝑘
 

Keterangan: 

𝑃𝐼𝐶: proporsi komisaris independen 

𝑘𝑖: jumlah komisaris independen 

∑ 𝑘: jumlah seluruh dewan komisaris 

2. Komite audit diharapkan mampu mendeteksi penyimpangan yang dilakukan 

manajemen dengan semakin seringnya rapat ataupun aktivitas yang dilakukan 

terkait dengan tugasnya. Jumlah rapat komite audit menurut Narolita dan 

Krisnadewi (2016) dapat diukur melalui jumlah pertemuan rapat yang 

dilakukan dalam satu tahun. 

3. Kompetisi Pasar 

Bersaingnya para penjual yang sama-sama berusaha mendapatkan 

keuntungan, pangsa pasar, dan jumlah penjualan. Kompetisi pasar menurut 

Wu et al (2015) dapat diukur menggunakan Herfindahl-Hirschman Index 

(HHI). Semakin rendah nilai HHI berarti semakin tinggi tingkat persaingan. 

HHI diukur dengan cara menjumlahkan kuadrat dari pangsa pasar di industri. 

Rumus yang digunakan adalah: 

𝐻𝐻𝐼 = ∑[xi/X] 
2

 

Keterangan: 

x = pendapatan dari setiap perusahaan 

X = jumlah pendapatan dari semua perusahaan di sub sektor 

4. Strategi Cost Leadership 
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Strategi cost leadership menurut Wang (2013) dapat diukur menggunakan 

asset turnover of operation (ATO). Tingginya nilai ATO berarti perusahaan 

lebih mampu mendapatkan pendapatan melalui operasi bisnis yang efisien dan 

penggunaan sumber daya yang baik. Dengan kata lain, perusahaan 

memposisikan diri pada strategi cost leadership. Rumus asset turnover adalah 

sebagai berikut: 

 Asset turnover of operation (ATO) = operating sales / average operating assets 

 Operating Assets = Total Asset – Cash – Short Term Investment 

5. Strategi differentiation menurut Wu et al (2015) dapat diukur menggunakan profit 

margin. Semakin tinggi nilai profit margin mengindikasikan bahwa perusahaan 

memiliki tingkat profit margin yang tinggi dan memiliki investasi lebih 

banyak pada aktivitas penelitian dan pengembangan. Dengan kata lain, 

perusahaan memposisikan diri pada strategi differentiation. Rumus profit 

margin yang digunakan adalah sebagai berikut: 

   Profit margin = (operating income + R&D expenditure) / sales 

Tabel 3.1. 

Ikhtisar Variabel  

Variabel 
Definisi 

Operasional 
Pengukuran Skala 

Manajemen Laba 

Discretionary 
accruals sebagai 

proksi manajemen 

laba dihitung 
dengan 

menggunakan 

Modified Jones 
Model (1995) 

DAit = TAit / Ait-1 
– NDAit 

Rasio 
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Variabel 
Definisi 

Operasional 
Pengukuran Skala 

Proporsi Komisaris 

Independen 

Proporsi Komisaris 
Independen 

dihitung dengan 

membandingkan 

total komisaris 
dengan total 

komisaris 

independen 

𝐼𝑁𝐷 =  
𝑘𝑖

∑ 𝑘
 Rasio 

Jumlah Rapat 

Komite Audit 

Jumlah Rapat 
Komite Audit 

dihitung dengan 

menghitung jumlah 
rapat komite audit 

dalam setahun 

Jumlah rapat 
komite audit = 

jumlah pertemuan 

rapat yang 
dilakukan dalam 

satu tahun 

Nominal 

Kompetisi Pasar 

Herfindahl-

Hirschman Index 
(HHI) digunakan 

untuk mengukur 

kompetisi pasar 

𝐻𝐻𝐼 = ∑[s/S] 
2

 

 

Rasio 

Strategi Cost 

Leadership 

ATO digunakan 

untuk mengukur 

Strategi Cost 

Leadership 

ATO = OS / 𝑂𝐴̅̅ ̅̅ ¯ 
Rasio 

Strategi 

Differentiation 

PM digunakan 

untuk mengukur 

Strategi 
Differentiation 

PM = (OI + RE) / 

S 

Rasio 

Sumber: data diolah sendiri 

3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif berkenaan dengan bagaimana data dapat dideskripsikan 

atau disimpulkan baik secara numerik (menghitung rata- rata dan deviasi standar) 

atau secara grafis (dalam bentuk tabel atau grafik) untuk mendapatkan gambaran 

sekilas mengenai data tersebut sehingga lebih mudah dibaca dan dimengerti. 

Analisis statistik deskriptif merupakan teknik deskriptif yang memberikan 

informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. 

Tabel 3.1. 

Ikhtisar Variabel (Lanjutan) 
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Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, 

range (Ghozali, 2016).  Mean digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang 

bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar data 

yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata. Maksimum digunakan untuk 

mengetahui jumlah terbesar data yang bersangkutan, sedangkan minimum 

digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil data yang bersangkutan (Winarno, 

2011). 

3.4.2 Metode Analisis Data 

3.4.2.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi 

linier berganda (multiple linier regression method), yaitu metode statistik untuk 

menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat 

(Ghozali, 2016: 8). Alat bantu yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

menggunakan  software Eviews. 

Model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

𝐷𝐴𝑖𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑃𝐾𝐼𝑖𝑡 +  𝛽2𝑅𝐾𝐴𝑖𝑡 +  𝛽3𝐻𝐻𝐼𝑖𝑡 + 𝛽4𝐴𝑇𝑂𝑖𝑡 +  𝛽5𝑃𝑀𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

Keterangan: 

DA: discretionary accruals  

𝛽0: konstanta    

PIC: proporsi komisaris independen 

MEET: jumlah rapat komite audit 
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HHI: herfindahl-hirschman index 

ATO: asset turnover of operation 

PM: profit margin 

β1, β2, β3, β4, β5: koefisien regresi 

e: error 

3.4.2.2 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016). Uji 

normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera (JB). Uji Jarque-

Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data tedistribusi normal. Uji ini 

mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dibandingkan dengan apabila 

datanya bersifat normal. Jika nilai probabilias yang diperoleh lebih besar dari α = 

5%, maka terima Ho yang artinya residual data terdistribusi normal (Ghozali, 

2016). 

3.4.2.3 Uji Heterokedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi model regresi linear 

memiliki nilai residual yang berbeda. Jika varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya tetap, maka hal tersebut disebut homokedastisitas dan jika 

berbeda maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

menghasilkan homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 

2016). Uji heterokedastisitas data dilakukan dengan menggunakan uji Park. Uji 

Park meregresi logaritma natural residual kuadrat pada variable dependen 

ditambah variabel independen. Hipotesis nol pada Uji Park adalah tidak terdapat 
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heteroskedastisitas pada model. Untuk tidak menolak hipotesis nol, maka p-value 

dari residual kuadrat lebih besar dari 5% (Gujarati, 2016). 

3.4.2.4 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2016: 103).  

3.4.2.5 Uji Autokorelasi 

 Menurut Ghozali (2016) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik 

adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian autokorelasi dilakukan 

dengan dengan uji durbin watson dengan membandingkan nilai durbin watson 

hitung (d) dengan nilai durbin watson tabel, yaitu batas atas (du) dan batas bawah 

(dL). Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

- Jika 0 < d < dL, maka terjadi autokorelasi positif. 

- Jika dL < d < du, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak. 

- Jika d-dL < d < 4, maka terjadi autokorelasi negatif. 

- Jika 4 –du < d < 4 –dL, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau 

tidak. 

- Jika du < d < 4 –du, maka tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif. 

3.5 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.5.1 Uji t 

Menurut Ghozali (2016), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam 
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menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian hipotesis dapat dilakukan 

dengan menggunakan perbandingan antara t hitung dengan t tabel  dan dengan 

syarat melihat dari angka signifikansinya, dengan ketentuan: 

a. Jika t hitung > t tabel atau probabilitas < 0.05 (sig. < 0.05), maka Ha 

diterima (ada pengaruh signifikan) dan H0 ditolak (tidak ada pengaruh yang 

signifikan); 

b. Jika t hitung < t tabel atau probabilitas > 0.05 (sig. > 0.05), maka Ha ditolak 

dan H0 diterima. 

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

a. H01: β1≥0 

Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen .laba. 

Ha1: β1≤0 

Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

b. H02: β2≥0 

Jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Ha2: β2≤0 

Jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

c. H03: β3≥0 

Kompetisi pasar tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Ha3: β3≤0 

Kompetisi pasar berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

d. H04: β4≥0 

Strategi cost leadership tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
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Ha4: β4≤0 

Strategi cost leadership berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

e. H05: β5≥0 

Strategi differentiation tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Ha5: β5≤0 

Strategi differentiation berpengaruh negatif  terhadap manajemen laba. 

3.5.2 Uji F 

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2016). Pengujian nilai F menggunakan analisis two 

tailed. Nilai uji-F mempunyai batasan penilaian pengukuran jika nilai F lebih 

besar daripada F hitung maka Ho ditolak pada level of confidence 5%, artinya kita 

menerima hipotesis bahwa secara bersama-sama semua variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen. Namun, jika nilai F perhitungan lebih besar 

daripada nilai F tabel maka Ho di tolak dan Ha diterima (Ghozali, 2016).   

Selain menggunakan membandingkan F tabel dan F hitung, Uji-F juga dapat 

dilakukan dengan menggunakan P-value atau nilai probabilitas. Adapun kriteria 

pengujian yang digunakan sebagai berikut:  

a. Ho diterima dan Ha ditolak jika probabilitas F > 0,05 atau F hitung > F tabel.  

b. Ha diterima dan Ho ditolak jika probabilitas F ≤ 0,05 atau F hitung < F tabel.  
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Bab IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan mempublikasikan laporan tahunannya 

di website perusahaanya ataupun Bursa Efek Indonesia (BEI) secara konsisten 

dari tahun 2014 – 2016.  

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan metode purposive sampling. 

Kriterian yang digunakan dalam penelitian sampel adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, perusahaan yang berada pada daftar sektor 

manufaktur dengan jumlah perusahaan yang terdaftar pada tiap sub sektor 

berjumlah minimal 10 perusahaan, dan perusahaan yang melakukan IPO sebelum 

atau selama tahun 2009. Berdasarkan metode purposive sampling, maka observasi 

penelitian ini berjumlah 102 observasi. Berikut ini merupakan rincian pada 

pengambilan sampel setelah dioutlier, yaitu: 

Tabel 4.1. 

Kriteria Pemilihan Sampel 

Kriteria Jumlah 

Perusahaan manufaktur periode 2014 - 2016 34 

Periode 3 

Jumlah Pengamatan Awal 102 

Outliers 13 

Jumlah Pengamatan setelah Outliers 89 

Sumber: data diolah sendiri 
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4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Berdasarkan pengolahan data, diperoleh analisa deskriptif dari seluruh 

variabel penelitian. Variabel – variabel tersebut terdiri dari Manajemen Laba 

sebagai variabel dependen, dan Proporsi Komisaris Independen, Jumlah Rapat 

Komite Audit, Kompetisi Pasar, Strategi Cost Leadership, dan Strategi 

Differentiation sebagai variabel independen. Berikut adalah tabel yang 

menampilkan hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini. 

Tabel 4.2. 

Statistik Deskriptif 

 DAIT  PIC RKA HHI ATO PM 

 Mean -7.26E-05  0.403502  5.629213  0.316155  1.197568  0.012472 

 Median -0.005065  0.363636  4.000000  0.211214  0.851382  0.033803 

 Maximum  0.144314  0.666667  22.00000  0.616573  14.54758  0.302607 

 Minimum -0.130494  0.285714  2.000000  0.164201  0.229103 -0.483487 

 Std. Dev.  0.054670  0.092372  3.507725  0.193728  1.690312  0.128985 

 Observations  89  89  89  89  89  89 
Sumber: Output Eviews diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.2. diatas menunjukan bahwa total keseluruhan observasi 

yang diolah oleh peneliti adalah sebanyak 89 observasi yang terdiri dari:  

1. Manajemen Laba 

 Manajemen laba yang diproksikan dengan discreationary accruals 

(DAIT) menunjukan variabel dependen dalam penelitian ini. Untuk nilai rata – 

rata DAIT pada periode 2014 – 2016 adalah sebesar -0,0000726 dengan nilai 

maksimum sebesar  0,144314 yang terdapat pada PT Indal Alumunium Industry, 

Tbk (INAI) pada tahun 2016 dan nilai minimum sebesar -0,130494 yang terdapat 

pada PT Gunawan Dianjaya Steel, Tbk (GDST) pada tahun 2014. Median dari 
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variabel DAIT adalah sebesar -0,005065 dan standar deviasinya adalah sebesar 

0,054670. Mean sebesar -0,0000726 berarti banyak observasi yang tidak 

berpotensi melakukan manajemen laba karena nilai discretionary accruals 

dibawah 0. 

2. Proporsi Komisaris Independen 

 Proporsi Komisaris Independen menunjukan variabel independen dalam 

penelitian ini. Hasil tabel 4.2. menunjukan nilai rata – rata (mean) Proporsi 

Komisaris Independen sebesar 0.403502 yang artinya dari total observasi, 

proporsi komisaris indepeden sebesar 40,3 %. Median Proporsi Komisaris 

Independen sebesar 36,3 %. Proporsi Komisaris Independen terbesar terdapat 

pada PT Ever Shine Tex, Tbk (ESTI) dan PT Pan Brothers, Tbk (PBRX) sebesar 

66,7 % pada tahun 2014 – 2016. Kemudian, Proporsi Komisaris Independen 

terkecil terdapat pada PT Indo Kordsa, Tbk (BRAM) sebesar 28,5 % pada tahun 

2016. Standar deviasi dari variabel ini adalah sebesar 0,09. Standar deviasi dari 

variabel IND sebesar 0,092 yaitu lebih kecil dibandingkan mean, artinya data di 

dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. 

3. Jumlah Rapat Komite Audit 

 Jumlah Rapat Komite Audit menunjukan variabel independen dalam 

penelitian ini. Hasil tabel 4.2. menunjukan mean Jumlah Rapat Komite Audit 

sebesar 5,63 yang artinya besar rata- rata jumlah rapat komite audit dari 34 

perusahaan manufaktur sebanyak 5,63 kali pada tahun 2014 – 2016. Median 

Jumlah Rapat Komite Audit sebesar 4 kali. Jumlah Rapat Komite Audit terbanyak 

dilaksanakan oleh PT Ricky Putra Globalindo, Tbk (RICY) sebanyak 22 kali pada 
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tahun 2015 dan 2016. Untuk Jumlah Rapat Komite Audit terendah dilaksanakan 

oleh PT Indospring, Tbk (INDS) pada tahun 2015 – 2016 dan PT Multi Prima 

Sejahtera, Tbk (LPIN) pada tahun 2015 sebanyak 2 kali. Standar deviasi dari 

variabel RKA sebesar 3,5 yaitu lebih kecil dibandingkan mean, artinya data di 

dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. 

4. Kompetisi Pasar 

 Kompetisi pasar  yang diproksikan dengan Herfindahl-Hirschman 

Index (HHI) menunjukan variabel independen dalam penelitian ini. Hasil tabel 

4.2. menunjukan bahwa mean HHI sebesar 0,316155 yang artinya tingkat 

persaingan antar perusahaan manufaktur cukup tinggi pada tahun 2014 – 2016. 

HHI tertinggi terdapat pada sub sektor tekstil dan garment sebesar 0,1642 pada 

tahun 2014. Untuk HHI terendah terdapat pada sub sektor otomotif dan komponen 

sebesar 0,62 pada tahun 2015. Median HHI sebesar 0,21. Standar deviasi variabel 

ini sebesar 0,19. Standar deviasi dari variabel HHI sebesar 0,19 yaitu lebih kecil 

dibandingkan mean, artinya data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. 

5. Strategi Cost Leadership  

 Strategi Cost Leadership yang diproksikan dengan Asset Turnover of 

Operation (ATO) menunjukan variabel independen dalam penelitian ini. Hasil 

tabel 4.2. menunjukan bahwa ATO terbesar dimiliki oleh PT Alakasa Industrindo, 

Tbk (ALKA) pada tahun 2016 sebesar 14,55 kali. Kemudian, ATO terkecil 

dimiliki oleh PT Nusantara Inti Corpora, Tbk (UNIT) pada tahun 2014 sebesar 

0,23 kali. Median ATO sebesar 0,85 kali. Standar deviasi dari ATO sebesar 1,69. 

Mean Strategi Cost Leadership sebesar 1,19 kali, lebih besar dari nilai rata – rata 
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profit margin sebesar 0,012. Yang artinya dari total observasi, banyak observasi 

lebih condong untuk menggunakan strategi cost leadership daripada strategi 

differentiation. 

6. Strategi Differentiation  

 Strategi Differentiation yang diproksikan dengan Profit Margin (PM) 

menunjukan variabel independen dalam penelitian ini. Hasil tabel 4.2. 

menunjukan PM terbesar dimiliki oleh PT Nusantara Inti Corpora, Tbk (UNIT) 

pada tahun 2014 sebesar 0,30. Untuk PM terendah dimiliki oleh PT Argo Pantes, 

Tbk pada tahun 2016 sebesar -0,48. Mean PM tahun 2014 – 2016 sebesar 0,012, 

lebih rendah dibandingkan nilai ATO sebesar 1,19. Yang artinya dari total 

observasi, tidak banyak observasi yang lebih condong menggunakan strategi 

differentiation daripada strategi cost leadership. 

4.2.2 Pemilihan Model 

4.2.2.1 Uji Chow 

 Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian 

menggunakan Fixed Effect atau Common Effect. Berikut hasil uji Chow dalam 

penelitian ini. 

Tabel 4.3. 

Hasil Uji Chow  

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

Cross-section F 1.432808 (29,54) 0.1255 

Cross-section Chi-square 50.79057 29 0.0074 
  Sumber: Output Eviews diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.3. hasil uji Chow menunjukan nilai probabilitas 

Cross-section Chi-Square sebesar 0,0074. Nilai probabilitas ini lebih rendah dari 
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kritetia pengujian yang memberikan batasan Chi-square sebesar 0,05. Hal tersebut 

menyebabkan H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga, perlu dilakukan uji Hausman 

untuk memastikan apakah model Fixed Effect atau Random Effect yang akan 

digunakan. 

4.2.2.2 Uji Hausman  

 Uji Hausman dilakukan untuk menentukan apakah estimasi regresi data 

panel menggunakan Fixed Effect atau Random Effect. Tabel 4.4. merupakan tabel 

hasil perhitungan dari uji Hausman. 

Tabel 4.4. 

Hasil Uji Hausman 

Test Summary Chi-Sq. 

Statistic 

Chi-Sq. 

d.f. 

Prob.  

Cross-section random 12.79485 5 0.0254 
   Sumber: Output Eviews diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.4, hasil uji Hausman dalam penelitian ini 

menunjukan nilai probabilitas Cross-section Random sebesar 0,0254. Nilai 

probabilitas ini lebih rendah dari criteria pengujian yang memberikan batasan 

Cross-section Random sebesar 0,05. Hal tersebut menunjukan model yang terbaik 

untuk digunakan dalam penelitian ini adalah model fixed effect. 

4.2.3 Uji Normalitas 

 Uji normalitas untuk mengetahui normal atau tidaknya residual dan 

model yang digunakan dalam penelitian. Karena residual data yang terdistribusi 

normal merupakan salah satu syarat untuk melakukan analisis regresi berganda.  
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Jarque-Bera  0.319781
Probability  0.852237

 
Gambar 4.1. 

Grafik Normalitas Residual 

 Berdasarkan Gambar 4.1, dapat disimpulkan bahwa residual dalam 

penelitian ini telah terdistribusi normal. Nilai probabilitas sebesar 0,852237 telah 

melebihi nilai α 0,05 maka H0 diterima dan menunjukan data penelitian ini telah 

terdistribusi normal. Pada awalnya, hasil uji normalitas tidak terdistribusi normal 

pada saat jumlah observasi sebanyak 102. Namun, peneliti membuang outliers 

sebanyak 13 sehingga diperoleh residual yang terdistribusi normal. 

4.2.4 Uji Asumsi Klasik 

4.2.4.1 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul 

kesalahan dan residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki varian 

yang konstan dari suatu observasi. Jika varians dari residual satu pengamatan lain 

tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Dalam penelitian ini menggunakan uji Park untuk mendeteksi apakah model yang 

diteliti tidak terjadi heterokedastisitas. Berikut ini merupakan hasil uji 

heterokedastisitas yang terdapat pada tabel 4.5 yaitu sebagai berikut. 
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Tabel 4.5. 

Uji Heteroskedastisitas 

Variable Coefficient Std. 

Error 

t-Statistic Prob.   

PIC 4.887251 3.946851 1.238266 0.2210 

RKA -0.004045 0.103589 -0.039048 0.9690 

HHI 8.987533 7.107709 1.264477 0.2115 

ATO 0.162842 0.308572 0.527727 0.5999 

PM 0.951416 3.140135 0.302986 0.7631 

C -12.42683 2.999776 -4.142586 0.0001 
 Sumber: Output Eviews diolah, 2017. 

 Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.5 diatas menunjukan bahwa 

probabilitas koefisien variabel Proporsi Komisaris Independen sebesar 0,22 > 

0,05, variabel Jumlah Rapat Komite Audit sebesar 0,97 > 0,05, variabel 

Kompetisi Pasar sebesar 0,21 > 0,05, variabel Strategi Cost Leadership sebesar 

0,6 > 0,05, dan variabel Strategi Differentiation sebesar 0,76 > 0,05. Seluruh 

variabel independen menunjukan nilai probabilitas koefisien yang lebih besar dari 

nilai signifikan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha 

ditolak. Dengan demikian, penelitian ini lulus uji heteroskedastisitas.  

4.2.4.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan linier antara variabel independen di dalam regresi berganda. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan 

menguji koefisien korelasi. Apabila koefisien cukup tinggi diatas 0,8 maka diduga 

terjadi masalah multikolinearitas. Jika koefisien korelasi dibawah 0,8 maka 

diduga model tidak mengandung unsur multikolinearitas (Gujarati, 2006). Berikut 

merupakan hasil uji multikolinearitas: 
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Tabel 4.6. 

Uji Multikolinearitas 

        Sumber: Output Eviews diolah, 2017. 

 Dari tabel 4.6. diatas, nilai koefisien korelasi antar variabel independen 

kurang dari 0,8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas 

antar variabel dalam model yang dibuat.  

4.2.4.3 Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah model regresi linier 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan t-1 

(sebelumnya). Untuk menguji autokorelasi pada penelitian ini, penulis 

menggunakan uji Durbin-Watson.  Berikut ini merupakan hasil uji autokorelasi. 

Tabel 4.7. 

Uji Durbin-Watson 

Sum squared 

resid 

0.122858     Schwarz criterion -

1.982292 

Log likelihood 166.7631     Hannan-Quinn 

criter. 

-

2.566493 

F-statistic 1.811864     Durbin-Watson 

stat 

3.470246 

         Sumber: Output Eviews diolah, 2017. 

 

 PIC RKA HHI ATO PM 

PIC  1.000000  0.020017 -0.221216 -0.026440 -0.007797 

RKA  0.020017  1.000000 -0.080287 -0.071647 -0.011305 

HHI -0.221216 -0.080287  1.000000 -0.093331  0.236064 

ATO -0.026440 -0.071647 -0.093331  1.000000  0.062916 

PM -0.007797 -0.011305  0.236064  0.062916  1.000000 
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 Dari hasil uji Durbin-Watson pada tabel 4.7. didapatkan nilai Durbin-

Watson stat sebesar 3,47, maka model tidak terjadi autokorelasi negatif maupun 

autokorelasi positif. Jadi, model penelitian ini tidak ada masalah autokorelasi. 

4.2.5 Hasil Regresi Data Panel 

 Analisis regresi linier bergandar digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara suatu variabel dependen dengan variabel independen yang terdiri dari 

beberapa variabel. Pengolahan data penelitian ini menggunakan software Eviews 

9, yang terdiri dari 34 perusahaan manufaktur dengan laporan tahunan selama 3 

tahun dan jumlah outliers sebanyak 13 sehingga observasi keseluruhan sebanyak 

89. Berikut merupakan hasil pengujian regresi dengan menggunakan model Fixed 

Effect 

Tabel 4.8. 

Hasil Uji Regresi Data Panel 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

PIC 0.185206 0.081124 2.283007 0.0264 

RKA 0.000672 0.002129 0.315810 0.7534 

HHI 0.317794 0.146092 2.175298 0.0340 

ATO 0.010308 0.006342 1.625272 0.1099 

PM 0.176500 0.064542 2.734637 0.0084 

C -0.193607 0.061657 -3.140039 0.0027 

Effects Specification 

Cross-section fixed (dummy variables)  

R-squared 0.532886     Mean dependent var -7.26E-05 

Adjusted R-

squared 

0.238777     S.D. dependent var 0.054670 

S.E. of regression 0.047698     Akaike info criterion -2.960969 

Sum squared resid 0.122858     Schwarz criterion -1.982292 

Log likelihood 166.7631     Hannan-Quinn criter. -2.566493 

F-statistic 1.811864     Durbin-Watson stat 3.470246 

Prob(F-statistic) 0.024895 
Sumber: Output Eviews diolah, 2017. 
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 Berdasarkan tabel 4.8., hasil regresi data panel model penelitian yang 

didapat adalah sebagai berikut: 

DAit =  

 

Sehingga, dengan persamaan tersebut dapat diperoleh interpretasi sebagai berikut: 

1. Koefisien konstanta sebesar -0,193607 yang memiliki arti jika 

variabel-variabel independen bernilai konstan, maka tingkat 

manajemen laba akan mengalami penurunan sebesar 0,193607. 

2. Koefisien regresi Proporsi Komisaris Independen (PIC) sebesar 

0,185206 menyatakan bahwa jika Proporsi Komisaris Independen 

(PIC) mengalami peningkatan sebesar 1%, maka tingkat manajemen 

laba akan mengalami peningkatan sebesar 0,185206. 

3. Koefisien regresi Jumlah Rapat Komite Audit (RKA) sebesar 

0,000672 menyatakan bahwa jika Jumlah Rapat Komite Audit 

(RKA) mengalami peningkatan sebesar 1%, maka tingkat 

manajemen laba akan mengalami peningkatan sebesar 0,000672. 

4. Koefisien regresi Kompetisi Pasar (HHI) sebesar 0,317794 

menyatakan bahwa jika tingkat Kompetisi Pasar (HHI) mengalami 

peningkatan sebesar 1%, maka tingkat manajemen laba akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,317794. 

5. Koefisien regresi Strategi Cost Leadership (ATO) sebesar 0,010308 

menyatakan bahwa jika tingkat Asset Turnover of Operation (ATO) 

-0,193607 + 0,185206*PICit + 0,000672*RKAit + 0,317794*HHIit + 

0,010308*ATOit + 0,176500*PMit + ԑit  
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mengalami peningkatan sebesar 1%, maka tingkat manajemen laba 

akan mengalami peningkatan sebesar 0,010308. 

6. Koefisien regresi Strategi Differentiation (PM) sebesar 0,176500 

menyatakan bahwa jika tingkat Profit Margin (PM) mengalami 

peningkatan sebesar 1%, maka tingkat manajemen laba akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,176500. 

4.2.6 Hasil Uji Hipotesis 

4.2.6.1 Uji Parsial (Uji t) 

 Uji parsial atau uji t pada suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh dari masing-masing variabel independen yaitu Proporsi Komisaris 

Independen, Jumlah Rapat Komite Audit, Kompetisi Pasar, Strategi Cost 

Leadership, dan Strategi Differentiation terhadap variabel dependen Manajemen 

Laba pada suatu model regresi sehingga dapat diambil kesimpulan atas rumusan 

masalah pada penelitian ini. Dalam uji t ini dilakukan pada derajat kebebasan (n-

k), dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel, sehingga 

derajat kebebasan dalam uji t ini adalah 89 – 6 = 83 dengan α = 5%. Berdasarkan 

tabel 4.8, berikut adalah hasil pengujian hipotesisnya: 

Hipotesis 1: 

H01: proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

Ha1: proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. 
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 Pada tabel 4.8. diketahui bahwa variabel Proporsi Komisaris 

Independen berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba. Hal tersebut 

ditunjukan dari uji t bahwa nilai t-tabel dengan α=5% diperoleh nilai 1,66342 dan 

hasil t-hitung dari variabel Proporsi Komisaris Independen menunjukan hasil 

sebesar 2,283007 Hasil t-hitung Proporsi Komisaris Independen lebih besar 

dibandingkan dengan t-tabel yang berarti bahwa variabel Proporsi Komisaris 

Independen berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba. Dengan nilai 

koefisien 0,185206, artinya bahwa Proporsi Komisaris Independen berpengaruh 

positif terhadap Manajemen Laba. Jadi, hipotesis pertama ditolak. 

Hipotesis 2: 

H02: jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Ha2: jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

 Pada tabel 4.8 hasil analisis regresi menunjukan bahwa variabel 

Jumlah Rapat Komite Audit memiliki nilai probabilitas sebesar 0,7534 atau lebih 

besar dari 0,05. Dengan nilai koefisien sebesar 0,000672, artinya bahwa Jumlah 

Rapat Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba. Jadi, hipotesis 

kedua ditolak. 

Hipotesis 3: 

H03: kompetisi pasar tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Ha3: kompetisi pasar berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 
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 Pada tabel 4.8. hasil analisis regresi menunjukan bahwa variabel 

Kompetisi Pasar memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0340 atau lebih kecil dari 

0,05. Dengan nilai koefisien sebesar 0,317794, artinya bahwa Kompetisi Pasar 

berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba. Jadi, hipotesis ketiga diterima. 

Hipotesis 4: 

H04: strategi cost leadership tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 

Ha4: strategi cost leadership berpengaruh positif terhadap manajemen laba 

 Pada tabel 4.8 hasil analisis regresi menunjukan bahwa variabel 

Strategi Cost Leadership memiliki nilai probabilitas sebesar 0,1099 atau lebih 

besar dari 0,05. Dengan nilai koefisien sebesar 0,010308, artinya bahwa Strategi 

Cost Leadership tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba. Jadi, hipotesis 

keempat ditolak. 

Hipotesis 5: 

H05: strategi differentiation tidak berpengaruh terhadap manajamen laba. 

Ha5: strategi differentiation berpengaruh negatif terhadap manajamen laba. 

 Pada tabel 4.8 hasil analisis regresi menunjukan bahwa variabel Strategi 

Differentiation memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0084 atau lebih kecil dari 

0,05. Dengan nilai koefisien sebesar 0,176500, artinya bahwa Strategi 

Differentiation berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba. Jadi, hipotesis 

kelima ditolak. 
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4.2.6.2 Uji Simultan (Uji-F) 

 Berdasarkan tabel 4.8 nilai probabilitas dari F-statistic dari model 

penelitian sebesar 0,024895 sehingga nilai probabilitas dari F-statistic lebih kecil 

dari 0,05 yang artinya menolak H0 dan menerima Ha. Hal tersebut menunjukan 

bahwa regresi secara simultan ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas 

yaitu Proporsi Komisaris Independen, Jumlah Rapat Komite Audit, Kompetisi 

Pasar, Strategi Cost Leadership, dan Strategi Differentiation terhadap Manajemen 

Laba. 

4.2.6.3 Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

 Uji koefisien determinasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

mengukur seberapa jauh model penelitian dalam menerangkan variasi dari 

variabel independennya pada variabel dependennya. Pada analisis regresi, hal 

tersebut dapat dilihat pada nilai koefisien determinasi (adjusted R-square). Nilai 

adjusted R-square yang baik jika mendekati 1 yang artinya model penelitian telah 

menjelaskan variabel dependen penelitian dalam tingkat 100% sehingga faktor 

lain di luar model penelitian tidak mempengaruhi variabel dependen. 

 Dari hasil penelitian dalam tabel 4.8 menunjukan bahwa nilai 

adjusted R-square sebesar 0,238777. Hasil tersebut menunjukan bahwa variabel 

Proporsi Komisaris Independen, Jumlah Rapat Komite Audit, Kompetisi Pasar, 

Strategi Cost Leadership, dan Strategi Differentiation mampu mempengaruhi 

Manajemen Laba sebesar 23,87%. Sedangkan, sisanya sebesar 76,13% 

dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. 
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4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1.  Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba 

 Salah satu pihak yang merupakan bagian terpenting dari 

terlaksananya konsep Good Corporate Governance adalah dewan komisaris yang 

terdiri dari komisaris independen. Independensi yang lebih tinggi akan diberikan 

oleh dewan komisaris yang berasal dari luar. Hal itu dikarenakan baik secara 

langsung maupun tidak langsung mereka tidak ikut serta dalam pengelolaan 

kegiatan perusahaan sehari-hari. 

 Menurut hasil uji t yang telah dilakukan pada tabel 4.8 didapatkan 

hasil bahwa Proporsi Komisaris Independen memiliki t-hitung lebih besar dari t-

tabel (2,283007 > 1,66342) dan memiliki nilai probabilitas signifikansi lebih kecil 

dari 0,05 (0,0264 < 0,05). Koefisien regresi Proporsi Komisaris Independen 

sebesar 0,185206, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha1 ditolak yang berarti ada 

pengaruh positif antara Proporsi Komisaris Independen terhadap Manajemen 

Laba.  

 Hal tersebut diduga karena semakin besar anggota dewan komisaris 

berasal dari luar perusahaan akan menyebabkan masalah dalam koordinasi yang 

menyebabkan turunnya fungsi pengawasan yang dapat mengganggu komisaris 

independen dalam mengambil keputusan. Hasil penelitian variabel ini konsisten 

dengan penelitian Prabowo (2014) dan Tiswiyanti et al (2014), yang menjelaskan 

bahwa Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Manajemen 

Laba. 
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4.3.2.Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

 Efektivitas komite audit akan meningkat dengan tingginya jumlah 

frekuensi rapat yang menunjukan aktivitas komite audit. Saat rapat 

dilangsungkan, koordinasi dan pelaksanaan tugas dalam pengawasan terhadap 

pelaporan keuangan merupakan hal yang dilakukan oleh komite audit. Komite 

audit diharapkan mampu mendeteksi penyimpangan yang dilakukan manajemen 

dengan semakin seringnya rapat yang dilakukan. 

 Menurut hasil uji t yang telah dilakukan pada tabel 4.8 didapatkan 

hasil bahwa Jumlah Rapat Komite Audit memiliki t-hitung lebih kecil dari dari t-

tabel (0,315810 < 1,66342) dan memiliki nilai probabilitas signifikansi lebih besar 

dari 0,05 ( 0,7534 > 0,05). Koefisien Jumlah Rapat Komite Audit sebesar 

0,000672, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha2 ditolak yang berarti variabel 

Jumlah Rapat Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.  

 Hal ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya jumlah rapat komite 

audit tidak berdampak pada manipulasi laba yang dilakukan manajemen 

perusahaan. Tidak berpengaruhnya mungkin disebabkan oleh masih adanya 

komite audit perusahaan sampel yang melakukan rapat di bawah regulasi yaitu 

kurang dari 4 kali dalam setahun. Hal tersebut membuat rapat komite audit 

menjadi kurang efektif dalam mencegah tindakan manajemen laba. Hasil 

penelitian variabel ini serupa dengan penelitian Narolita & Krisnadewi (2016) dan 

Purba (2016) yang menunjukan bahwa Jumlah Rapat Komite Audit tidak mampu 

mengurangi tindakan manajemen laba. 
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4.3.3.Pengaruh Kompetisi Pasar terhadap Manajemen Laba 

 Tingginya tingkat kompetisi pasar berarti bahwa lebih banyak 

perusahaan-perusahaan di industri yang sama saling bersaing memperebutkan 

dana yang terbatas di pasar modal. Kompetisi pasar memberikan insentif bagi 

manajer untuk memberikan hasil yang terbaik pagi para pemegang saham. 

Namun, kompetisi pasar dapat memotivasi perusahaan untuk melakukan tindakan 

bisnis yang illegal agar dapat menghindari kebangkrutan. 

 Menurut hasil uji t yang telah dilakukan pada tabel 4.8. didapatkan 

hasil bahwa Kompetisi Pasar memiliki t-hitung lebih besar dari t-tabel (2,175298 

> 1,66342) dan memiliki nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,034 

<0,05). Koefisien Kompetisi Pasar sebesar 0,317794, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Ha3 diterima yang berarti variabel Kompetisi Pasar berpengaruh positif 

terhadap Manajemen Laba. 

 Hal tersebut diduga terjadi karena tingginya tingkat kompetisi pasar 

membuat perusahaan memiliki tekanan yang besar untuk bertahan dalam 

persaingan. Tekanan akan semakin besar jika perusahaan sedang mengalami 

kerugian atau bahkan terancam kebangkrutan. Hal tersebut dapat meningkatkan 

motivasi perusahaan untuk melakukan segala cara yang bahkan illegal sekalipun 

seperti tindakan manajemen laba agar mampu bertahan dari tekanan kompetisi 

pasar. Hasil penelitian variabel ini sesuai dengan penelitian Markarian & Santalo 

(2014), dan Karuna et al (2015) yang menunjukan bahwa Kompetisi Pasar 

berpengaruh positif signifikan terhadap Manajemen Laba. 
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4.3.4. Pengaruh Strategi Cost Leadership terhadap Manajemen Laba 

 Strategi Cost Leadership membuat perusahaan lebih fokus dalam 

mencari cara untuk membuat biaya produksi menjadi lebih efisien dibanding 

kompetitor sekaligus menjaga kualitas produk tetap kompetitif. Produksi yang 

efisien merupakan aktivitas yang sangat penting bagi perusahaan yang 

menerapkan strategi cost leadership.  

 Menurut hasil uji t yang dilakukan pada tabel 4.8 didapatkan hasil 

bahwa Asset Turnover of Operation (ATO) memiliki t-hitung lebih rendah dari t-

tabel (1,625272 < 1,66342) dan memiliki nilai probabilitas signifikansi lebih besar 

dari 0,05 (0,1099 > 0,05). Koefisien ATO sebesar 0,010308, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ha4 ditolak yang berarti bahwa variabel Strategi Cost 

Leadership tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba. 

 Hal ini diduga karena perusahaan memiliki keunggulan pada harga 

produk yang ditawarkan lebih rendah daripada kompetitor. Sehingga, perusahaan 

mampu mencapai target pendapatan tanpa adanya manajemen laba. Hasil 

penelitian variabel ini tidak sesuai dengan penelitian Wu et al (2015) yang 

menunjukan bahwa Strategi Cost Leadership berpengaruh positif terhadap 

Manajemen Laba. 

4.3.5.  Pengaruh Strategi Differentiation terhadap Manajemen Laba 

 Perusahaan yang menggunakan strategi Differentiation menyasar 

konsumen yang membutuhkan produk yang berbeda dengan produk yang 

diproduksi dan dipasarkan oleh kompetitor. Maka dari itu, perusahaan fokus pada 

investasi dan pengembangan pada penelitian untuk menghasilkan fitur yang 
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berbeda pada produknya. Sehingga, perusahaan dapat menjual produknya dengan 

harga yang tinggi.  

 Menurut hasil uji t yang telah dilakukan pada tabel 4.8 didapatkan hasil 

bahwa Profit Margin (PM) memiliki t-hitung lebih besar dari t-tabel (2,734637 > 

1,66342) dan memiliki nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,0084 

< 0,05). Koefisien regresi PM sebesar 0,1765, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Ha5 ditolak yang berarti bahwa, variabel Strategi Diiferentiation berpengaruh 

positif terhadap Manajemen Laba. 

 Hal ini diduga karena para supplier harus menyediakan komponen yang 

berkualitas tinggi karena produksi membutuhkan komponen khusus yang biasanya 

berkualitas tinggi dan berakibat pada meningkatnya biaya produksi. Sehingga, 

produk yang dijual menjadi semakin mahal. Hal tersebut membuat produk yang 

dijual semakin tidak terjangkau bagi konsumen dan mereka memilih membeli 

produk kompetitor yang memiliki fitur hampir sama namun dengan harga yang 

lebih murah. Bahkan, yang lebih buruk dari itu adalah konsumen lebih memilih 

membeli produk palsu yang menyerupai produk yang dihasilkan perusahaan. Hal 

tersebut memicu penurunan pendapatan dan berakibat pada target pendapatan 

yang tidak tercapai. Saat tidak ada lagi cara yang dapat dilakukan untuk mencapai 

target pendapatan, kemungkinan perusahaan menggunakan cara illegal seperti 

manajemen laba untuk mencapai target pendapatan. Hasil penelitian variabel ini 

bertolak belakang dengan penelitian oleh Wu et al (2015) dan Chun & Cho (2017) 

yang menyatakan bahwa perusahaan yang menerapkan Strategi Differentiation 
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cenderung kurang termotivasi untuk melakukan Manajemen Laba karena 

tingginya Profit Margin. 

4.4 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Pengaruh 

Proporsi Komisaris Independen, Jumlah Rapat Komite Audit, Kompetisi Pasar, 

Strategi Cost Leadership, dan Strategi Differentiation terhadap Manajemen Laba 

Emiten Sektor Manufaktur Periode 2014 – 2016, diperoleh hasil bahwa Proporsi 

Komisaris Independen, Kompetisi Pasar, dan Strategi Differentiation berpengaruh 

positif terhadap Manajemen Laba. Sedangkan, Jumlah Rapat Komite Audit dan 

Strategi Cost Leadership tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba. 

 Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap 

Manajemen Laba ini terjadi karena penempatan atau penambahan anggota dewan 

komisaris independen dimungkinkan sekedar untuk memenuhi ketentuan formal 

saja dan tidak dimaksudkan untuk menegakkan good corporate governance, 

sementara pemegang saham mayoritas masih memegang peranan penting 

sehingga kinerja dewan komisaris independen tidak meningkat atau bahkan 

menurun. Kuatnya kendali pemegang saham menjadikan dewan komisaris tidak 

independen. Fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawab 

anggota dewan komisaris menjadi tidak efektif. Adapun implikasi manajerialnya 

adalah lebih meningkatkan fungsi pengawasan oleh dewan komisaris independen. 

Selain itu, pemegang saham sebaiknya tidak mencampuri kinerja dewan komisaris 

independen agar tercipta pengawasan perusahaan yang efektif. 
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 Jumlah Rapat Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Manajemen 

Laba kemungkinan disebabkan karena pembahasan yang dilakukan komite audit 

tidak berfokus pada masalah-masalah yang terjadi terkait dengan pembentukan 

good corporate governance dalam pertemuan yang dilakukan. Komite audit yang 

sering melakukan rapat belum tentu dalam rapat tersebut mampu menghasilkan 

keputusan atau peraturan yang dapat meminimalisir manajemen laba, maka dari 

itu yang perlu dinilai disini sebaiknya adalah kualitas dari rapat yang diadakan. 

Adapun implikasi manajerialnya adalah mematuhi peraturan regulator mengenai 

jumlah rapat komite audit sebanyak 4 kali dalam setahun. Selain itu, perusahaan 

sebaiknya lebih fokus dalam meningkatkan kualitas rapat daripada kuantitas rapat. 

 Kompetisi Pasar berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba ini 

terjadi karena banyaknya perusahaan yang masuk dalam pasar sehingga membuat 

persaingan di pasar menjadi tinggi. Tingginya persaingan membuat market share 

perusahaan semakin menurun yang berdampak pada menurunnya pendapatan. Hal 

tersebut mungkin saja berakibat pada target pendapatan yang tidak tercapai dan 

manajer bertanggung jawab atas kinerja perusahaan tersebut kepada pemegang 

saham. Sehingga, manajer lebih termotivasi untuk melakukan tindakan 

manajemen laba agar laporan keuangannya terlihat menarik walaupun tindakan 

tersebut illegal. Adapun implikasi manajerialnya adalah meningkatkan efisiensi 

produksi dan inovasi produk. Semakin produksi efisien maka biaya akan semakin 

rendah dan membuat harga jual semakin kompetitif. Selain itu, inovasi produk 

akan membuat perusahaan memiliki daya tawar lebih tinggi daripada kompetitor. 
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 Strategi Cost Leadership tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba 

ini diduga terjadi karena perusahaan yang menggunakan strategi cost leadership 

mempunyai keunggulan dalam memproduksi produknya dengan efisien. 

Sehingga, biaya yang dikeluarkan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan 

kompetitor. Hal tersebut membuat produk dapat ditawarkan dengan harga yang 

lebih rendah dan mampu meningkatkan pendapatannya. Maka dari itu, perusahaan 

yang menerapkan strategi cost leadership tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba. Adapun implikasi manajerialnya adalah meningkatkan lagi efisiensi biaya 

agar kompetitor semakin sulit untuk bersaing. 

 Strategi Differentiation berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba 

terjadi karena perusahaan yang menerapkan strategi differentiation cenderung 

mengambil profit cukup tinggi dan berdampak pada semakin tidak terjangkaunya 

produk yang dijual kepada konsumen karena harga jualnya yang tinggi. 

Banyaknya produk palsu yang beredar di pasaran Indonesia, membuat banyak 

konsumen yang lebih memilih produk palsu yang dijual dengan harga lebih 

murah. Hal tersebut membuat pendapatan perusahaan tersebut semakin menurun 

yang berdampak pada target pendapatan yang tidak tercapai. Akibatnya, manajer 

lebih termotivasi untuk manajemen laba agar target pendapatan tercapai. Adapun 

implikasi manajerialnya adalah meningkatkan efisiensi produksi agar biaya 

semakin menurun dan berdampak pada penurunan harga jual produk. Selain itu, 

melaporkan produsen yang membuat produk palsu perusahaan untuk menurunkan 

jumlah produk palsu di pasaran. 
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Bab V 

Simpulan dan Saran 

5.1. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh proporsi 

komisaris independen, jumlah rapat komite audit, kompetisi pasar, strategi cost 

leadership, dan strategi differentiation terhadap manajemen laba yang diproksikan 

dengan discretionary accrual pada emiten perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI periode 2014 sampai dengan 2016. Berdasarkan analisis dan pembahasan 

yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif  terhadap Manajemen 

Laba di Indonesia periode 2014 sampai dengan 2016.  

2. Jumlah Rapat Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba 

di Indonesia periode 2014 sampai dengan 2016.  

3. Kompetisi Pasar berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba di 

Indonesia periode 2014 sampai dengan 2016.  

4. Strategi Cost Leadership tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.  

5. Strategi Differentiation berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Beberapa keterbatasan yang dihadapi penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan - perusahaan sektor 

manufaktur saja. Sedangkan, masih banyak perusahaan - perusahaan 
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sektor lainnya seperti keuangan, properti, pertanian, pertambangan, dan 

infrastruktur. 

2. Penelitian ini hanya mampu menunjukan pengaruh variabel - variabel 

independen terhadap manajemen laba sebesar 23,8%. Sedangkan, sisanya 

sebesar 76,2% dipengaruh oleh variabel lain diluar model penelitian ini. 

Hal tersebut menjelaskan bahwa masih banyak variabel – variabel yang 

mampu menjelaskan pengaruh manajemen laba, seperti kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, corporate social responsibility, dan 

lain-lain.  

5.3. Saran 

Beberapa hal yang disarankan berdasarkan penelitian ini antara lain: 

1. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian tentang pengaruh 

manajemen laba dengan variabel independen yang berbeda dikarenakan 

masih banyak variabel - variabel independen yang dapat mempengaruhi 

tingkat manajemen laba seperti kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, corporate social responsibility, dan lain-lain. 

2. Peneliti selanjutnya disarankan menambahkan model variabel lainnya, 

seperti variabel moderasi, variabel intervening, dan variabel kontrol. 

3. Bagi perusahaan disarankan untuk tidak terfokus dalam satu strategi saja 

karena kondisi pasar yang sewaktu – waktu dapat berubah. 

4. Bagi perusahaan disarankan untuk meningkatkan efektifitas rapat komite 

audit dan efektifitas pengawasan oleh komisaris independen. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1: Daftar Sampel  

No Kode Nama Perusahaan 

1 ADMG PT Polychem Indonesia, Tbk 

2 ALKA PT Alakasa Industrindo, Tbk 

3 ALMI PT Alumindo Light Metal Industry, Tbk 

4 ARGO PT Argo Pantes, Tbk 

5 ASII PT Astra International, Tbk 

6 AUTO PT Astra Otoparts, Tbk 

7 BRAM PT Indo Kordsa, Tbk 

8 BTON PT Betonjaya Manunggal, Tbk 

9 CTBN PT Citra Tubindo, Tbk 

10 ERTX PT Eratex Djaja, Tbk 

11 ESTI PT Ever Shine Tex, Tbk 

12 GDST PT Gunawan Dianjaya Steel, Tbk 

13 GDYR PT Goodyear Indonesia, Tbk 

14 GJTL PT Gajah Tunggal, Tbk 

15 HDTX PT Panasia Indo Resources, Tbk 

16 IMAS PT Indomobil Sukses Internasional, Tbk 

17 INAI PT Indal Alumunium Industry, Tbk 

18 INDR PT Indo-Rama Synthetics, Tbk 

19 INDS PT Indospring, Tbk 
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Lampiran 1: Daftar Sampel (Lanjutan) 

 No Kode Nama Perusahaan 

20 JKSW PT Jakarta Kyoei Steel Works, Tbk 

21 JPRS PT Jaya Pari Steel, Tbk 

22 LION PT Lion Metal Works, Tbk 

23 LMSH PT Lionmesh Prima, Tbk 

24 LPIN PT Multi Prima Sejahtera, Tbk 

25 MASA PT Multistrada Arah Sarana, Tbk 

26 NIKL PT Latinusa, Tbk 

27 PBRX PT Pan Brothers, Tbk 

28 POLY PT Asia Pacific Fibers, Tbk 

29 RICY PT Ricky Putra Globalindo, Tbk 

30 SMSM PT Selamat Sempurna, Tbk 

31 SSTM PT Sunson Textile Manufacturer, Tbk 

32 TBMS PT Tembaga Mulia Semanan, Tbk 

33 TFCO PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk 

34 UNIT PT Nusantara Inti Corpora, Tbk 

 

Lampiran 2: Data Seluruh Variabel  

 
Perusahaan  Tahun DAIT PIC RKA HHI ATO PM 

ADMG 2014 -0.013 0.4 4 0.164 0.932 -0.065 

ADMG 2015 -0.021 0.4 6 0.169 0.793 -0.098 

ADMG 2016 0.027 0.5 4 0.170 0.736 -0.127 

ALKA 2014 -0.031 0.5 4 0.208 6.061 0.001 

ALKA 2015 0.026 0.5 4 0.223 5.531 0.008 

ALKA 2016 0.024 0.333 4 0.211 14.54 0.003 

ALMI 2016 0.027 0.5 3 0.211 1.437 -0.010 
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Perusahaan  Tahun DAIT PIC RKA HHI ATO PM 

ARGO 2014 -0.075 0.4 0 0.164 0.667 -0.230 

ARGO 2015 0.085 0.4 0 0.169 0.348 -0.184 

ARGO 2016 0.004 0.4 0 0.170 0.396 -0.483 

ASII 2014 0.067 0.363 7 0.616 0.983 0.118 

ASII 2015 -0.019 0.363 9 0.601 0.851 0.111 

AUTO 2014 0.102 0.363 6 0.616 1.016 0.049 

AUTO 2015 -0.005 0.333 6 0.601 0.885 0.042 

AUTO 2016 -0.015 0.375 7 0.602 0.946 0.037 

BRAM 2014 0.088 0.307 5 0.616 0.774 0.115 

BRAM 2015 0.025 0.4 4 0.601 0.740 0.108 

BRAM 2016 -0.070 0.285 4 0.602 0.758 0.156 

BTON 2014 0.039 0.5 5 0.208 0.845 0.078 

BTON 2015 0.046 0.5 5 0.223 0.494 0.092 

BTON 2016 -0.033 0.5 4 0.211 0.356 -0.159 

CTBN 2014 0.030 0.333 4 0.208 0.926 0.165 

CTBN 2015 0.061 0.333 4 0.223 0.562 0.065 

CTBN 2016 -0.093 0.333 4 0.211 0.589 0.004 

ERTX 2015 0.003 0.5 4 0.169 1.514 0.088 

ERTX 2016 -0.079 0.333 4 0.170 1.410 0.045 

ESTI 2014 -0.034 0.666 4 0.164 0.688 -0.124 

ESTI 2016 0.119 0.666 4 0.170 0.670 -0.060 

GDST 2014 -0.130 0.333 5 0.208 1.256 -0.004 

GDST 2016 -0.010 0.333 5 0.211 0.732 0.073 

GDYR 2014 -0.002 0.333 4 0.616 1.487 0.033 

GDYR 2015 -0.027 0.333 4 0.601 1.449 0.015 

GDYR 2016 -0.011 0.333 4 0.602 1.455 0.021 

GJTL 2014 0.095 0.5 11 0.616 0.914 0.093 

GJTL 2015 -0.003 0.5 11 0.601 0.809 0.088 

GJTL 2016 -0.032 0.333 8 0.602 0.783 0.120 

HDTX 2014 0.045 0.333 13 0.164 0.361 -0.086 

HDTX 2015 -0.058 0.333 5 0.169 0.309 -0.237 

HDTX 2016 -0.069 0.333 5 0.170 0.347 -0.134 

IMAS 2014 0.011 0.428 6 0.616 0.893 0.051 

IMAS 2015 -0.001 0.428 6 0.601 0.789 0.057 

IMAS 2016 -0.063 0.428 5 0.602 0.632 0.038 

INAI 2015 0.083 0.5 4 0.223 1.344 0.052 

INAI 2016 0.144 0.5 4 0.211 1.030 0.064 

INDR 2014 -0.072 0.4 4 0.164 1.023 0.033 

INDR 2015 0.014 0.4 4 0.169 0.926 0.017 

INDR 2016 0.010 0.4 4 0.170 0.850 0.034 

INDS 2015 0.052 0.333 2 0.601 0.711 0.025 

INDS 2016 -0.039 0.333 2 0.602 0.691 0.055 

JKSW 2014 -0.047 0.5 6 0.208 0.310 -0.111 

Lampiran 2: Data Seluruh Variabel (Lanjutan) 
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Perusahaan  Tahun DAIT PIC RKA HHI ATO PM 

JKSW 2015 -0.062 0.5 6 0.223 0.524 -0.161 

JKSW 2016 0.025 0.5 4 0.211 0.995 -0.004 

JPRS 2015 -0.043 0.333 12 0.223 0.395 -0.183 

JPRS 2016 -0.059 0.333 12 0.211 0.340 -0.205 

LION 2014 -0.027 0.333 3 0.208 1.204 0.138 

LION 2015 0.050 0.333 4 0.223 1.068 0.128 

LION 2016 -0.010 0.333 4 0.211 0.961 0.128 

LMSH 2014 0.017 0.333 4 0.208 2.646 0.034 

LMSH 2015 -0.013 0.333 4 0.22 1.940 0.009 

LMSH 2016 0.002 0.333 4 0.211 1.461 0.049 

LPIN 2015 -0.005 0.5 2 0.601 0.352 0.065 

LPIN 2016 0.015 0.333 4 0.602 0.432 -0.468 

MASA 2014 0.082 0.4 4 0.616 0.488 0.023 

MASA 2015 -0.048 0.4 4 0.601 0.441 -0.086 

MASA 2016 -0.052 0.4 4 0.602 0.405 -0.003 

NIKL 2014 0.065 0.333 7 0.208 1.417 -0.027 

NIKL 2015 -0.035 0.333 8 0.223 1.308 -0.025 

NIKL 2016 -0.086 0.333 9 0.211 1.275 0.012 

PBRX 2014 -0.000 0.666 10 0.164 1.569 0.039 

PBRX 2015 0.057 0.666 11 0.169 1.430 0.040 

PBRX 2016 0.117 0.666 12 0.170 1.175 0.045 

POLY 2015 -0.020 0.4 3 0.169 1.638 -0.043 

POLY 2016 -0.019 0.333 11 0.170 1.534 -0.012 

RICY 2014 -0.111 0.333 4 0.164 1.084 0.052 

RICY 2015 -0.072 0.333 22 0.169 0.973 0.090 

RICY 2016 -0.052 0.333 22 0.170 1.029 0.055 

SMSM 2014 0.048 0.333 4 0.616 1.593 0.215 

SMSM 2015 0.024 0.333 4 0.601 1.483 0.215 

SMSM 2016 -0.024 0.333 5 0.602 1.353 0.231 

SSTM 2014 -0.020 0.333 4 0.164 0.661 -0.043 

SSTM 2015 -0.021 0.4 4 0.169 0.678 -0.044 

SSTM 2016 -0.015 0.4 6 0.170 0.630 -0.048 

TBMS 2014 0.003 0.4 4 0.208 3.762 0.011 

TFCO 2014 0.003 0.333 4 0.164 0.818 -0.014 

TFCO 2015 0.001 0.333 4 0.169 0.599 -0.001 

TFCO 2016 0.042 0.333 4 0.170 0.597 0.025 

UNIT 2014 -0.022 0.5 4 0.164 0.229 0.302 

UNIT 2015 0.093 0.5 3 0.169 0.264 0.265 

UNIT 2016 -0.007 0.5 4 0.170 0.234 0.251 

 

 

 

Lampiran 2: Data Seluruh Variabel (Lanjutan) 
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Lampiran 3: Statistik Deskriptif  

 DAIT PIC RKA HHI ATO PM 

 Mean -7.26E-05  0.403502  5.629213  0.316155  1.197568  0.012472 
 Median -0.005065  0.363636  4.000000  0.211214  0.851382  0.033803 
 Maximum  0.144314  0.666667  22.00000  0.616573  14.54758  0.302607 
 Minimum -0.130494  0.285714  2.000000  0.164201  0.229103 -0.483487 
 Std. Dev.  0.054670  0.092372  3.507725  0.193728  1.690312  0.128985 
 Skewness  0.293830  1.329616  2.738931  0.823515  6.109965 -1.128719 
 Kurtosis  2.916632  4.244016  11.88919  1.726073  46.08620  6.347827 
 Jarque-Bera  1.306429  31.96248  404.2998  16.07783  7437.981  60.46056 
 Probability  0.520370  0.000000  0.000000  0.000323  0.000000  0.000000 
 Sum -0.006465  35.91170  501.0000  28.13777  106.5836  1.110047 
 Sum Sq. Dev.  0.263015  0.750865  1082.764  3.302672  251.4296  1.464073 
 Observations  89  89  89  89  89  89 
 

Lampiran 4: Uji Chow 

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 1.432808 (29,54) 0.1255 

Cross-section Chi-square 50.790575 29 0.0074 
     
     

 

Lampiran 5: Uji Hausman 

     
     

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

     
     Cross-section random 12.794857 5 0.0254 
     
     

 

Lampiran 6: Uji Normalitas 
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-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08

Series: Standardized Residuals
Sample 2014 2016
Observations 89

Mean      -3.12e-19
Median  -0.005113
Maximum  0.078484
Minimum -0.093496
Std. Dev.   0.037365
Skewness   0.021885
Kurtosis   2.709626

Jarque-Bera  0.319781
Probability  0.852237
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Lampiran 7: Uji Multikolinearitas  

 PIC RKA HHI ATO PM 

PIC  1.000000  0.020017 -0.221216 -0.026440 -0.007797 
RKA  0.020017  1.000000 -0.080287 -0.071647 -0.011305 
HHI -0.221216 -0.080287  1.000000 -0.093331  0.236064 
ATO -0.026440 -0.071647 -0.093331  1.000000  0.062916 
PM -0.007797 -0.011305  0.236064  0.062916  1.000000 

 

Lampiran 8: Uji Heteroskedastisitas 

Dependent Variable: LNRESID2   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/18/17   Time: 21:24   
Sample: 2014 2016   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 30   
Total panel (unbalanced) observations: 89  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     PIC 4.887251 3.946851 1.238266 0.2210 

RKA -0.004045 0.103589 -0.039048 0.9690 
HHI 8.987533 7.107709 1.264477 0.2115 
ATO 0.162842 0.308572 0.527727 0.5999 
PM 0.951416 3.140135 0.302986 0.7631 
C -12.42683 2.999776 -4.142586 0.0001 
     
     

 

Lampiran 9: Uji Autokorelasi 

     
     R-squared 0.532886     Mean dependent var -7.26E-05 

Adjusted R-squared 0.238777     S.D. dependent var 0.054670 
S.E. of regression 0.047698     Akaike info criterion -2.960969 
Sum squared resid 0.122858     Schwarz criterion -1.982292 
Log likelihood 166.7631     Hannan-Quinn criter. -2.566493 
F-statistic 1.811864     Durbin-Watson stat 3.470246 
Prob(F-statistic) 0.024895    

     
     

 

Lampiran 10: Uji-t  

Dependent Variable: DAIT   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/18/17   Time: 21:00   
Sample: 2014 2016   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 30   
Total panel (unbalanced) observations: 89  
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     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     PIC 0.185206 0.081124 2.283007 0.0264 

RKA 0.000672 0.002129 0.315810 0.7534 
HHI 0.317794 0.146092 2.175298 0.0340 
ATO 0.010308 0.006342 1.625272 0.1099 
PM 0.176500 0.064542 2.734637 0.0084 
C -0.193607 0.061657 -3.140039 0.0027 
     
     

 

Lampiran 11: Uji F 

     
     R-squared 0.532886     Mean dependent var -7.26E-05 

Adjusted R-squared 0.238777     S.D. dependent var 0.054670 
S.E. of regression 0.047698     Akaike info criterion -2.960969 
Sum squared resid 0.122858     Schwarz criterion -1.982292 
Log likelihood 166.7631     Hannan-Quinn criter. -2.566493 
F-statistic 1.811864     Durbin-Watson stat 3.470246 
Prob(F-statistic) 0.024895    

     
     

 

Lampiran 10: Uji-t (Lanjutan) 
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