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Abstract 

 

The purpose of this study is to examine the influence Corporate Governance, Market Competition, 
and Business Strategies on earnings management. This study used public manufacturing 
companies as samples listed from year 2014 to 2016. Corporate Governance measured by 
Proportion of Independent Commissioners and Number of Audit Committee. Market Competition 
measured by Herfindahl-Hirschman Index. Business Strategies measured by Cost Leadership 
Strategy and Differentiation Strategy. This study found that proportion of independent 
commissioners, market competition, and differentiation strategies have positive relationship to 
earnings management. Meanwhile, number of audit committee meetings and cost leadership 
strategies have no effect on earnings management. 
Keywords: Proportion of Independent Commissioners, Number of Audit Committee Meetings, 

Market Competition, Cost Leadership Strategy, Differentiation Strategy, Earnings 
Management 

 
1. Pendahuluan 

 Laba biasanya digunakan dalam evaluasi 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). 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). 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). Manajemen laba dapat ditinjau dari 
corporate governance, kompetisi pasar, dan strategi bisnis. 

Tata Kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan 
prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban 
(responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) (POJK Nomor 
55/POJK.03/2016). Good Corporate governance juga memberikan suatu struktur yang 
memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk 
menentukan teknik monitoring kinerja. Kinerja keuangan ini dapat di ukur oleh faktor keberadaan 
manajemen laba dan mekanisme dalam pengelolaan perusahaan. Mekanisme tersebut meliputi 
keberadaan dewan komisaris independen dan jumlah rapat komite audit (Sri Wedari, 2012). 

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau 
Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan ini (POJK Nomor 33/POJK.04/2014). 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 

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



2 
 
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. 

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan 
Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris (POJK Nomor 
55/POJK.04/2015). 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). 

Manajemen laba tidak hanya berasal dari faktor internal saja, namun bisa terjadi akibat dari 
faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang berpotensi menimbulkan tindakan manajemen 
laba adalah kompetisi pasar. 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). 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).  

Strategi bisnis adalah rencana, pilihan, dan keputusan yang digunakan oleh perusahaan 
untuk meningkatkan profit dan kesuksesan (Kourdi, 2015). Berdasarkan penelitian oleh Porter 
(1980) mengenai tipologi strategi bisnis, bahwa terdapat beberapa strategi bisnis yaitu strategi cost 
leadership dan strategi differentiation. 

Strategi Cost leadership tidak hanya untuk menyelamatkan perusahaan saat menghadapi 
kinerja keuangan yang buruk, tetapi juga merupakan bagian penting dalam 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). 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. 

. 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. 
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Riset ini memberikan kontribusi dengan masih sedikitnya penelitian di Indonesia yang 
membahas pengaruh kompetisi pasar dan strategi bisnis terhadap praktik manajemen laba.  
2. Tinjauan Pustaka dan Hipotesis 
2.1 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).  

2.2 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 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. 

2.3 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.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). 

2.4 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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2.5 Proporsi Komisaris Independen 
 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). 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). 
2.6 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). 
2.7 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 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). 
2.8 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). 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 
(Wu et al, 2015). 
2.9 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). Perusahaan yang menggunakan strategi 
differentiation membutuhkan lebih banyak investasi pada aktivitas penelitian dan pengembangan 
(Wu et al, 2015). 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. 

Adapun hipotesis-hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
H1: Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 
H2: Jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 
H3: Kompetisi pasar berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 
H4: Strategi cost leadership berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 
H5: Strategi differentiation berpengaruh negatif  terhadap manajemen laba. 
3. Metode Penelitian 

Objek yang menjadi bahan penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014 sampai dengan 2016. Pengujian pada penelitian 
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ini dilakukan berdasarkan data sekunder dengan jenis data panel. Analisis data berupa statistik 
deskriptif dan analisis regresi berganda. 
 Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Manajemen 
laba adalah perilaku yang mempengaruhi proses laporan keuangan untuk mendapatkan 
keuntungan pribadi. Pengukuran variabel dari manajemen laba ini 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 
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 

 Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan 
atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen yang digunakan adalah proporsi komisaris 
independen, jumlah rapat komite audit, kompetisi pasar, strategi cost leadership, dan strategi 
differentiation. 
a. 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:  

𝑃𝐼𝐶 =  
𝑘𝑖

∑ 𝑘
 

Keterangan: 

𝑃𝐼𝐶: proporsi komisaris independen 

𝑘𝑖: jumlah komisaris independen 

∑ 𝑘: jumlah seluruh dewan komisaris 

b. 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. 

c. 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 (Hirschman, 1945). Rumus yang digunakan adalah: 
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𝐻𝐻𝐼 = ∑[xi/X] 
2

 

Keterangan: 

x = pendapatan dari setiap perusahaan 

X = jumlah pendapatan dari semua perusahaan di sub sektor 

d. 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 

e. 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 

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). Jenis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data panel. Penelitian ini menggunakan model regresi fixed effect. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan 
menggunakan alat statistik Eviews 9. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

𝐷𝐴𝑖𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑃𝐾𝐼𝑖𝑡 +  𝛽2𝑅𝐾𝐴𝑖𝑡 +  𝛽3𝐻𝐻𝐼𝑖𝑡 + 𝛽4𝐴𝑇𝑂𝑖𝑡 +  𝛽5𝑃𝑀𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 
Keterangan: 
DA: discretionary accruals  
𝛽0: konstanta    
PIC: proporsi komisaris independen 
MEET: jumlah rapat komite audit 
HHI: herfindahl-hirschman index 
ATO: asset turnover of operation 
PM: profit margin 
β1, β2, β3, β4, β5: koefisien regresi 
e: error 

Hasil analisis regresi pada penelitian ini telah melalui uji normalitas dan uji asumsi klasik yang 
terdiri dari uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas untuk menghasilkan 
regresi yang terbaik. 

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 terdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dibandingkan 
dengan apabila datanya bersifat normal. Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 
5%, maka terima H0 yang artinya residual data terdistribusi normal (Ghozali, 2016). 

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 heteroskedastisitas. 
Model regresi yang baik adalah yang menghasilkan homokedastisitas atau tidak terjadi 
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heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Uji heteroskedastisitas 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 heteroskedastisitas pada 
model. Untuk tidak menolak hipotesis nol, maka p-value dari residual kuadrat lebih besar dari 5% 
(Gujarati, 2016). 

Uji multikolinearitas dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih 
variabel independen yang secara bersamaan mempengaruhi variabel independen yang lain. 
Apabila nila F hitung lebih besar dari α dan derajat kebebasan tertentu, maka model mengandung 
unsur multikolinearitas. Pada pengujian ini F kritis yang ditetapkan adalah sebesar 0,8 (Gujarati, 
2006). 

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). 

Pengujian hipotesis untuk masing-masing variabel proporsi komisaris independen, jumlah 
rapat komite audit, kompetisi pasar, strategi cost leadership, dan strategi differentiation terhadap 
manajemen laba emiten sektor manufaktur yang terdaftar di BEI menggunakan uji signifikansi 
parameter individual (uji t).  
4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
  Data final terdiri dari 89 observasi dengan deskripsi sebagai berikut: 

Tabel 4.1. 
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 

 Manajemen laba yang diproksikan dengan discreationary accruals (DAIT) menunjukan variabel 
dependen dalam penelitian ini. Hasil tabel 4.1 menunjukan nilai standar deviasi manajemen laba 
yaitu 0,054670 lebih besar daripada nilai mean yaitu sebesar -0,0000726, artinya data di dalam 
variabel ini memiliki sebaran yang besar.  
 Hasil tabel 4.1 menunjukan nilai rata – rata (mean) Proporsi Komisaris Independen sebesar 
0.403502 yang artinya dari total observasi, proporsi komisaris indepeden sebesar 40,3 %. Standar 
deviasi dari variabel IND sebesar 0,092 yaitu lebih kecil dibandingkan mean, artinya data di dalam 
variabel ini terdistribusi dengan baik.  
 Hasil tabel 4.1 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. Standar deviasi dari variabel RKA sebesar 3,5 yaitu lebih kecil dibandingkan mean, 
artinya data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik.  
 Hasil tabel 4.1 menunjukan bahwa mean HHI sebesar 0,316155 yang artinya tingkat 
persaingan antar perusahaan manufaktur cukup tinggi pada tahun 2014 – 2016. Standar deviasi 
dari variabel HHI sebesar 0,19 yaitu lebih kecil dibandingkan mean, artinya data di dalam variabel 
ini terdistribusi dengan baik.  
 Strategi Cost Leadership yang diproksikan dengan Asset Turnover of Operation (ATO) 
menunjukan variabel independen dalam penelitian ini. Hasil tabel 4.1 menjunjukan nilai standar 
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deviasi ATO sebesar 1,69 lebih besar daripada nilai mean yaitu sebesar 1,19, artinya data di 
dalam variabel ini memiliki sebaran yang besar.  
 Strategi Differentiation yang diproksikan dengan Profit Margin (PM) menunjukan variabel 
independen dalam penelitian ini. Hasil tabel 4.1 menunjukan nilai standar deviasi PM sebesar 
0,128985 lebih besar daripada nilai mean yaitu sebesar 0,012472, artinya data di dalam variabel 
ini memiliki sebaran yang besar. 

Berdasarkan data yang telah diolah dengan menggunakan Eviews 9 sebagaimana yang telah 
terlampir pada lampiran 2, bahwa tidak adanya probabilitas koefisien yang nilainya dibawah 0,05. 
Maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas dalam model penelitian ini. 

  Berdasarkan pada lampiran 3, hasil yang didapat menunjukan korelasi antar variabel kurang 
dari 0,8, artinya tidak ada unsure multikolinearitas dalam penelitian ini. 

Berdasarkan pengolahan data yang sudah dilakukan seperti yang tampak disajikan pada 
lampiran 4, bahwa nilai DW pada model penelitian ini adalah 3,470246 yang artinya bahwa nilai D-
W sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa model 
penelitian ini terbebas dari autokorelasi. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Regresi Data Panel 

Variable Prediction 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 

R-squared 0.532886 Adjusted R-squared 0.238777 

F-statistic 1.811864 Durbin-Watson stat 3.470246 

Prob(F-statistic) 0.024895 

Keterangan 

PIC Proporsi Komisaris Independen 

RKA Jumlah Rapat Komite Audit 

HHI Kompetisi Pasar 

ATO Strategi Cost Leadership 

PM Strategi Differentiation 

Sumber: Output Eviews diolah, 2017 

Berikut ini merupakan hasil uji koefisien determinasi (𝑅2) yang terdapat pada tabel 4.1, yaitu 
nilai Adjusted R-squared model penelitian ini adalah sebesar 0.238777 atau 23,87%. Hal tersebut 
menunjukan bahwa proporsi komisaris independen, jumlah rapat komite audit, kompetisi pasar, 
strategi cost leadership, dan strategi differentiation hanya mampu menjelaskan pengaruh terhadap 

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



9 
 
manajemen laba sebesar 23,87%. Sisanya yaitu sebesar 76,13% dijelaskan oleh variabel lain 
diluar model penelitian ini. 

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. 

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. 

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 lebih meningkatkan 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 
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itu, melaporkan produsen yang membuat produk palsu perusahaan untuk menurunkan jumlah 
produk palsu di pasaran. 

 
5. Simpulan, Saran, dan Keterbatasan Penelitian 

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  
2. Jumlah Rapat Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba  
3. Kompetisi Pasar berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba  
4. Strategi Cost Leadership tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.  
5. Strategi Differentiation berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba. 

Beberapa keterbatasan yang dihadapi penulis dalam penelitian ini diantaranya yang pertama 
yaitu penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan - perusahaan sektor manufaktur saja. 
Sedangkan, masih banyak perusahaan - perusahaan sektor lainnya seperti keuangan, properti, 
pertanian, pertambangan, dan infrastruktur.  

Kedua, 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.  

Beberapa hal yang disarankan berdasarkan penelitian ini diantaranya yang pertama yaitu 
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.  

Kedua, peneliti selanjutnya disarankan menambahkan model variabel lainnya, seperti variabel 
moderasi, variabel intervening, dan variabel kontrol. Ketiga, bagi perusahaan disarankan untuk 
tidak terfokus dalam satu strategi saja karena kondisi pasar yang sewaktu – waktu dapat berubah. 
Keempat, bagi perusahaan disarankan untuk meningkatkan efektifitas rapat komite audit dan 
efektifitas pengawasan oleh komisaris independen. 

 
  

Daftar Pustaka 

Abbadi, S.S. et al. (2016). Corporate Governance Quality and Earnings Management: Evidence 
from Jordan. The Australasian Accounting, Business and Finance Journal. Vol. 10 (2), 
Article 4. 

Banker, R.D. et al. (2013). Strategic Positioning and Asymetric Cost Behavior. Working Paper, 
Temple University, Philadelphia, PA. 

Daft, R.L. (2013). Management 11th edition. Ohio: Cengage Learning. 
Datta, S. et al. (2013). Product Market Power, Industry Structure, and Corporate Earnings 

Management. Journal of Banking and Finance. Vol. 37, 3273 – 3285. 
Dechow, P.M. et al. (1995). Detecting Earnings Management. The Accounting Review. Vol. 70 (2), 

193 – 225. 
Fleisher, C.S. dan Bensoussan, B.E. (2015). Business and Competitive Analysis: Effective 

Application of New and Classic Methods 2nd edition. New Jersey: Pearson Education. 
Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariet dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro.  
Gujarati, Damodar N., Porter, Dawn C. (2016). Dasar-dasar Ekonometrika = Basic Econometrics 

(Buku 1) (5th). Jakarta: Salemba Empat. 
Gunawan, B. dan Hendrawati, E.R. (2016). Peran Struktur Corporate Governance dalam Tingkat 

Kepatuhan Pengungkapan Wajib Periode Setelah Konvergensi IFRS (Studi pada 
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Berkala Akuntansi dan 
Keuangan Indonesia. Vol. 1 (1), 71 – 83. 

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



11 
 
Japan Times. (2015, 21 Juli). Heads Roll at Toshiba as Scandal Claims Top Brass. Diperoleh 7 

Maret 2017, dari    http://www.japantimes.co.jp/news/2015/07/21/business/corporate-
business /toshiba-chief-six-others-quit-padded-profits/ 

Jensen, M. dan Meckling, W. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and 
Ownership Structure. Journal of Financial Economics. Vol. 3 (4), 1 – 77. 

Karuna, C. et al. (2015). Competition and Earnings Management. Working Paper.  
Laksmana, I. dan Yang, Y.W. (2014). Product Market Competition and Earnings Management: 

Evidence from Discretionary Accruals and Real Activity Manipulation. Advances in 
Accounting, incorporating Advances in International Accounting. Vol. 30 (2), 263 – 275. 

Myers, S.C. dan Majluf, N.S. (1984). Corporate Financing and Investment Decision When Firms 
Have Information that Investors do not Have. Journal of Financial Economics. Vol. 13 (2), 
187 – 221. 

Narolita, E. dan Krisnadewi, K.A. (2016). Pengaruh Penerapan Corporate Governance pada 
Manajemen Laba oleh Chief Executive Officer Baru. E-Jurnal Akuntansi Universitas 
Udayana. Vol. 14.1. 635 – 662. 

Porter, M.E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. 
New York: Free Press. 

Purba, C.A. (2015). Pengaruh Komite Audit terhadap Praktik Manajemen Laba: Studi Kasus pada 
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012 – 2014. Jurnal Ilmiah 
Mahasiswa FEB. Vol. 4 (2). 

Rahmawati, H.I. (2013). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Manajamen Laba 
pada Perusahaan Perbankan. Accounting Analysis Journal. Vol. 2 (1). 

Sepherd, W.G. (1970). Market Power and Economic Welfare: An Introduction. Michigan: Random 
House. 

Sriwedari, T. (2012). Mekanisme Good Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja 
Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Mediasi. Vol. 4 (1), 78 – 
88. 

Wang, H. et al. (2015). Earnings Management, Business Cycle, and Product Market Competition. 
China Journal of Accounting Studies. Vol. 3 (2). 136 – 157. 

Winarno, W.W. (2011). Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews, Edisi Ketiga. 
Yogyakarta: UPP STIM YKPN.  

Wu, P. et al. (2015). Business Strategy, Market Competition and Earnings Management: Evidence 
from China. Chinese Management Studies. Vol. 9 No. 3, 401 – 424. 

 
 

LAMPIRAN 

Lampiran 1: Uji Normalitas 
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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 2: 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 

 

Lampiran 3: Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4: Uji Autokorelasi 

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 

 

 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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