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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen terhadap manajemen laba dan 

efeknya terhadap kinerj keuangan pada perusahaan perbankan tahun 2015-2017. 

Adapun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit dan 

manajemen laba. Sementara itu variabel dependen manajemen laba diukur dengan 

model discretionary revenue dan kinerja keuangan diukur dengan proksi tobins’q. 

Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan sampel dalam 

penelitian ini ada 41 perusahaan dari sektor perbankan. Metode pengolahan data 

menggunakan analisis regresi linier berganda dengan software Eviews 9. Hasilnya 

dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dan 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Manajemen laba bepengaruh terhadap kinerja keuangan. 

Kata kunci: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris 

independen, komite audit, manajemen laba dan kinerja keuangan 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the effect of institutional ownership, managerial 

ownership, independent board of directors on earnings management and its effects on 

financial performance in banking companies in 2015-2017. The independent 

variables used in this study are institutional ownership, managerial ownership, 

independent board of directors, audit committee and earnings management. 

Meanwhile, the dependent variable earnings management is measured by the 

discretionary revenue model and financial performance is measured by the tobins'q 

proxy. The sample selection used purposive sampling method and the sample in this 

study there were 41 companies from the banking sector. Data processing method uses 

multiple linear regression analysis with Eviews 9. The results of independent board of 

directors have no effect on earnings management and the institutional ownership, 

managerial ownership and audit committee has a significant effect on earnings 

management. Earnings management has a significant effect on financial performance. 

Keywords: institutional ownership, managerial ownership, independent board of 

directors, audit committee, earnings management and financial performance 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Era globalisasi mengakibatkan persaingan dalam dunia perbankan 

semakin ketat, berbagai cara dilakukan oleh perbankan untuk unggul dalam 

persaingan tersebut. Keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan perbankan 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan baik dimata investor maupun 

pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam menghadapi persaingan yaitu meningkatkan, mengelola dan 

mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. (Bursa Efek Indonesia, 2018) PT 

Bank Central Asia Tbk mendapatkan laba bersih di laporan keuangan 2015 

sebesar Rp 13,4 triliun atau naik 9,8% dari Rp 12,21 triliun pada periode yang 

sama di 2014, pada tahun 2016 PT Bank Central Asia Tbk mendapatkan laba 

sebesar Rp 15,31 triliun atau naik 14,17% dari Rp 13,4 triliun pada periode yang 

sama di 2015, dan pada tahun 2017 mendapatkan laba sebesar Rp 16,85 triliun 

atau naik % dari Rp 15,31 triliun pada periode yang sama di 2016.  

Tidak hanya BCA saja yang berhasil mencatatkan prestasi. Menurut 

sumber situs IDX, beberapa bank pelat merah di bawah ini juga menorehkan 

peningkatan laba sepanjang 2015-2017. PT Bank Mandiri Tbk mencatat realisasi 

laba bersih sepanjang 2015 sebesar Rp 15,16 triliun. Jumlah tersebut naik 0,86% 
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secara year on year dari Rp 15,03 triliun pada periode yang sama di 2014, pada 

tahun 2016 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mendapatkan laba sebesar Rp 12,63 

triliun, jumlah tersebut turun 16,68% dari Rp 15,16 triliun pada periode yang 

sama di tahun 2015. Pada tahun 2017 Bank Mandiri mampu meningkatkan 

labanya kembali, Bank Mandiri mendapatkan laba sebesar Rp 15,62 triliun naik 

23,67% dari Rp 12,63 triliun pada periode yang sama di tahun 2016.  

Pada PT Bank Negara Indonesia Tbk mencatat realisasi laba bersih 

sepanjang 2015 sebesar Rp 6,03 triliun. Jumlah tersebut turun 21,07% secara 

year on year dari Rp 7,64 triliun pada periode yang sama di 2014, pada tahun 

2016 PT Bank Negara Indonesia Tbk mendapatkan laba sebesar Rp 7,77 triliun, 

jumlah tersebut naik 28,85% dari Rp 6,03 triliun pada periode yang sama di 

tahun 2015. Pada tahun 2017 PT Bank Negara Indonesia Tbk mampu 

meningkatkan labanya kembali, Bank Negara Indonesia mendapatkan laba 

sebesar Rp 13,77 triliun naik 77,22% dari Rp 7,77 triliun pada periode yang sama 

di tahun 2016.  

Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mencatat realisasi laba 

bersih sepanjang 2015 sebesar Rp 18,42 triliun. Jumlah tersebut naik 1,43% 

secara year on year dari Rp 18,16 triliun pada periode yang sama di 2014, pada 

tahun 2016 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendapatkan laba sebesar 

Rp 18,97 triliun, jumlah tersebut naik 2,98% dari Rp 18,42 triliun pada periode 

yang sama di tahun 2015. Pada tahun 2017 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
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Tbk mampu meningkatkan labanya kembali, Bank Rakyat Indonesia 

mendapatkan laba sebesar Rp 20,54 triliun naik 8,28% dari Rp 18,97 triliun pada 

periode yang sama di tahun 2016.  

Demikian pula dengan PT Bank Tabungan Negara Tbk mencatat realisasi 

laba bersih sepanjang 2015 sebesar Rp 1,22 triliun. Jumlah tersebut naik 61,85% 

secara year on year dari Rp 755 miliar pada periode yang sama di 2014, pada 

tahun 2016 PT Bank Tabungan Negara Tbk mendapatkan laba sebesar Rp 1,48 

triliun, jumlah tersebut naik 21,27% dari Rp 1,22 triliun pada periode yang sama 

di tahun 2015. Pada tahun 2017 PT Bank Tabungan Negara Tbk mampu 

meningkatkan labanya kembali, Bank Tabungan Negara mendapatkan laba 

sebesar Rp 1,51 triliun naik 2,02% dari Rp 1,48 triliun pada periode yang sama 

di tahun 2016.  
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GRAFIK 1 .1  LABA PERBANKAN TAHUN 2015-2017  

Sumber: Data diolah penulis, 2018 
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Sementara itu, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 

sebagaimana diamandemen oleh Peraturan No. 8/14/2006 mengenai penerapan 

Good Corporate Governance (GCG) pada bank umum menjadi bukti pentingnya 

GCG dalam dunia perbankan, seperti yang tertera dalam laporan tata kelola 

perusahaan perbankan. Jadi, dapat disimpulkan bertumbuhnya laba pada 

perusahaan perbankan tidak luput dari penerapan tata kelola perusahaan yang 

baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan. 

Dalam rangka meningkatkan, mengelola dan mengendalikan sumber daya 

serta pemilihan metode akuntansi diperlukan penerapan Good Corporate 

Governance yang diharapkan dapat meningkatkan hasil (laba). Tujuan dari 

penelitian ini adalah mengetahui adanya pengaruh implementasi GCG terhadap 

manajemen laba dan kinerja keuangan dalam perusahaan perbankan di Indonesia. 

Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan 

Grafik 1.2 Laba 3 Bank BUMN Kwartal III 2017 Terhadap Kwartal III 2016 

 

Sumber: Databoks, Katadata Indonesia 
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hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, 

karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya 

sehubungan dengan hak - hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain 

sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (FCGI, 2001).  

Bagya et al, (2016) dalam penelitiannya penerapan Good Corporate 

Governance yang baik di Indonesia terbilang masih lemah. Hasil survai dari Asian 

Corporate Governance Association (ACGA) menunjukan Indonesia pada peringkat 

terendah setelah Korea, China dan Philippines. Berikut tabel peringkat dari hasil 

penelitian tersebut:   
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Grafik 1.3 Hasil Survei Asian Corporate Governance Association (ACGA) 

Sumber: Asian Corporate Governance Association (ACGA) 
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(Wahyubroto & Mustamu, 2017) jika dilihat dari tabel, didapat bahwa nilai penerapan 

Corporate Governance di negara Indonesia yang menurun walaupun hanya ada 

peningkatan dari tahun 2012 sampai 2014. Namun, hal itu tetap menunjukkan bahwa 

masih kurang adanya kesadaran dalam penerapan Corporate Governance di 

Indonesia. (Bagya et al, 2016) menyatakan penerapan GCG yang lemah dikarenakan 

belum ada kesadaran akan suatu nilai dan praktek dalam menjalankan kegiatan bisnis.  

Dewayanto, (2010) dalam penelitiannya menyatakan penerapan Good 

Corporate Governance  dinilai dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat 

buruk, melindungi kepentingan stakeholder serta meningkatkan kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri 

perbankan dalam rangka mencitrakan sistem perbankan yang sehat. Selain itu 

penerapan Good Corporate Governance di dalam perbankan diharapkan dapat 

berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dikarenakan penerapan corporate 

governance dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko akibat tindakan 

pengelolaan yang cenderung menguntungkan untuk diri sendiri. Hasil penelitian oleh 

(Agustia, 2013) menyatakan bahwa 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 (Corporate Governance Mechanism). Mekanisme tersebut 
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meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris 

independen serta komite audit.  

Buniamin et al, (2012) menyatakan berbagai atribut struktur tata kelola 

perusahaan, termasuk dewan direksi, komite audit, direksi independen, berbagai 

komite administratif lainnya di dalam dewan direksi, partisipasi pemilik dan 

remunerasi direktur, adalah faktor yang mempengaruhi proses pengambilan 

keputusan perusahaan dan oleh karena itu memainkan peran penting. Peran dalam 

mengendalikan kekuatan pertimbangan manajer, praktik manajemen laba dan proses 

pelaporan keuangan. (Kumari & Pattanayak, 2017) menyatakan bahwa praktik 

manajemen laba dalam proses pelaporan keuangan yang menghasilkan laporan 

keuangan yang dimanipulasi dan menyesatkan untuk mempengaruhi keputusan 

investor dan pemangku kepentingan.  

Munculnya konsep Good Corporate Governance (GCG) didasarkan pada 

agency theory yang mengharapkan adanya keterbukaan informasi sehingga konflik 

kepentingan antara agen dengan principal dapat diminimalisir. Tidak hanya dalam 

teori agensi saja dalam teori akuntansi positif, teori akuntansi yang berusaha untuk 

menjelaskan suatu proses dengan menggunakan kemampuan pemahaman serta 

pengetahuan akuntansi saat menentukan kebijakan akuntansi yang sesuai dalam 

menghadapi kondisi dimasa yang akan datang merupakan salah satu dasar dari 

terbentuknya konsep Good Corporate Governance. (Wibisana & D Jatmika, 2014) 

pada dasarnya isu tentang corporate governance dilatar belakangi oleh agency theory  

yang menyatakan permasalahan agency  muncul ketika pengelolaan suatu perusahaan 
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mendelegasikan wewenangnya atas pengelolalaan perusahaan kepada professional 

manager. Akibatnya, kewewenangan untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki 

perusahaan sepenuhnya ada di tangan eksekutif. Hal itu menimbulkan kemungkinan 

terjadinya Moral Hazard dimana manajemen tidak bertindak hal yang terbaik untuk 

kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (Conflict of Interest). 

Manajer dengan informasi yang dimilikinya bertindak hanya untuk menguntungkan 

dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik karena manajer memiliki 

informasi perusahaan yang tidak dimiliki pemilik (Asymetri Information), dengan 

terjadinya Moral Hazard dapat menimbulkan pihak manajemen melakukan tindakan 

manajemen laba. 

Agustia, (2013) menyatakan manajemen laba merupakan keputusan dari 

manajer untuk memilih kebijakan akuntansi tertentu yang dianggap bisa mencapai 

tujuan yang diinginkan, baik itu untuk meningkatkan laba atau mengurangi tingkat 

kerugian yang dilaporkan. Tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer 

terhadap informasi laba dapat  merubah kandungan informasi atas laba bersih suatu 

perusahaan melalui berbagai cara yang akan memberikan dampak yang cukup 

berpengaruh terhadap tindak lanjut para pengguna informasi yang bersangkutan. 

Perilaku manipulasi oleh manajer dengan melakukan manajemen laba berawal dari 

konflik keagenan, karena adanya perbedaan kepentingan. Manajer sebagai pengelola 

perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan 

dimasa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Hal tersebut 

mengakibatkan manajer melakukan perubahan dan manipulasi laporan keuangan 
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dimana akan menguntungkan bagi pihak manajer dan informasi yang disampaikan 

kepada pemilik perusahaan adalah informasi yang telah direkayasa. 

GCG dapat mengurangi konflik keagenan dan meningkatkan pengungkapan 

yang dapat membatasi asimetri informasi. Dalam penelitian (Ardiyansyah, 2014) 

hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 

komite audit dan leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. sedangkan 

variabel komisaris independen, dewan direksi dan return on assets berpengaruh pada 

manajemen laba. Sementara itu dalam penelitian Suhadak & Handayani, (2016) 

ditemukan hasil bahwa Good Corporate Governance berpengaruh negatif signifikan 

terhadap nilai perusahaan dan kinerja keuangan berpengaruh negatif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian ini mendasarkan pada informasi yang terdapat dalam penelitian 

Sriwedari, (2012) terkait mekanisme Good Corporate Governance, manajemen laba, 

dan kinerja keuangan perusahaan manufaktur di BEI. Namun penelitian in dengan 

yang terdahulu terdapat perbedaan. Pada peelitian (Sriwedari, 2012) sampel data 

menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI), dalam penelitian ini sampel menggunakan sampel perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada penelitian (Muhammad Ardiyansyah, 

2014) manajemen laba sebagai variabel dependen yang diukur menggunakan 

discretionary accruals menggunakan model jones (1991), dalam penelitian ini 

manajemen laba diukur menggunakan conditional revenue model menggunakan 

model stuben (2011). Sementara itu penelitian (Wati, 2012) kinerja keuangan 
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perusahaan diukur dengan Return on Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM), 

pada penelitian ini kinerja keuangan diukur dengan Return on Assets (ROA). 

 

1.2 Ruang Lingkup Masalah 

Ruang lingkup penelitian memberikan  kedalaman penelitian sehingga diharapkan 

dapat menjelaskan apa yang diteliti dan apa yang tidak diteliti. Ruang lingkup 

penelitian ini mencakup sebagai berikut: 

1. Penelitian yang akan dilakukan penulis merupakan pengembangan penelitian-

penelitian sebelumnya dengan memodifikasi model penelitian. Pada penelitian 

ini penulis hanya menguji pengaruh Good Corporate Governance terhadap 

manajemen laba dan efeknya terhadap kinerja keuangan dengan size, leverage 

dan profitabilitas sebagai variabel kontrol. 

2. Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel dependen manajemen laba 

dan kinerja keuangan dengan variabel independen kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen dan komite 

audit. Variabel kontrolnya yaitu size, leverage, dan profitabilitas. 

3. Objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 

2015-2017. Alasan peneliti memilih sektor perbankan karena perbankan 

merupakan sumber perekonomian terbesar disuatu negara dan juga 

mempengaruhi kuat dampaknya terhadap perekonomian. Selain itu industri 
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perbankan mudah terpengaruh oleh gejolak perekonomian global atau memiliki 

sensitifitas yang tinggi terhadap kejadian internal maupun eksternal perusahaan. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Untuk membatasi luasnya penjabaran dan pembahasan dalam penulisan ilmiah ini, 

maka hanya memfokuskan pada perusahaan perbankan yang  terdaftar  di  Bursa  

Efek  Indonesia (BEI) tahun 2015-2017 yang laporan keuangannya sudah di terbitkan 

di BEI, peneliti menggunakan periode selama 3 tahun terakhir untuk membatasi 

dalam penjabaran dan pembahasan dari penulisan ilmiah ini. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas maka penulis 

mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan perbankan di  BEI tahun 2015 - 2017? 

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan perbankan di  BEI tahun 2015 - 2017? 

3. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap 

manajemen laba pada perusahaan perbankan di BEI tahun 2015-2017? 
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4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan 

perbankan di BEI tahun 2015-2017? 

5. Apakah Manajemen Laba berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan perbankan di BEI tahun 2015-2017? 

 

1.5 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kepemilikan institusional  

terhadap manajemen laba.  

2. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kepemilikan manajerial  terhadap 

manajemen laba.  

3. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh proporsi dewan komisari 

independen terhadap manajemen laba.  

4. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh komite audit terhadap manajemen 

laba. 

5. Untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap kinerja keuangan.  
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1.6 Manfaat Penelitian 

Kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian bagi dunia ilmu pengetahuan, 

manfaat praktis bagi perusahaan/organisasi yang diteliti, serta untuk menyelaraskan 

nuansa ilmiah pengetahuan dengan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan. 

1. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan 

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan literatur bagi 

pihak lain yang melakukan penelitian mengenai pengaruh Good Corporate 

Governance terhadap manajemen laba dan efeknya terhadap kinerja keuangan. 

Selanjutnya, penelitian ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan mengenai 

peranan Corporate Governance dan pengaruhnya terhadap manajemen laba dan 

kinerja keuangan yang telah banyak dilakukan sebelumnya. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan perusahaan untuk 

penerapan Good Corporate Governance, citra/image yang tercermin pada 

manajemen laba, serta kinerja keuangan yang diukur dengan size, leverage, dan 

profitabilitas. 

3. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi investor dalam 

menentukan kebijakan investasi dengan mempertibangkan perusahaan dengan 

melihat struktur kepemilikan. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang diambil dari sumber yang 

terpercaya mengenai meningkatnya laba perusahaan perbankan pada tahun 2016-

2017 serta Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/2006, perumusan masalahnya yaitu 

apakah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris 

independen dan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba dan manajemen 

laba terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di  BEI tahun 2015 - 2017 

, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini merupakan uraian dari landasan teori yang mendasari Corporate Governance 

dan pengaruhnya terhadap manajemen laba dan kinerja perusahaan, teroi yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu teori agensi dan teori akuntansi positif. Kajian 

penelitian-penelitian sebelumnya dan pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang variable penelitian dan definisi opersional, penentuan 

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisisnya. 
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BAB IV HASIL DAN ANALISIS  

Bagian ini menguraikan tentang deskripsi obyek penelitian, analisis data, dan 

interpretasi hasil yang didasarkan pada hasil analisis data.  

BAB V KESIMPULAN & SARAN 

Bagian ini merupakan bab terakhir skripsi . Bab ini berisi simpulan hasil penelitian, 

keterbatasan, dan saran-saran. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tujuan Pustaka 

Dalam bab ini memaparkan teori-teori yang digunakan dan menjadi landasan 

serta referensi dalam penulisan penelitian ini. Bab ini terdiri dari uraian seperti 

definisi teori keagenan, teori akuntansi positif, manajemen laba dan kinerja keuangan. 

Bab ini juga menguraikan pengembangan hipotesis dan perkembangan penelitian-

penelitian sebelumnya mengenai pengaruh penerapan kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit terhadap 

manajemen laba dan kinerja keuangan dengan variabel controlnya itu leverage, size 

dan profatibilitas. 

 

2.1.1. Teori Keagenan (Agency theory)  

Teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara anggota-anggota di 

perusahaan. (Jensen and Meckling, 1976) menjelaskan bahwa hubungan agensi 

terjadi ketika satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk 

memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan 

keputusan. Prinsipal adalah pemegang saham atau investor, sedangkan agen adalah 

manajemen yang mengelola perusahaan atau manajer.  
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Adanya pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelolaan oleh 

manajemen cenderung menimbulkan konflik keagenan di antara prinsipal dan agen. 

Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak 

selalu berbuat sesuai dengan keinginan prinsipal, sehingga menimbulkan biaya 

keagenan (agency cost). Menurut (Jensen and Meckling, 1976) agency cost itu 

meliputi tiga hal, yaitu monitoring cost, bonding cost dan residual loss. Monitoring 

cost merupakan pengeluaran yang dibayar oleh prinsipal untuk mengukur, mengamati 

dan mengontrol perilaku agen agar tidak menyimpang. Biaya ini timbul karena 

adanya ketidak seimbangan informasi antara prinsipal dan agen. Dalam situasi 

tertentu, agen mungkin untuk membelanjakan sumber daya perusahaan (bonding 

costs) untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak yang dapat merugikan 

prinsipal atau untuk meyakinkan bahwa prinsipal akan memberikan kompensasi jika 

dia benar-benar melakukan tindakan tersebut. Akan tetapi masih dapat terjadi 

perbedaan antara keputusan-keputusan agen dengan keputusan-keputusan yang dapat 

memaksimalkan kesejahteraan agen. Nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan 

kesejahteraan yang dialami prinsipal disebut dengan residual loss.   

Jensen and Meckling, (1976) menyatakan sebuah perusahaan yang 

memisahkan fungsi manajerial dan kepemilikannya mungkin mengarah pada konflik 

agensi. Konflik agensi atau masalah keagenan dapat diminimalkan melalui 

mekanisme pengawasan untuk menyelaraskan kepentingan dan kemudian mengarah 

pada biaya agensi. 
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Untuk mencegah hal tersebut, dilakukan beberapa antisipasi diantaranya 

berupa pengeluaran biaya (agency cost) dimana bertujuan untuk mengurangi adanya 

agency conflict yang dapat merugikan kinerja keuangan perusahaan, selain itu 

menerapkan good corporate governance merupakan salah satu cara agar tidak 

terjadinya agency conflict. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan 

fungsi antara kepemilikan di investor dan pengendalian di pihak manajemen. Dimana 

apabila suatu perusahaan melakukan earnings management akan menjadi tanggung 

jawab agen dan dapat merugikan prinsipal. Oleh karena itu agen harus sanget berhati-

hati dalam mengambil keputusan dan prinsipal harus selalu melakukan evaluasi 

kinerja agen setiap tahun atau kuartal. 

Hubungan teori ini dengan good corporate governance adalah karena 

perbedaan kepentingan antara manajemen dan prinsipal dapat memicu terjadinya 

konflik seperti tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen 

diluar sepengetahuan pihak prinsipal. Pemegang saham atau investor menginginkan 

laba perusahaannya selalu meningkat menjadi alasan mengapa pihak manajemen 

melakukan manajemen laba. Tindakan manajemen laba dilakukan agar kinerja 

manajemen dipandang baik dimata investor atau pemegang saham, tindakan tersebut 

dapat merugikan perusahaan. Diperlukan adanyan tata kelola perusahaan yang baik 

untuk mengurangi konflik yang ada dalam suatu perusahaan. 
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2.1.2  Teori Akuntansi Positif  

 Prinsip dari Teori Akuntansi Positif beranggapan bahwa dari tujuan dari teori 

akuntansi bermaksud untuk memprediksi dan menjelaskan praktik akuntansi. Teori 

akuntansi positif merupakan studi lanjutan dari teori akuntansi normatif karena 

kegagalan dari teori normatif dalam menjabarkan fenomena praktik yang terjadi 

secara nyata. Teori normatif merupakan pendapat subyektif (pribadi) sehingga tidak 

dapat diterima secara mentah harus dapat diuji secara empiris supaya memiliki dasar 

teori yang kuat. Terdapat tiga hipotesis oleh (Watts dan Zimmerman, 1986) yang 

menjadi asumsi pada teori akuntansi positif dan juga sebagai faktor-faktor yang 

mempengaruhi manajemen laba, yaitu : 

1.      Bonus Plan Hypothesis 

Manajer perusahaan dengan rencana kompensasi cenderung lebih menyukai metode 

yang memindahkan laba periode mendatang menjadi laba periode sekarang (Watts 

dan Zimmerman, 1986: 208). Dalam hal ini karena alesan-alesan tertentu, manajer 

memiliki insentif untuk “memanipulasi” atau “mengatur” laba yang dilaporkan 

dengan menggunakan kewenangannya melalui pemilihan metode akuntansi yang 

dapat mempengaruhi besar kecilnya laba. 

2.      Debt Covenant Hypothesis 

Terdapat konsekuensi ekonomi yang timbul atas adanya perubahan metode akuntansi 

sebagai akibat dari kesepakatan pinjam meminjam, yaitu antara lain adalah biaya 

untuk melakukan negosiasi ulang dan pengawasan atas perjanjian utang mungkin 
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akan mahal atau kapan tersebut akan menjadi mahal untuk melakukan rekapitilasi 

tanggungan utang yang ada. Apabila biaya untuk negosiasi dan monitoring, negosiasi 

ulang, dan rekapitalisasi dirasa mahal, maka tidak bermanfaat bagi manajer untuk 

melakukan lobi serta melakukan perubahan metode akuntansi secara sukarela, 

walaupun beban biaya tersebut akan dapat mengurangi atau menurunkan nilai 

perusahaan. semakin besar rasio utang/ekuitas perusahaan, semakin besar 

kemungkinan manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang menggeser 

laba yang dilaporkan dari periode mendatang ke periode berjalan (Watts dan 

Zimmerman, 1986: 216). 

3.      Political Cost Hypothesis 

Semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut 

memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Hal tersebut dikarenakan dengan 

laba yang tinggi pemerintah akan segera mengambil tindakan, misalnya: mengenakan 

peraturan antitrust, menaikkan pajak pendapatan perusahaan, dan lain-lain. (Watts 

dan Zimmerman, 1986) kinerja keuangan suatu perusahaan secara tidak langsung 

akan dapat mempengaruhi bagaimana pihak lain yang terkait akan menyikapinya. 

Bagi perusahaan yang sensitif terhadap aspek politis, yaitu cenderung menjadi 

sorotan banyak orang, maka besar kecilnya laba yang tercemin dalam angka-angka 

akuntansi yang akan diterjemahkan berbeda oleh banyak pihak. Jadi manajer pada 

perusahaan-perusahaan seperti itu memiliki kepentingan untuk menggunakan suatu 

metode akuntansi tertentu dan juga memiliki kemungkinan untuk melakukan lobi 
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yang mendukung atau menolak perubahan standar akuntansi yang wajib yang dapat 

mempengaruhi sensifitas politis perusahaan. Dalam hal ini ukuran perusahaan 

merupakan variabel proksi dari aspek politik 

.  

2.1.3 Manajemen Laba 

 Manajemen laba adalah intervensi atau campur tangan dalam proses 

penyusunan laporan keuangan dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan 

pribadi. Definisi tersebut mengartikan bahwa manajemen laba merupakan perilaku 

oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitas mereka. Manajer menaikan laba 

atau menurunkan laba dengan memilih metode atau kebijakan akuntansi, pada saat 

manajer menaikan laba manajer menggeser laba periode-periode yang akan datang ke 

periode sekarang dan pada saat manajer menurunkan laba yaitu dengan menggeser 

laba periode masa sekarang ke periode-periode berikutnya (Schipper, 1989). Dalam 

penelitian ini, manajemen laba diukur dengan menggunakan proksi Conditional 

Revenue Model yang diukur dengan menggunakan model stuben (2010). (Healy dan 

Wahlen, 1999) Manajemen laba terjadi apabila manajer menggunakan penilaian 

dalam pelaporan keuangan dan dalam struktur transaksi  untuk mengubah laporan 

keuangan guna menyesatkan pemegang saham mengenai prestasi ekonomi 

perusahaan atau mempengaruhi akibat-akibat perjanjian yang mempunyai kaitan 

dengan angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan. 
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Menurut Scott, (2015) menyatakan ketika besarnya laba tidak mencapai batas 

minimal, manajer tidak akan menerima bonus. Ketika besarnya laba melebihi batas 

minimal, manajer akan menerima bonus. Besarnya bonus akan meningkat hingga 

mencapai batas maksimal. Ketika batas maksimal terlewati, besarnya bonus tidak 

akan meningkat. Terdapat empat pola manajemen laba, yaitu : 

1. Taking a bath  

Scott, (2015) menyatakan bahwa pola ini biasanya terjadi pada periode 

dimana perusahaan sedang mengalami masalah organisasi (organizational 

stress) atau melakukan retrukturisasi. Taking a bath adalah pola 

manajemen laba yang dilakukan dengan  cara menjadikan laba perusahaan 

pada periode berjalan menjadi sangat  ekstrim rendah (bahkan rugi) atau 

sangat ekstrim tinggi dibandingkan  dengan laba pada periode sebelumnya 

atau sesudahnya. Taking a bath  terjadi selama periode adanya tekanan 

organisasi atau pada saat terjadinya  reorganisasi, seperti pergantian CEO 

baru.  

2. Income minimization  

Scott, (2015) mengungkapkan bahwa manajemen laba dilakukan dengan 

penghapusan aset kapital dan aset tak berwujud, serta mebebankan 

pengeluaran R&D. Salah satu pertimbangan dalam menurunkan laba 

adalag peraturan pajak dan motivasi politis. Income minimization adalah 

pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada 

laporan keuangan periode berjalan lebih rendah daripada laba 
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sesungguhnya. Income minimization dilakukan pada saat profitabilitas 

perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapat perhatian 

secara politis. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan atas 

barang modal aktiva tak berwujud, pembebanan pengeluaran iklan, 

pengeluaran R&D, dan lainnya. 

3. Income maximization  

Scott, (2015) menyatakan bahwa praktik manajemen laba ini biasanya 

dilakukan oleh manajer untuk memaksimalkan perolehan bonus dan 

menghindari risiko pelanggaran perjanjian utang. Pemberian bonus 

berdasarkan besarnya laba akan mendorong manajer untuk 

memaksimalkan laba. Salah satu upaya untuk memaksimalkan laba 

tersebut adalah dengan memanfaatkan praktik manajemen laba. 

Maksimisasi laba (income maximization) adalah pola manajemen laba 

yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan 

periode berjalan lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. Income 

maximization dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bonus yang 

lebih besar, meningkatkan keuntungan dan untuk menghindari 

pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang. 

4. Income Smoothing  

Scott, (2015) menyatakan bahwa ada berbagai alasan yang mendorong 

manajer untuk melakukan praktik manajemen laba ini. Dilihat dari segi 

kompensasi, manajer yang tidak menyukai risiko mungkin melakukan 
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income smoothing untuk mendapatkan kompensasi yang relatif konstan. 

Dilihat dari segi perjanjian utang, income smoothing dilakukan untuk 

mengurangi ketidakstabilan laba yang dilaporkan sehingga mengurangi 

kemungkinan pelanggran terhadap perjanjian utang. Manajer juga 

melakukan income smoothing untuk mengurangi risiko dipecat karena 

income smoothing mengurangi kemungkinan laba yang dilaporkan rendah. 

Income smoothing atau perataan laba merupakan salah satu bentuk 

manajemen laba yang dilakukan dengan cara membuat laba akuntansi 

relatif konsisten (rata atau smooth) dari periode ke periode. Dalam hal ini 

pihak manajemen dengan sengaja menurunkan atau meningkatkan laba 

untuk mengurangi gejolak dalam pelaporan laba, sehingga perusahaan 

terlihat stabil atau tidak berisiko tinggi 

 

2.1.4. Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan 

perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas 

yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis 

yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan 

dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar 

(Fahmi, 2012:2).  
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Definisi kinerja keuangan sendiri merupakan salah satu faktor yang 

menunjukan efektifitas dan efisien dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuanya, 

efektifitas apabila manajemen memiliki kemampuan untuk memilih tujuan yang dapat 

atau sesuatu alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja 

keuangan merupakan sebuah konsep yang sulit, baik definisi maupun dalam 

pengukuranya, karena merupakan sebuah konstruktur, kinerja keuangan bersifat 

multidimensional dan oleh karena itu pengukuran dengan menggunakan dimensi 

pengukuran tunggal tidak mampu memberikan pemahaman yang sidang. Oleh karena 

itu salah satu alat yang paling cocok untuk mengetahui adanya manajemen laba 

adalah Tobin’Q karena Rasio ini merupakan konsep yang berharga karena 

menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari 

setiap dolar estimasi inkremental. Tobin’s Q adalah perbandingan antara nilai pasar 

perusahaan dengan nilai buku total aktiva, (Wernerfield et al., 1988) menyimpulkan 

bahwa Tobin’Q dapat digunakan sebagai alat ukur dalam menentukan kinerja 

perusahaan. 

Ide dasar dari pendekatan ini adalah bahwa kinerja keuangan di pengaruhi 

oleh manajemen laba. Apabila tindakan manajemen laba dalam suatu perusahaan 

tinggi maka kinerja keuangan akan turun. Dengan menggunakan Tobin.Q akan 

mengetahui adanya manajemen laba yang mempengaruhi efektifitas dan efisien 

dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan. 
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2.2. Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.1 

Penelitian-Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti & 

Judul 

Variabel Hasil 

1.  Stephen Stuben 

(2010) 

 

Discretionary Revenu

es as a Measure of Ea

rnings Management 

 

Dependent : 

Manajemen Laba 

 

Independent : 

Model pendapatan 

dan Model akrual 

Hasilnya menunjukkan bahwa model 

pendapatan kurang bias, lebih spesifik, 

dan lebih kuat daripada model akrual 

yang biasa digunakan. Temuan ini 

memberikan dukungan untuk 

menggunakan ukuran pendapatan 

discretionary untuk mempelajari 

manajemen laba. 

 

2.  Michael C. Jensen & 

William H. Meckling, 

(1976) 

 

Theory of the Firm: 

Managerial Behavior, 

Agency Costs and 

Ownership Structure 

Dependent : 

Teori Struktur 

Kepemilikan 

 

Independent : 

Teori Agensi, Teori 

Hak Kepemilikan dan 

Teori Keuangan 

Pertumbuhan penggunaan bentuk 

perusahaan maupun pertumbuhannya 

nilai pasar perusahaan mapan 

menunjukkan bahwa setidaknya, 

sampai sekarang, kreditur dan Investor 

pada umumnya belum kecewa dengan 

hasilnya, meski biaya agensi melekat 

dalam bentuk perusahaan. Tingkat 

biaya agensi tergantung, di antaranya 

Hal-hal lain, tentang undang-undang 

dan common law dan kecerdikan 

manusia dalam merancang kontrak. 

Keduanya hukum dan kecanggihan 

kontrak yang relevan dengan korporasi 

modern adalah produk dari  proses 

historis dimana ada insentif yang kuat 

bagi individu untuk meminimalkan 

biaya agensi. 

3.  Agus Wahyudin & 

Badingatus Solikhah 

(2017) 

 

Corporate governance 

implementation rating 

in Indonesia and its 

effects on financial 

performance 

Dependent : 

Financial 

Performance, Firm 

Value, Company 

Growth 

 

Independent : 

The Rating of GCG 

Implementation 

Penerapan GCG tidak ditanggapi secara 

langsung oleh pasar. Studi ini 

menemukan bahwa peringkat CGPI 

memiliki dampak positif terhadap 

kinerja keuangan. Oleh karena itu, 

pemerintah harus menciptakan situasi 

yang kondusif untuk penegakan GCG 

melalui pendekatan peraturan mengenai 

GCG untuk memperbaiki komitmen 

pemilik perusahaan dan manajer 
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Variable Control : 

Size, Age, Listing Age, 

Leverage 

terhadap penerapan GCG. Perusahaan 

dapat memberikan perhatian khusus 

dan melakukan perbaikan terhadap 

faktor internal organisasi yang tidak 

tepat dan tidak mendukung 

pembentukan GCG berdasarkan hasil 

temuan selama survei CGPI. 

4.  Prity Kumari, Jamini 

Kanta Pattanayak 

(2017) 

 

Analisis Pengaruh 

dari Mekanisme 

Corporate 

Governance Terhadap 

Manajemen Laba 

Dependen : 

Financial 

Performance 

 

Independen : 

Earnings Management 

and Corporate 

Governance 

Indikator kinerja pasar modal, 

khususnya rasio ROA, PAT, PE dan 

yield, memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kualitas laba. 

Interpretasi pengamatan ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar 

waktu, para manajer berada di bawah 

tekanan untuk memenuhi harapan para 

analis terhadap indikator kinerja ini dan 

oleh karena itu memanjakan diri 

dengan menggunakan manajemen laba 

powersto praktik discretionary.  

Indikator kinerja tata kelola perusahaan 

dan pasar modal ditemukan saling 

berkaitan satu sama lain. Atribut tata 

kelola perusahaan yang baik, termasuk 

independensi dewan, rapat audit dan 

remunerasi direksi untuk kinerja, 

mempengaruhi kinerja perusahaan 

secara positif dan mendorong 

pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. 

5.  Arya Pradipta (2011) 

 

Analisis Pengaruh 

dari Mekanisme 

Corporate 

Governance Terhadap 

Manajemen Laba 

Dependen : 

Manajemen Laba 

 

Independen : 

Kepemilikan 

Institusional, 

Kepemilikan 

Manajerial, Dewan 

Direksi, Komite 

Audit, dan Leverage 

 (1) Institusional Investor tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

earning management. Predicted sign – 

(negatif), juga tidak terbukti, (2) 

Presentase jumlah saham yang dimiliki 

oleh manajer yang ikut mengelola 

perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap earnings 

management. Predicted sign + 

(positif), juga tidak terbukti, (3) Jumlah 

anggota dewan direksi berpengaruh 

secara signifikan terhadap earnings 

management. Predicted sign + 

(positif), terbukti (4) Susunan Komite 

audit yang sesuai dengan peraturan BEJ 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

earnings management. Prdivted sign – 

(negatif), juga tida terbukti, (5) Debt To 

Equity Ratio tidak berpengaruh 

signifikan terhadap earnings 

management. Predicted sign - (negatif), 
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juga tidak terbukti. 

6.  Welvin I Guna dan 

Arleen Herawaty 

(2010) 

 

Pengaruh Mekanisme 

Good Corporate 

Governance, 

Indenpendensi 

Auditor, Kualitas 

Audit dan Faktor 

Lainnya Terhadap 

Manajemen Laba 

Dependen : 

Manajemen Laba 

 

Independen : 

Kepemilikan 

Institusional, 

Kepemilikan 

Manajemen, Komite 

Audit, Komisaris 

Independen, 

Independensi Auditor, 

Leverage, Kualitas 

Audit, Profitabilitas 

dan Ukuran 

Perusahaan 

Leverage, kualitas audit dan 

profitabilitas berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Sedangkan 

Kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajemen, komite audit, komisaris 

independen, independensi dan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

7.  M. Bintang Bagya, 

Suhadak, Siti Ragil 

Handayani (2016) 

 

PENGARUH 

EARNING PER 

SHARE (EPS), 

RETURN ON 

EQUITY (ROE), 

DAN PRICE 

EARNING RATIO 

(PER) TERHADAP 

HARGA SAHAM 

(Studi Pada 

Perusahaan 

Telekomunikasi Yang 

Terdaftar  di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode Tahun 2010-

2014) 

Dependen : 

Harga Saham 

 

Independen : 

Earning per Share 

(EPS), Return on 

Equity (ROE) dan 

Price Earning Ratio 

(PER) 

a. Uji simultan dilakukan dengan Uji F 

atau ANOVA, dan hasil uji tersebut 

menyatakan bahwa seluruh variabel 

bebas berpengaruh secara simutan 

terhadap variabel harga saham.  

b. Hasil uji parsial menyatakan bahwa 

variabel EPS dan ROE memberikan 

pengaruh yang signifikan, namun 

variabel PER tidak memberikan 

pengaruh yang signfikan terhadap 

harga saham.  

c. Berdasarkan pada hasil uji t 

didapatkan bahwa variabel ROE 

memberikan pengaruh yang paling 

dominan terhadap harga saham 

dibandingkan variabel EPS dan PER 

8.  Tuti Sriwedari (2012) 

 

Mekanisme Good 

Corporate 

Governance, 

Manajemen Laba dan 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

Manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia 

Dependen: 

Manajemen Laba dan 

Kinerja Keuangan 

 

 

Independen: 

Kepemilikan 

Institusional, 

Kepemilikan 

Manajerial, Proporsi 

Kepemilikan Institusional 
memberikan pengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap manajemen laba, 

Kepemilikan Manajerial memberikan 

pengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap manajemen laba, Proporsi 

Dewan Komisaris Independen 
memberikan pengaruh tidak signifikan 

terhadap Manajemen Laba, Komite 

Audit memberikan pengaruh positif 

tidak signifikan terhadap Manajemen 
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Dewan Komisaris, 

Komite Audit 

Laba, dan Manajemen Laba 

memberikan pengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap Kinerja Keuangan 

9.  Dian Agustia (2013) 

 

Pengaruh Faktor 

Good Corporate 

Governance, Free 

Cash Flow, dan 

Leverage Terhadap 

Manajemen Laba 

Dependen: 

Manajemen Laba 

 

Independen: 

Ukuran Komite Audit, 

Proporsi Dewan 

Komisaris 

Independen, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Kepemilikan 

Manajerial, Free Cash 

Flow, Leverage Ratio 

 

Variabel Kontrol: 

Ukuran Perusahaan 

Semua komponen Good Corporate 

Governance (ukuran komite audit, 

proporsi komite audit independen, 

kepemilikan institusional dan 

kepemilikan manajerial) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba, sedangkan leverage 

berpengaruh, free cash flow 

berpengaruh negative dan signifikan 

terhadap manajemen laba 

10.  Robert Jao, Gagaring 

Pagalung (2011) 

 

Corporate 

Governance, Ukuran 

Perusahaan, dan 

Leverage 

Terhadap Manajemen Laba 

Perusahaan Manufaktur 

Indonesia 

Dependen: 

Manajemen Laba 

 

Independen: 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kepemilikan 

Institusional, Ukuran 

Dewan Komisaris, 

Komposisi Dewan 

Komisaris 

Independen, Komite 

Audit, Ukuran 

Perusahaan, dan 

Leverage 

Tata kelola perusahaan dengan 

kepemilikan manajerial, 

Komposisi dewan komisaris 

independen, dan komite audit memiliki 

signifikan 

Pengaruh negatif terhadap manajemen 

laba, sedangkan kepemilikan 

institusional dan ukuran dewan 

memiliki 

Pengaruh positif yang signifikan 

terhadap manajemen laba, ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan 

negatif 

Pengaruh terhadap manajemen laba, 

pengaruh tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan 

pengelolaan. 

11.  Muhammad 

Ardiyansyah (2014) 

 

Pengaruh Corporate 

Governance, 

Leverage dan 

Profitabilitas 

Terhadap Manajemen 

Laba Pada 

Dependen: 

Manajemen Laba 

 

Independen: 

Kepemilikan 

Institusional, 

Kepemilikan 

Manajerial, Komisaris 

Independen, Dewan 

Kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, komite audit dan leverage 

tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba. sedangkan variabel komisaris 

independen, dewan direksi dan return 

on assets berpengaruh pada manajemen 

laba. 
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Perusahaan 

Manufaktur Sektor 

Industri Barang 

Konsumsi Yang 

Terdaftar di Bei 

Periode 2009-2013 

Direksi, Komite 

Audit, Leverage, dan 

Return on Assets 

12.  I Dewa Gede Pingga 

Mahariana, I Wayan 

Ramantha (2014) 

 

Pengaruh 

Kepemilikan 

Manajerial dan 

Kepemilikan 

Institusional 

Terhadap Manajemen 

Laba 

Dependen: 

Manajemen Laba 

 

Independen: 

Kepemilikan 

Manajerial dan 

Kepemilikan 

Institusional 

Teknik analisis regresi linear berganda 

membuktikan bahwa kepemilikan 

manajerial terbukti berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba. Sedangkan, 

hasil pengujian kepemilikan 

institusional tidak terbukti berpengaruh 

Hasil pengujian ini membuktikan 

rendahnya nilai akrual dengan adanya 

kepemilikan manajerial yang tinggi. 

13.  I Ketut Gunawan, 

Nyoman Ari Surya 

Darmawan,  I Gusti 

Ayu Purnamawati 

(2015) 

 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas, dan 

Leverage Terhadap 

Manajemen Laba 

Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 

Dependen: 

Manajemen Laba 

Independen: 

Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, dan 

Leverage 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

secara parsial ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan leverage tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap manajemen laba. Secara 

simultan ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan leverage tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap manajemen laba. 

 

14.  Sukaesih & Nurma 

Risa ( 2014) 

 

PENGARUH 

MANAJEMEN 

LABA TERHADAP 

KINERJA 

KEUANGAN 

PERUSAHAAN 

MELALUI GCG 

SEBAGAI 

VARIABEL 

MODERATING  

(STUDI KASUS 

PADA 

Dependen : 

Kinerja Keuangan 

 

Independen : 

Manajemen Laba 

 

Variabel Moderating 

: 

Good Corporate 

Governance 

1. Hipotesis pertama dari hasil uji t 

menjelaskan bahwa manajemen laba 

berpengaruh negatif signifikan terhadap 

kinerja keuangan perusahan. Dapat 

dijelaskan bahwa pihak manajemen 

berusaha memodifikasi laporan 

keuangan yang dilaporkan agar terlihat 

dalam kondisi yang baik, agar dapat 

menarik minat para investor untuk 

menanamkan modalnya.  

2. Hipotesis yang kedua bahwa 

corporate governance tidak 

berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan.  

3. Hipotesis yang ketiga yang 
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PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR DI 

BEI TAHUN 2009-

2011) 

dilakukan berdasarkan hasil Dari hasil 

uji-F memberikan bukti bahwa 

corporate governance (komite audit dan 

proporsi dewan komisaris independen) 

dapat memperlemah kegiatan 

manajemen laba terhadap kinerja 

keuangan secara bersama-sama. Dan 

Uji-t pada H3 menunjukan bahwa 

variabel manajeman laba berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja 

keuangan. Satu dari variabel praktek 

corporate governance berpengaruh 

secara signifikan dengan arah yang 

berbeda, yaitu komite audit 

berpengaruh negatif signifikan. 

Sedangkan proporsi dewan komisaris 

independen berpengaruh positif namun 

tidak signifikan. 

15.  Sylvia Veronica N.P. 

Siregar & Siddharta 

Utama, (2005) 

 

Pengaruh Struktur 

Kepemilikan, Ukuran 

Perusahaan, dan 

Praktek Corporate 

Governance Terhadap 

Pengelolaan Laba 

(Earnings 

Management) 

Dependen: 

Pengelolaan Laba 

 

Independen: 

Struktur Kepemilikan, 

Ukuran Perusahaan 

Berdasarkan hasil pengujian, 

ditemukan bahwa variabel yang 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap besaran pengelolaan laba 

adalah ukuran perusahaan dan 

kepemilikan keluarga. Dimana semakin 

besar ukuran perusahaan semakin kecil 

pengelolaan labanya dan rata-rata 

pengelolaan laba pada perusahaan 

dengan kepemilikan keluarga tinggi 

dan bukan perusahaan konglomerasi 

lebih tinggi daripada rata-rata 

pengelolaan laba pada perusahaan lain. 

Variabel kepemilikan institusional dan 

ketiga variabel praktek corporate 

governance tidak terbukti mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

besaran pengelolaan laba yang 

dilakukan perusahaan. 

16.  Riris Rollyna Gultom 

&Nurmala Ahmar, 

(2016)  

 

Model Manajemen 

Lba Stubben, Tata 

Kelola dan Nilai 

Perusahaan Industri 

dan Kimia di 

Indonesia 

Dependen: 

Nilai Perusahaan 

 

Independen:  

Kepemilikan 

Manajerial, Komite 

Audti, Dewan 

Komisaris, Dewan 

Komisaris Independen 

dan Manajemen Laba 

Hasil pengujian hipotesis dengan meng

gunakan regresi berganda membuktika

n  bahwa  hasil pengujian hipotesis vari

abel kepemilikan manajerial (KM), ko

mite audit (KA),  dewan  komisaris  (D

K), 

dewan  komisaris  independen  (DKI),  

manajemen  laba  (ML),   berpengaruh t

erhadap nilai perusahaan (Tobin's Q).  

Sumber: data yang diolah oleh penulis 
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Sumber: data yang diolah oleh penulis 

2.3. Kerangka Penelitian 

Penelitian ini menguji pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, proporsi dewan komisaris, komite audit, leverage, size dan profatibilitas 

terhadap manajemen laba dan kinerja keungan yang ada pada perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2017.  

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan ditunjukkan oleh gambar 2.1 

sebagai berikut:  
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Dalam penelitian ini tedapat tujuh variable yang diduga mempengaruhi dua 

variabel yang akan ditetapkan berdasarkan pengembangan hipotesis yang akan 

dilakukan dengan mengacu pada landasan teori yang ada dari penelitian sebelumnya. 

Kemudian dilakukan dengan alat statistik yang telah ditetapkan. 

 

2.4. Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Good Corporate Governance  

2.4.1.1 Kepemilikan Institusional dan Manajemen Laba 

Siregar & Utama, (2005) Investor institusional sering disebut sebagai investor 

yang canggih (sophisticated) dan seharusnya lebih dapat menggunakan informasi 

periode sekarang dalam memprediksi laba masa depan dibandingkan dengan investor 

non institusional. Investor institusional dianggap sophisticated investors karena 

memiliki pengalaman, canggih dan tidak mudah dibodohi oleh tindakan manajer. 

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak 

manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan 

manajemen melakukan manajemen laba. (Siregar & Utama, 2005) menemukan bukti 

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

Menurut mereka kehadiran kepemilikan institusional yang tinggi dalam perusahaan 

dapat membatasi manajer untuk melakukan pengelolaan laba. Berdasarkan penelitian 

terdahulu dapat disimpulkan bahwa investor institusional berpengaruh terhadap 

tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan manajemen laba tersebut, 
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semakin besar kepemilikan institusional akan mengurangi terjadinya manajemen laba 

dalam suatu perusahaan. Dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:  

H1: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba. 

 

2.4.1.2 Kepemilikan Manajerial dan Manajemen Laba  

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu isu penting dalam teori 

keagenan sejak dipublikasikan oleh (Jensen dan Meckling, 1976) yang menyatakan 

bahwa dengan semakin besarnya proporsi kepemilikan manajemen dalam suatu 

perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan 

pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri. Dari sudut pandang teori 

akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. 

Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, 

seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer 

yang tidak sebagai pemegang saham. Dua hal tersebut akan mempengaruhi 

manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan 

kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan 

pada perusahaan yang mereka kelola.  

Dalam penelitian (Mahariana & Ramantha, 2014) menyatakan kepemilikan 

manajerial berpengaruh negatif pada manajemen laba. Berdasarkan penelitian 

terdahulu dan uraian diatas membuktikan adanya peningkatan kepemilikan manajer 

dalam perusahaan mampu untuk menurunkan manajemen laba perusahaan, karena 
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pihak manajemen akan berusaha semaksimal mungkin dari setiap tindakannya dan 

mereka ikut menanggung konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukannya. Dalam 

penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba. 

 

2.4.1.3 Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Manajemen Laba 

Menurut PBI Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas PBI Nomor 

8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank 

Umum, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau 

hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan atau 

pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Dewan komisaris 

tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka dewan direksi bertanggung 

jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan 

komisaris (NCCG, 2001).  

 Fama dan Jensen, (1983) menyatakan bahwa non-executive director 

(komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan 

yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen 

serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen tidak 

memiliki hubungan bisnis (kontraktual) ataupun hubungan lainnya dengan 
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pemegang saham mayoritas (pemegang saham pengendali) dan Dewan Direksi 

(manajemen) baik secara langsung maupun tidak langsung. Komisaris 

Independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian 

tersebut semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen, maka mereka 

semakin mampu mengawasi jalannya perusahaan sehingga pihak manajemen 

tidak mampu untuk melakukan manajemen laba. Dalam penelitian ini diajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

H3: Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap 

Manajemen Laba. 

 

2.4.1.4. Komite Audit dan Manajemen Laba  

 Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang 

dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan 

perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan 

perusahaan. (Sukaesih & Risa, 2014) menyatakan bahwa keberadaan komite 

audit sangat menentukan kredibilitas laporan keuangan. Karena komite audit 

merupakan komponen yang mampu mendeteksi ada atau tidaknya praktek 

manajemen laba. Selain itu komite audit juga dianggap sebagai penghubung 

antara pemegang saham dan pihak manajemen perusahaan dalam menangani 

masalah pengendalian.  
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Hasil penelitian Sukaesih & Risa, (2014) menyatakan bahwa komite audit 

berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Dalam menjalankan 

tugas dewan komisaris dibantu oleh komite audit untuk mengawasi jalannya 

perusahaan dengan tujuan memberikan kepastian bahwa laporan keuangan yang 

dikeluarkan oleh manajemen perusahaan telah sesuai serta disajikan secara wajar 

dan tidak menyesatkan. Sehingga komite audit berpengaruh untuk mengurangi 

terjadinya manajemen laba, yang dilakukan oleh pihak manajemen. Dalam 

penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H4: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba 

 

2.4.2. Manajemen Laba terhadap Kinerja Keuangan 

Laporan keuangan merupakan cerminan dari hasil kegiatan perusahaan 

dalam satu periode tertentu, oleh sebab itu laporan keuangan dijadikan alat 

pengambil keputusan oleh berbagai pihak (eksternal dan internal). Pihak 

manajemen selaku pengelola perusahaan memiliki informasi tentang perusahaan 

lebih banyak dan lebih dahulu dari pada pemegang saham sehingga terjadi 

asimetri informasi yang memungkinkan manajemen melakukan praktek 

akuntansi dengan orientasi pada laba yaitu manajemen laba. Sehingga mampu 

menurunkan kinerja keuangan perusahaan pada saat tertentu dan dapat 

menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai nilai perusahaan sebenarnya. 
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(Elok, 2012) dalam penelitiannya menyatakan manajemen laba berpengaruh 

negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Artinya pengaruh yang 

diakibatkan dari praktik manajemen laba memberikan dampak menurunnya 

kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, pihak manajemen 

yang melakukan manajemen laba dapat memperkecil laba pada laporan keuangan 

sehingga laba perusahaan menurun yang berakibat pula pada penurunan kinerja 

keuangan. Dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut : 

H5: Manajemen Laba berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan. 
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BAB III  

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian  

Objek penelitian adalah Perusahaan Perbankan yang laporan keuangannya 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017. Penelitian dilakukan 

untuk mengetahui penerapan Good Corporate Governance di sektor perbankan 

sebagai sektor perekonomian terbesar ya ng mempengaruhi ekonomi suatu negara. 

Sumber data diproleh dari situs resmi Burs Efek Indonesia (www.idx.co.id).  

 

3.2 Desain Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh Good Corporate 

Governance terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan, maka penelitian yang 

dilakukan adalah penelitian deskriptif sebuah studi penelitian yang menggambarkan 

variabel dalam situasi yang menarik bagi peneliti Sekaran, (2017:278).  

Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif, kuantitatif merupakan jenis data 

dalam bentuk angka yang umumnya dikumpulkan melalui pertanyaan terstruktur 

Sekaran, (2017:2). 
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3.3 Populasi  dan Sempel Penelitian 

Sekaran, (2017:236) menyatakan bahwa populasi mengacu pada seluruh 

kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal menarik yang peneliti ingin selidiki. Populasi 

adalah sekelompok orang, peristiwa, atau hal-hal yang menarik yang peneliti ingin 

membuat kesimpulan (berdasarkan statistik sampel). Sementara itu menurut (Sekaran, 

2017:237) mengungkapkan sampel adalah bagian dari populasi. Ini terdiri dari 

beberapa anggota yang dipilih darinya. Dengan kata lain, sebagian, tetapi tidak 

semua, elemen populasi membentuk sampel.  

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan yang 

dipublikasikan di website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Populasi penelitian 

adalah seluruh perusahaan perbankan yang ada terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama periode 3 tahun dan tidak penah keluar dari listed nya, tahun 2015-2017 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, terdapat 43 perusahaan perbankan yang terdaftar di 

BEI. 

Berikut daftar perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2015-2017: 

Tabel 3.1 

Perusahaan Perbankan terdaftar di BEI 2015-2017 

No. Kode Nama Tanggal Pendaftaran 

1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 08-Agust 2003 

2 AGRS PT Bank Agris Tbk. 22-Des-2014 

3 ARTO PT Bank Artos Indonesia Tbk. 12-Jan-2016 

4 BABP PT Bank MNC Internasional Tbk. 15-Jul-2002 

5 BACA Bank Capital Indonesia Tbk. 04-Okt-2007 
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Sumber: data yang diolah oleh penulis 

6 BBCA Bank Central Asia Tbk. 31-Mei-2000 

7 BBHI PT Bank Harda Internasional Tbk. 12-Agust-2015 

8 BBKP Bank Bukopin Tbk. 10-Jul-2006 

9 BBMD PT Bank Mestika Dhrama Tbk. 08-Jul-2013 

10 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk. 25-Nop-1996 

11 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 10-Jan-2001 

12 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 10-Nop-2003 

13 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 17-Des-2009 

14 BBYB PT Bank Yudha Bhakti Tbk. 13-Jan-2015 

15 BCIC PT Bank J’Trust Indonesia Tbk. 25-Jun-1997 

16 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. 06-Des-1989 

17 BEKS PT Bank Pundi Indonesia Tbk. 13-Jul-2001 

18 BGTG PT Bank Ganesha Tbk. 12-Mei-2016 

19 BINA PT Bank Ina Perdana Tbk. 16-Jan-2014 

20 BJBR 
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 

Banten Tbk. 
08-Jul-2014 

21 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 12-Jul-2012 

22 BKSW PT Bank QNB Indonesia Tbk. 21-Nop-2002 

23 BMAS PT Bank Maspion Indonesia Tbk. 11-Jul-2013 

24 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 14-Jul-2003 

25 BNBA Bank Bumi Arta Tbk. 31-Des-2009 

26 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. 29-Nop-1989 

27 BNII PT Bank Maybank Indonesia Tbk. 21-Nop-1989 

28 BNLI Bank Permata Tbk. 15-Jan1990 

29 BSIM Bank Sinarmas Tbk. 13-Des-2010 

30 BSWD Bank of India Indonesia Tbk. 01-Mei-2002 

31 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. 12-Mar-2008 

32 BVIC Bank Victoria Internasional Tbk. 30-Jun-1999 

33 DNAR PT Bank Dinar Indonesia Tbk. 11-Jul-2014 

34 INPC Bank Artha  Graha Internasional Tbk. 29-Agust-1990 

35 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk. 29-Agust-1997 

36 MCOR 
PT Bank China Construction Bank Indonesia 

Tbk. 
03-Jul-2007 

37 MEGA Bank Mega Tbk. 17-Apr-2000 

38 NAGA PT Bank Mitraniaga Tbk. 09-Jul-2013 

39 NISP Bank OCBC NISP Tbk. 20-Okt-1994 

40 NOBU PT Bank Nationalnobu Tbk. 20-Mei-2013 

41 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk. 29-Des-1982 

42 PNBS PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. 15-Jan-2014 

43 SDRA PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. 15-Des-2006 
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Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu purposive sampling 

method yaitu penentuan sampel atas dasar kesesuaian karakteristik dan kriteria 

tertentu. Kriteria tersebut adalah : 

1. Perusahaan perbankan yang nama perusahaan nya terdaftar dan tidak pernah 

keluar selama 3 tahun di BEI pada tahun 2015 – 2017. 

2. Memiliki laporan keuangan selama periode 2015 -2017. 

3. Menyajikan informasi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 

proporsi dewan komisaris independen dan komite audit serta total asset, total 

kewajiban dan total ekuitas. 

 

3.4 Sumber Data 

Sumber data berupa data sekunder yang diproleh dari publikasi dokumen yang 

tersedia di website perusahaan bersangkutan ataupun sumber resmi lainnya. (Sekaran, 

2017:37) menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh 

orang lain untuk tujuan lain selain tujuan dari penelitian ini. Beberapa sumber data 

sekunder adalah buletin statistik, publikasi pemerintah, informasi yang dipublikasikan 

atau tidak dipublikasikan yag tersedia baik di dalam atau di luar organisasi, situs web 

perusahaan, dan internet. Sifat dan nilai data sekunder harus dievaluasi secara cermat 

sebelum digunakan. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 

laporan keuangan perusahaan perbankan pada periode 2015 – 2017 yang 

dipublikasikan diwebsite perusahaan bersangkutan atau sumber resmi lainnya. 
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3.5  Definisi Variabel dan Operasionalisasi variabel  

Dalam penelitian Sekaran, (2017:71) menyatakan bahwa variabel adalah segala 

sesuatu yang dapat mengambil nilai yang berbeda atau berbeda. Nilai-nilai dapat 

berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada saat yang 

sama untuk objek atau orang yang berbeda. Contoh variabel adalah unit produksi, 

ketidakhadiran, dan motivasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

3.5.1 Variabel Dependen atau Variabel Terikat 

Dalam penelitian Sekaran, (2017:71) menyatakan variabel dependen adalah 

variabel utama untuk peneliti. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan 

menggambarkan variabel dependen, atau menjelaskan variabilitasnya, atau 

memperkirakannya. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah kinerja 

keuangan dan manajemen laba, kinerja keuangan yang dapat diukur dengan 

menggunakan tobin – q  dan manajemen laba yang dapat diukur dengan revenue 

discretinary model.  

1. Kinerja Keuangan  

Kinerja keuangan merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. (Sukaesih 

& Risa, 2014) menyatakan bahwa definisi kinerja keuangan merupakan salah satu 

faktor yang menunjukan efektifitas dan efisien dalam suatu organisasi dalam 

mencapai tujuannya, efektifitas apabila manajemen memiliki kemampuan untuk 
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memilih tujuan yang dapat atau sesuatu alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. (Wernerfield et al, 1988) menyimpulkan bahwa Tobin’Q dapat 

digunakan sebagai alat ukur dalam menentukan kinerja perusahaan. (Klapper & Love, 

2002) Tobin’Q dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

Tobin – Q  =  
        

  
 

 

Keterangan: 

MVE : harga penutupan saham diakhir tahun buku x banyaknya saham yang beredar 

DEBT : (utang lancar – aktiva lancar) + utang jangka panjang 

TA : nilai buku total aktiva 

 

2. Manajemen Laba 

Manajemen laba adalah suatu kondisi dimana manajemen melakukan intervensi 

dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga meratakan, 

menaikkan dan menurunkan pelaporan laba. (Stubben, 2010) mengajukan model 

pendapatan sebagai salah satu model yang memungkinkan untuk digunakan dalam 

mendeteksi perusahaan yang memungkinkan untuk digunakan dalam mendeteksi 

perusahaan. 

Berikut ini adalah formula dari revenue discretinary model (Stubben, 2010):   
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ΔARit = α + β1ΔRit + β2ΔRit x SIZEit + β3ΔRit xAGEit + β4ΔRit xAGE_SQit + 

β5 ΔRit x GRR_Pit + β6 ΔRit x GRR_Nit  + 

β7ΔRit x GRMit + β8ΔRit xGRM_SQit + e 

 

𝑷𝒊𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏 𝒕− 𝒑𝒊𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏 𝒕− 𝟏

𝑹𝒂𝒕𝒂− 𝒓𝒂𝒕𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒔𝒆𝒕
 

1) Revenue Model    

 

ΔARit = α + β1 ΔR1_3it+ β2 ΔR4it +e 

 

2) Conditional Revenue Model   

 

Keterangan:  

 AR  : Piutang Akhir Tahun 

 R1_3  : Pendapatan pada tiga kuartal pertama 

 R4  : Pendapatan pada kuartal ke 4 

 SIZE  : Natural log dari total aset akhir tahun 

 AGE  : Umur Perusahaan (tahun) 

 GRR_P : Rata-rata pendapatan yang disesuaikan (= 0 jika negatif) 

 GRR_N : Rata-rata pendapatan yang disesuaikan (= 0 jika positif) 

GRM  : Margin Kotor 

_SQ  : kuadrat dari variabel 

    Δ  : Perubahana tahunan 

 

Δ      : Perubahan piutang perusahaan i pada tahun t diperoleh dengan rumus: 
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𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏 𝒕− 𝒑𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏 𝒕− 𝟏

𝑹𝒂𝒕𝒂 − 𝒓𝒂𝒕𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒔𝒆𝒕
 

𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏 𝒕− 𝒑𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏 𝒕− 𝟏

𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏 𝒕− 𝟏
 

𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏 𝒕− 𝒑𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏 𝒕− 𝟏

𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏 𝒕− 𝟏
 

Δ    : Perubahan pendapatan perusahaan i pada tahun t Diperoleh dengan rumus: 

   

 

 

**Rata-rata total asset adalah jumlah dari aset tahun t dan tahun t-1 dibagi 2. 

        : Natural log dari total aset perusahaan i pada tahun t. 

       : Natural log umur perusahaan i pada tahun t. 

          : Kuadrat dari natural log umur perusahaan i pada tahun t. 

         : Growth rate in revenue 

  Diperoleh dengan rumus: 

 

 

 

 ** Jika hasilnya negative maka GRR_P diberi nilai 0 

         : Growth rate in revenue 

  Diperoleh dengan rumus: 

 

 

 

 **Jika hasilnya positive maka GRR_N diberi nilai 0 

         : Growth revenue margin 
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𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏 𝒕−𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑷𝒐𝒌𝒐𝒌 𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏 𝒕

𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏 𝒕
 

 

 

 

          : Kuadrat dari GRM perusahaan i pada tahun t 

 

3.5.2 Variabel Independen atau Variabel Bebas  

Menurut Sekaran, (2017:74) Secara umum variabel independen adalah variabel 

yang memengaruhi variabel dependen dengan cara positif atau negatif. Artinya, 

ketika terdapat variabel independen, maka juga terdapat variabel dependen, dan 

dengan setiap unit peningkatan atau penurunan dalam variabel independen, ada 

peningkatan atau penurunan dalam variabel dependen. Pada penelitian ini variabel 

independennya adalah corporate governanace, yang terdiri dari indikator : 

1. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah bagian dari saham perusahaaan yang 

dimiliki oleh investor institusi, seperti perusahaan asuransi, institusi keuangan 

(bank, perusahaan keuangan, kredit), dana pensiun, investment banking, dan 

perusahaan lainnya yang terkait dengan kategori tersebut (Yang et al, 2009) 

Kepemilikan institusional diukur dari jumlah kepemilikan saham yang dimiliki 

oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, dana pension dan lainnya. 

Rumus yang digunakan untuk variable ini adalah : 
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Kep Institusional = 
                                      

                         
 x 100% 

 

2. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh 

managerial. Kepemilikan managerial merupakan alat monitoring internal yang 

penting untuk memecahkan konflik agensi antara external stockholders dan 

manajemen (Chen dan Steiner, 1999). Kepemilikan manajerial dilihat dari 

seberapa banyak saham perusahaan yang dimiliki oleh seorang manajer 

perusahaan. Rumus yang digunakan untuk variabel ini adalah : 

   

Kep Manajerial = 
                                   

                         
 x 100% 

 

3. Proporsi Dewan Komisaris Independen 

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang 

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

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak 

demi kepantingan perusahaan (KNKG, 2006) 
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Indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi dewan komisaris 

ndependen dalam penelitian ini ialah presentase jumlah dewan komisaris 

independen dari seluruh dewan komisaris yang ada dalam perusahaan. 

 

Komisaris Independen =  
                           

                        
 x 100% 

 

4. Komite Audit 

Komite audit adalah pihak yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris 

dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris dalam 

hal kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan 

keuangan (Siallagan dan Machfoedz, 2006). Indikator yang digunakan untuk 

mengukur komite audit dalam penelitian ini ialah jumlah anggota komite audit 

yang ada dalam perusahaan. 

 

  Komite Audit =  
                             

                           
 x 100% 

 

3.5.3 Variabel Kontrol  

Adalah variabel yang dapat dikendalikan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, 

terdapat variabel control, yaitu berupa ukuran bank yang diukur dengan 

menggunakan total asset dari perusahaan tersebut.  
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1. Ukuran Perusahaan  

Dalam penelitian Gunawan et al, (2015) menyatakan bahwa 

terdapat pandangan tentang bentuk hubungan ukuran perusahaan terhadap 

manajemen laba. Ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dengan 

manajemen laba, karena perusahaan besar memiliki aktivitas operasional 

yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan kecil, sehingga lebih 

memungkinkan untuk melakukan manajemen laba. Ukuran perusahaan 

yang dimaksud disini adalah seberapa besar asset yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut. Karena ukuran perusahaan juga dianggap penting 

dalam proses pelaporan keuangan, dan yang nantinya akan berpengaruh 

terhadap perkembangan perusahaan. Maka dalam penelitian ini ukuran 

perusahaan diambil sebagai variabel kontrol, yang digunakan untuk 

memperkuat dan melengkapi hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen. Ukuran perusahaan disini diukur dengan 

menggunakan jumlah total asset dalam perusahaan sampel tersebut. 

 

SIZE = Ln (Total Asset) 

 

2. Leverage 

Gunawan et al, (2015) mengemukakan leverage yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perbandingan antara hutang dan aktiva. 

Semakin besar hutang suatu perusahaan dibandingkan dengan aktivanya, 
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maka semakin besar resiko yang dihadapi oleh perusahaan untuk 

membayar kewajibannya. Semakin besar rasio leverage menunjukkan 

semakin besar tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pihak 

eksternal (kreditur) dan semakin besar pula beban biaya hutang (biaya 

bunga) yang harus dibayar oleh perusahaan. Menghitung rasio leverage 

dapat digunakan beberapa cara, namun dalam penelitian ini digunakan 

debt ratio karena debt ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya. 

   

Leverage =  
            

           
 x 100% 

 

3. Profitabilitas 

Gunawan et al, (2015) mengungkapkan profitabilitas adalah tingkat 

keuntungan bersih yang berhasil diperoleh perusahaan dalam menjalankan 

operasionalnya. Dalam kaitannya dengan manajemen laba (earning 

management), profitabilitas dapat mempegaruhi manajer untuk melakukan 

manajemen laba. Karena jika profitabilitas yang didapat perusahaan rendah, 

umumnya manajer akan melakukan tindakan manajemen laba untuk 

menyelamatkan kinerjanya di mata pemilik. Hal ini berkaitan erat dengan 

usaha manajer untuk menampilkan performa terbaik dari perusahaan yang 

dipimpinnya. Dalam penelitian ini profitabilitas diukur melalui rasio return on 
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asset. Pengukuran profitabilitas diukur menggunakan rasio Return On Assets 

(ROA).  

ROA dirumuskan sebagai berikut: 

 

ROA = 
                         

            
 

 

 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Deskripsi Variabel Pengukuran Skala 

Manajemen Laba (Stubben, 2010) mengajukan 

model pendapatan sebagai salah 

satu model yang 

memungkinkan untuk 

digunakan dalam mendeteksi 

perusahaan yang melakukan 

manajemen laba. 

ΔARit = α + β1ΔRit + β2ΔRit x 

SIZEit + β3ΔRit xAGEit + β4ΔRit 

xAGE_SQit + β5 ΔRit x GRR_Pit 

+ β6 ΔRit x GRR_Nit  + β7ΔRit x 

GRMit + β8ΔRit xGRM_SQit + e 

Rasio 

Kinerja Keuangan (Wernerfield et al, 1988) 

menyimpulkan bahwa Tobin’Q 

dapat digunakan sebagai alat 

ukur dalam menentukan kinerja 

perusahaan 

Tobin – Q  = 
        

  
 

 

Rasio 

Kepemilikan 

Institusional 

Kepemilikan institusional 

adalah bagian dari saham 

                                      

                         
 

x 100% 

Rasio 
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perusahaaan yang dimiliki oleh 

investor institusi, seperti 

perusahaan asuransi, institusi 

keuangan (bank, perusahaan 

keuangan, kredit), dana 

pensiun, investment banking, 

dan perusahaan lainnya yang 

terkait dengan kategori tersebut 

(Yang et al, 2009). 

Kepemilikan 

Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah 

kepemilikan saham perusahaan 

oleh managerial. Kepemilikan 

managerial merupakan alat 

monitoring internal yang 

penting untuk memecahkan 

konflik agensi antara external 

stockholders dan manajemen 

(Chen dan Steiner, 1999) 

                                   

                         
 

x 100% 

Rasio 

Dewan Komisaris 

Independen 

Dewan komisaris independen 

adalah anggota dewan 

komisaris yang tidak terafiliasi 

dengan manajemen, anggota 

dewan komisaris lainnya dan 

pemegang saham pengendali, 

serta bebas dari hubungan 

                           

                        
 x 100% 

Rasio 
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bisnis atau hubungan lainnya 

yang dapat mempengaruhi 

kemampuannya untuk bertindak 

independen atau bertindak demi 

kepantingan perusahaan 

(KNKG, 2006) 

Komite Audit Komite audit adalah pihak yang 

bertanggung jawab kepada 

dewan komisaris dalam rangka 

membantu melaksanakan tugas 

dan fungsi dewan komisaris 

dalam hal kebijakan akuntansi 

perusahaan, pengawasan 

internal, dan sistem pelaporan 

keuangan (Siallagan dan 

Machfoedz, 2006) 

                             

                           
 x 100% 

 

Rasio 

Profitabilitas Gunawan et al, (2015) 

mengungkapkan profitabilitas 

adalah tingkat keuntungan 

bersih yang berhasil diperoleh 

perusahaan dalam menjalankan 

operasionalnya. 

ROA = 
                         

            
 

Rasio 

Leverage Gunawan et al, (2015) 

mengemukakan leverage yang 

digunakan dalam penelitian ini 

Leverage =  
            

           
 x 100% 

Rasio 
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Sumber: data yang diolah oleh penulis 

adalah perbandingan antara 

hutang dan aktiva. 

Ukuaran 

Perusahaan 

Dalam penelitian Gunawan et 

al, (2015) menyatakan bahwa 

terdapat pandangan tentang 

bentuk hubungan ukuran 

perusahaan terhadap 

manajemen laba. 

Ln (Total Asset) 

Rasio 

 

3.6 Model Penelitian 

  Sekaran, (2017:314) menyatakan bahwa analisis regresi berganda adalah 

teknik multivariat yang sangat sering digunakan dalam riset bisnis. Titik awal 

analisis regresi berganda adalah, tentu saja, model konseptual (dan hipotesis 

yang berasal dari model itu) yang telah dikembangkan oleh peneliti dalam 

tahap awal proses penelitian. Analisis regresi berganda menyediakan cara 

menilai secara obyektif derajat dan karakter hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen: koefisien regresi menunjukkan 

kepentingan relatif dari masing-masing variabel independen dalam prediksi 

variabel dependen. Metode analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh 

good corporate governance terhadap manajemen laba dan kinerja keuangan 

dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda (multiple 

regression analysis) dengan menggunakan software Eviews 7. Analisis 
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regresi liner berganda digunakan karena menguji pengaruh antara satu 

variabel dependen terhadap lebih dari satu variabel independen. 

Model regresi linear berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian 

adalah sebagai berikut: 

 

ABS_CR = β0 + β1       + β2       + β3D     + β4      + β5     + β6 

 E    + β7    E   +    ...............  (1) 

 

Keterangan: 

ABS_CR  : Manajemen Laba 

INS   : Kepemilikan Institusional 

MAN   : Kepemilikan Manajerial 

PKD   : Ukuran Dewan Komisaris 

KA   : Komite Audit 

SIZE   : Ukuran Perusahaan 

LEV   : Leverage 

PRO   : Profitabilitas 

β0   : Konstanta 

β1 - β7  : Koefisen Regresi 

ε   : Error 

i  : Perusahaan Perbankan 

t  : Periode Waktu 
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TOBINS’Q = β0 + β1  B  C 𝑖𝑡 + β2    𝑖𝑡 + β3  E 𝑖𝑡 + β4    E𝑖𝑡 + ε𝑖𝑡.. 

(2) 

Sementara itu, untuk menguji hipotesis manajemen laba terhadap kinerja 

keuangan menggunakan model regresi linear sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

TOBINS’Q : Kinerja keuangan 

ABS_CR : Manajemen laba 

SIZE   : Ukuran Perusahaan 

LEV   : Leverage 

PRO   : Profitabilitas 

β0  : Konstanta 

β1 – β4 : Koefisien regresi 

ε  : Eror 

i  : Perusahaan Perbankan 

t  : Periode Waktu 

 

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Teknik analisis data yang akan digunakan adalah menggunakan statistik 

deskriptif, serta hipotesis akan diuji dengan menggunakan analisis regresi linear 

berganda (multiple regression analysis) yang didahulukan dengan uji asumsi klasik 

dengan menggunakan software E-views 7. Berikut adalah langkah-langkah analias 

data pada penelitian ini:  
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3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut Sekaran, (2017: 278), analisis statistik deskriptif adalah statistik 

yang berfungsi mendeskripsikan atau menggambaran atas objek yang diteliti melalui 

data sampel tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. 

Analisis statistik deskriptif meliputi range , rata-rata (mean), standar deviasi, nilai 

maksimum, nilai minimum, dan jumlah data penelitian yang memberikan informasi 

deskriptif tentang sekumpulan data. 

  

3.7.2 Analisis Regresi Data Panel 

Data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan antara crosssection dan 

data timeseries (Winarno, 2011). Data panel diperkenalkan oleh Howles pada tahun 

1950 yang merupakan data seksi silang (terdiri atas beberapa variabel), dan sekaligus 

terdiri atas beberapa waktu, sedangkan data pool, sebenarnya juga data panel, kecuali 

masing-masing kelompok dipisahkan berdasarkan objeknya. 

Dalam (Winarno, 2011) terdapat langkah pengujian yang harus dilakukan untuk 

menentukan model estimasi yang tepat. Langkah-langkah tersebut yang pertama yaitu 

menggunaka uji signifikasi fixed effect (uji F) atau uji chow. Kedua dengan 

melakukan uji hausman. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data 

panel. Data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan antara data runtun 

waktu (time series) dan seksi silang (cross section) (Winarno, 2011).  
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3.7.2.1 Uji Chow 

Gregory C. Chow mengembangkan sebuah uji yang digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perubahan struktural didalam regresi dengan 

menggunakan uji statistik F
3
 yang disebut dengan uji chow (Widarjono, 2009, hal. 

70). Uji statistik yang digunakan oleh uji chow berdasarkan uji statistik F dan statistik 

log likelihood ratio (LR) (Widarjono, 2009, hal. 72). Berikut hipotesis yang 

digunakan: 

H0 : Menggunakan model common effect 

Ha : Menggunakan model fixed effect 

Maka kriteria pengujiannya adalah  

H0  diterima apabila nilai  χ 
2 

hitung > χ 
2
 tabel 

Ha diterima apabila nilai χ 
2 

hitung  <  χ
2
 tabel 

 

3.7.2.2 Uji Hausman 

Uji hausman merupakan uji statistik yang digunakan untuk menentukan model 

fixed effect atau random effect yang akan dipilih (Widarjono, 2009, hal. 240). Statistik 

uji hausman mengikuti distribusi statistik chi square dengan degree of freedom 

sebanyak k/jumlah variabel independen (Widarjono, 2009, hal. 241). Berikut 

hipotesis yang digunakan: 

H0 : Menggunakan model random effect 

Ha : Menggunakan Model fixed effect 
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Maka kriteria pengujiannya adalah : 

H0  diterima apabila nilai χ 
2 

hitung > χ 
2
 tabel dan 

Ha diterima apabila nilai nilai χ 
2 

hitung  <  χ
2
 tabel 

 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik 

Dalam analisis regresi, ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi untuk memilih 

suatu model. Menurut teorema Gauss-Markov, estimartor linier yang baik memiliki 

sifat BLUE (best linear unbiased estimator). Sifat ini memerlukan kriteria berikut: 

1. Estimator β1 bersifat linier terhadap variabel dependen 

2. Estimator β1 bersifat tidak bias, berarti nilai rata-rata atau nilai β1 yang 

diharapkan atau E(β1) sama dengan nilai β1 yang sesungguhnya 

3. Estimator β1 memiliki varian yang minimum sehingga disebut efisien. 

Untuk memperoleh hasil pengujian yang baik maka semua data yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini harus diuji terlebih dahulu agar tidak melanggar asumsi klasik 

yang ada, dapat memperoleh hasil pengujian hipotesis yang tepat dan dapat 

dipertanggungjawabkan serta menghasilkan model regresi yang signifikan dan 

representatif. Asumsi klasik yang duji dalam penelitian ini yaitu: Normalitas, 

Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, dan Autokolerasi. 
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3.7.3.1 Uji Normalitas 

Widarjono, (2009) menyatakan bahwa, uji normalitas dapat dilakukan dengan 

dua metode, yaitu Histogram Residual dan Uji Jarque-Bera. Uji normalitas  dalam 

penelitian ini didasarkan pada uji Jarque-Bera. Hipotesis yang akan diuji untuk 

mengetahui normalitas yaitu (Winarmo, 2011) : 

Ho = Residual data terdistribusi normal 

Ha = Residual data tidak terdistribusi normal 

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada hasil 

pengujian  0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada hasil pengujian < 

0,05. 

 

3.7.3.2 Uji Multikolinearitas 

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antarvariabel 

independent. Karena melibatkan beberapa variabel independent, maka 

multikolinieritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana (Winarno, 

2011). Dalam (Winarno, 2011) disebutkan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:  

 a. Nilai R
2
 tinggi, tetapi secara individual variabel individen banyak yang 

tidak signifikan.  
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b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antara 

variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,8), maka hal 

ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. 

 

3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model 

regresi (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah jika variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda (heteroskedastisitas). 

Heteroskedastisitas dapat dilihat melalui grafik plot antara nilai prediksi variabel 

terikat dengan residualnya. Apabila pola pada grafik ditunjukkan dengan titik-titik 

menyebar secara acak (tanpa pola yang jelas) serta tersebar di atas maupun dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi. Dalam uji heterokedastisitas ini, selain 

menggunakan grafik scatterplots, uji heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan 

menggunakan Uji Glejser, Uji Park, dan Uji White. Jika probabilitas signifikan > 

0.05, maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.  

 

3.7.3.4 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual 

observasi lainnya. Otokorelasi dapat berbentuk positif dan negatif, Cara yang dapat 

digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan melakukan 
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uji Durbin – Watson (DW test) yang hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu 

(first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam 

model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen.  

Hipotesis yang akan diuji:  

Ho: tidak ada autokorelasi (r = 0)  

Ha: ada autokorelasi (r ≠ 0)  

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat menggunakan tabel Durbin-

Watson Test (lihat tabel 3.2) sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Durbin-Watson Test 

 

Sumber : Winarno (2011) 

 

3.8 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.8.1 Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi (  ) merupakan pengujian untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen 

(Ghozali, 2011:209). Nilai    berkisar antara 0 sampai 1. Bila nilai    kecil berarti 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat 

Pengaruh Good Corporate Governance..., Riyad Goza Rahmat, Ak.-Ibs, 2018



64 

  STIE Indonesia Banking School 
 

terbatas. Sedangkan jika    mendekati 1 berarti variabel independen dapat 

memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel 

dependen. Untuk regresi dengan variabel bebas lebih dari 2 maka digunakan adjusted 

R2 sebagai koefisien determinasi. 

 Semakin besar nilai adjusted R
2
 semakin baik kualitas model, karena semakin 

dapat menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independen. Misalnya 

didapatkan nilai adjusted r
2 

0,85 berarti variabel independen tersebut dapat 

menjelaskan sebesar 85% sedang sisanya sebesar 15% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak ada dalam persamaan (Winarno, 2011). 

 

3.8.2 Uji Regresi Simultan (f-statistik) 

Uji simultan dilakukan untuk menunjukkan apakah seluruh variabel bebas yang 

terdiri dari INS (X1), MAN (X2), PKD(X3), KA (X4) mempunyai pengaruh 

signifikan secara simultan pada Manajemen Laba (Y1) dan Kinerja Keuangan (Y2). 

Uji F dilakukan dengan cara membandingkan nilai Fhitung dengan nilai Ftabel. 

Seluruh variabel tersebut diuji dengan serentak menggunakan uji F, jika Fhitung lebih 

besar dari Ftabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima menggunakan bantuan software 

Eviews 7. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 (α=5%). 

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan ketentuan apabila nilai 

signifikansi f > 0,05 maka hipotesis diterima. Dan jika nilai signifikansi f ≤ 0,05 

maka Ha ditolak (Susanto & Ardini, 2017). 
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3.8.3 Uji Individu (t-statitik) 

Untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel good corporate 

governance secara individual terhadap variabel earning management dan financial 

performance maka dikalukan uji parsial (t test). Uji regresi parsial merupakan 

pengujian yang dilakukan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Adapun 

regresi mengenai hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Jika t hitung > tabel dan probablitas < 0.05 maka variabel X secara individu 

(parsial) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. 

2. Jika t hitung < tabel dan probabilitas > 0.05 maka variabel X secara individu 

(parsial) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. 

Adapun rumusan hipotesis yang digunakan sebagai berikut: 

1. H01 : 1  0 

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba 

Ha1 : 2 < 0 

Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen lba 

2. H02 : 2  0 

Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

Ha2 : 2 < 0 

Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

3. H03 : 3  0 

Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba 

Ha3 : 3 < 0 

Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba 
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4. H02 : 2  0 

Komite audit tidak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

Ha2 : 2 < 0 

Komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

5. H02 : 2  0 

Manajemen laba tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan 

Ha2 : 2 < 0 

Manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4. 1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Jumlah sampel final sebanyak 41 

perusahaan dengan periode pengamatan 3 tahun. Pemilihan sampel ditentukan dengan 

metode purposive sampling dengan kriteria yang telah dijelaskan pada bab 3. Berikut 

ini merupakan tabel yang menunjukan proses seleksi sampel dalam penelitian ini. 

Tabel 4.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

Kriteria Jumlah 

Populasi Perusahaan perbankan (BUMN, 

Swasta dan Syariah) tahun 2018. 

143 

Perusahaan Perbankan Syariah tahun 

2018. 

(34) 

Perusahaan Perbankan yang tidak 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2015-2017 

(67) 

Perusahaan perbankan yang tidak 

terdaftar terdaftar dan pernah keluar di 

BEI pada tahun 2015 – 2017. 

 

(1) 

Jumlah Perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian 

41 perusahaan 
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Total observasi 123 

Outliers (37) 

Total observasi dalam penelitian 86 observasi 

 

 Pada Tebl 4.1 terdapat outliers 37 observasi. Sehubungan dengan adanya uji 

normalitas atas data yang digunakan, maka outliers dibuat agar data terditribusi 

normal. Outliers didapatkan dengan cara melihat grafik di menu residual dalam 

software Eviews 9. Outliers  merupakan data yang memiliki karakteristik unik, 

seperti penyimpangannya jauh dari observasi lainnya sehinga harus dikeluarkan dari 

observasi. 

 

4.2 Analisi dan Pembahasan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan software Eviews 9 untuk menganalisa model 

regresi. Penelitian ini secara umum menggunakan 2 persamaan regresi yaitu 

persamaan regresi dengan variabel dependen Manajemen Laba yang diproksikan 

dengan discretionary revenue dan kinerja keuangan yang diproksikan tobins’q. 

 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif menggambarkan karakteristik umum dari sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini dengan lebih rinci sehingga dapat diketahui nilai 

minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan data standar deviasi dari masing-

Sumber: Data diolah penulis, 2018 
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Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 

masing variabel. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan software Eviews 9 

didapatkan hasil statistik deskriptif seperti tabel 4.2 dan 4.3. Perbedaan satistik 

deskriptif di bawah ini terjadi karena adanya perbedaan sampel perusahaan yang di 

outlier dan variabel independen yang di uji dari kedua model tersebut. 

 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif Variabel Dependen ABS_CR 

 
Date: 

10/03/18   
Time: 20:16         

Sample: 2015 2017        
         
         
 ABS_CR MANOWN INTOWN BOARDIN AUCOM PRO LEV SIZE 
         
         

 Mean  0.042008  0.036745  0.579725  0.523256  0.584118  0.013297  0.926809  31.26076 
 Median  0.037748  0.000235  0.695169  0.500000  0.666667  0.012000  0.851190  30.98333 
 Maximum  0.103514  0.800000  0.982299  0.800000  0.750000  0.105419  8.514116  34.65767 
 Minimum  0.001216  0.000000  0.000000  0.000000  0.333333 -0.049437  0.165456  27.33752 
 Std. Dev.  0.027018  0.138571  0.336141  0.152110  0.118181  0.017194  0.832477  1.828568 
 Skewness  0.442024  4.818460 -0.590731 -1.159213 -0.636736  1.093722  8.947908  0.047482 
 Kurtosis  2.209885  25.09317  1.842920  5.859150  2.335723  13.13060  82.14271  2.161063 
 Jarque-Bera  5.037530  2081.840  9.799297  48.55359  7.392401  384.9000  23592.05  2.554323 
 Probability  0.080559  0.000000  0.007449  0.000000  0.024818  0.000000  0.000000  0.278828 
 Sum  3.612690  3.160094  49.85636  45.00000  50.23413  1.143561  79.70555  2688.425 
 Sum Sq. Dev.  0.062047  1.632153  9.604206  1.966690  1.187170  0.025129  58.90651  284.2113 
 Observations  86  86  86  86  86  86  86  86 
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4.2.1.1 Manajemen Laba (ABS_CR) 

 Variabel conditional revenue yang diproksikan dengan ABS_CR merupakan 

variabel dependen pertama dalam penelitian ini. Berdasarkan pengolahan data yang 

dilakukan dengan menggunakan software  Eviews 9, variabel ABS_CR memiliki 

nilai rata-rata (mean) sebesar  0.042008. Kemudian, median yang merupakan nilai 

tengah dari nilai data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar adalah 

sebesar  0.037748. Hasil ini menunjukan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih besar dari 

pada nilai median yang berarti bahwa rata-rata bank cenderung melakukan tindakan 

manajemen laba. 

Nilai maksimum sebesar  0.103514 dengan kode perusahaan ARTO tahun 

2015 yang memiliki pengaruh paling besar terhadap tindakan manajemen laba selama 

periode penelitian. Nilai Minimum sebesar  0.001216 dengan kode perusahaan BBCA 

tahun 2016 yang memiliki pengaruh paling kecil terhadap tindakan manajemen laba 

selama periode penelitian. 

Sedangkan untuk nilai standar deviasi ABS_CR sebesar  0.027018 lebih kecil 

dibandingkan nilai rata-rata (mean) sehingga variabel ABS_CR memiliki sebaran dan 

penyimpangan data yang kecil. Nilai standar deviasi tersebut mengindikasikan hasil 

yang baik dan tidak menyebabkan bias. 
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4.2.1.1.1 Kepemilikan Manajerial 

Variabel kepemilikan manajerial merupakan variabel independen pertama dari 

model Good Corporate Governance terhadap manajemen laba, yang diukur dengan 

jumlah kepemilikan manajerial dibagi jumlah saham yang beredar dengan 

menggunakan software Eviews 9, variabel MANOWN memiliki nilai rata-rata 

(mean) sebesar   0.036745 dengan variabel dependen ABS_CR. Kemudian, median 

yang merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah diurutkan dari yang terkecil 

hingga yang terbesar adalah sebesar  0.000235. Hasil ini menunjukan bahwa nilai 

rata-rata (mean) lebih besar dari pada nilai median yang berarti bahwa rata-rata bank 

cenderung sahamnya dimiliki oleh pihak manajemen. 

Nilai maksimum pada MANOWN sebesar  0.800000 dengan kode perusahaan 

ARTO tahun 2015 yang artinya bahwa perusahaan tersebut diduga memiliki 

kepemilikan manejerial yang tinggi selama periode penelitian. Nilai Minimum 

sebesar 0.000000 dengan kode perusahaan BBHI, BBYB, BCIC, BGTG, BKSW, 

BMAS, BNGA, BNBA, BNII, BNLI, MEGA, NOBU, PNBN tahun 2015-2017 

artinya bahwa perusahaan tersebut diduga memiliki kepemilikan manajerial yang 

rendah selama periode penelitian. 

Nilai standar deviasi MANOWN sebesar  0.138571 lebih besar dibandingkan 

nilai rata-rata (mean). Sehingga kepemilikan manajerial memiliki sebaran data yang 

besar dengan kata lain MANOWN tidak terdistribusi dengan baik. 
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4.2.1.1.2 Kepemilikan Institusional 

Variabel kepemilikan institusional merupakan variabel independen kedua dari 

model Good Corporate Governance terhadap manajemen laba, yang diukur dengan 

jumlah kepemilikan institusional dibagi jumlah saham yang beredar dengan 

menggunakan software Eviews 9, variabel INTOWN memiliki nilai rata-rata (mean) 

sebesar  0.579725 dengan variabel dependen ABS_CR. Kemudian, median yang 

merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga 

yang terbesar adalah sebesar  0.695169. Hasil ini menunjukan bahwa nilai rata-rata 

(mean) lebih rendah dari pada nilai median yang berarti bahwa rata-rata bank 

cenderung sahamnya tidak dimiliki oleh pihak investor institusi, seperti perusahaan 

asuransi, institusi keuangan (bank, perusahaan keuangan, kredit), dana pension dan 

investment banking. 

Nilai maksimum pada INTOWN sebesar  0.982299 dengan kode perusahaan 

BTPN tahun 2016 yang artinya bahwa perusahaan tersebut diduga memiliki 

kepemilikan institusional yang tinggi selama periode penelitian. Nilai Minimum 

sebesar 0.000000 dengan kode perusahaan ARTO tahun 2015, BMAS 2015-2017 dan 

DNAR tahun 2015 & 2017 artinya bahwa perusahaan tersebut diduga memiliki 

kepemilikan institusional yang rendah selama periode penelitian. 

Nilai standar deviasi INTOWN sebesar  0.336141 lebih kecil dibandingkan 

nilai rata-rata (mean) sehingga variabel INTOWN memiliki sebaran dan 

Pengaruh Good Corporate Governance..., Riyad Goza Rahmat, Ak.-Ibs, 2018



73 

  STIE Indonesia Banking School 
 

penyimpangan data yang kecil. Nilai standar deviasi tersebut mengindikasikan hasil 

yang baik dan tidak menyebabkan bias. 

 

4.2.1.1.3 Dewan Komisaris Independen 

Variabel dewan komisaris independen merupakan variabel independen ketiga 

dari model Good Corporate Governance terhadap manajemen laba, yang diukur 

dengan jumlah dewan komisaris independen dibagi jumlah dewan komisaris dengan 

menggunakan software Eviews 9, variabel BOARDIN memiliki nilai rata-rata (mean) 

sebesar  0.523256 dengan variabel dependen ABS_CR. Kemudian, median yang 

merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga 

yang terbesar adalah sebesar 0.500000. Hasil ini menunjukan bahwa nilai rata-rata 

(mean) lebih besar dari pada nilai median yang berarti bahwa rata-rata bank memiliki 

dewan komisaris independen. 

Nilai maksimum pada BOARDIN sebesar  0.800000 dengan kode perusahaan 

BJBR tahun 2016 yang artinya bahwa perusahaan tersebut diduga memiliki dewan 

komisaris independen yang tinggi selama periode penelitian. Nilai Minimum sebesar 

0.000000 dengan kode perusahaan BNBA tahun 2015-2017 artinya bahwa 

perusahaan tersebut diduga memiliki dewan komisaris independen yang rendah 

selama periode penelitian. 
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Nilai standar deviasi BOARDIN sebesar  0.152110 lebih kecil dibandingkan 

nilai rata-rata (mean) sehingga variabel BOARDIN memiliki sebaran dan 

penyimpangan data yang kecil. Nilai standar deviasi tersebut mengindikasikan hasil 

yang baik dan tidak menyebabkan bias.  

 

4.2.1.1.4 Komite Audit 

Variabel dewan komite audit merupakan variabel independen keempat dari 

model Good Corporate Governance terhadap manajemen laba, yang diukur dengan 

jumlah komite audit independen dibagi jumlah komite audit dengan menggunakan 

software Eviews 9, variabel AUCOM memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar  

0.584118 dengan variabel dependen ABS_CR. Kemudian, median yang merupakan 

nilai tengah dari nilai data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang 

terbesar adalah sebesar 0.666667. Hasil ini menunjukan bahwa nilai rata-rata (mean) 

lebih rendah dari pada nilai median yang berarti bahwa rata-rata bank cenderung 

tidak memiliki komite audit independen. 

Nilai maksimum pada AUCOM sebesar  0.750000 dengan kode perusahaan 

BBHI, BBKP, BMRI, DNAR, PNBN, SDRA tahun 2016-2017 yang artinya bahwa 

perusahaan tersebut diduga memiliki komite audit independen yang tinggi selama 

periode penelitian. Nilai Minimum sebesar 0.333333 dengan kode perusahaan BJTM, 
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BMRI, INPC tahun 2015-2017 artinya bahwa perusahaan tersebut diduga memiliki 

komite audit independen yang rendah selama periode penelitian. 

Nilai standar deviasi AUCOM sebesar  0.118181 lebih kecil dibandingkan 

nilai rata-rata (mean) sehingga variabel AUCOM memiliki sebaran dan 

penyimpangan data yang kecil. Nilai standar deviasi tersebut mengindikasikan hasil 

yang baik dan tidak menyebabkan bias. 

 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif Variabel Dependen Tobins’Q 

 
Date: 10/25/18   

Time: 17:05       
Sample: 2015 2017      

       
       
 TOBINS_Q ABS_CR PRO LEV SIZE  
       
       

 Mean  0.062647  0.066169  0.011089  0.831525  31.05116  
 Median  0.049064  0.051255  0.010964  0.849098  30.88865  
 Maximum  0.271466  0.354359  0.105419  0.936501  34.73428  
 Minimum -0.079584  0.001348 -0.120536  0.009134  27.37584  
 Std. Dev.  0.072936  0.067046  0.021961  0.122752  1.818800  
 Skewness  0.531673  2.004294 -1.588625 -5.400400 -0.010436  
 Kurtosis  2.504623  7.605674  20.36694  34.34287  2.121630  
 Jarque-Bera  4.931039  133.5902  1116.945  3938.201  2.766227  
 Probability  0.084965  0.000000  0.000000  0.000000  0.250796  
 Sum  5.387675  5.690501  0.953623  71.51116  2670.399  
 Sum Sq. Dev.  0.452177  0.382092  0.040995  1.280776  281.1827  
 Observations  86  86  86  86  86  

 

Pengaruh Good Corporate Governance..., Riyad Goza Rahmat, Ak.-Ibs, 2018



76 

  STIE Indonesia Banking School 
 

4.2.1.2 Kinerja Keuangan (Tobins’Q) 

 Variabel kinerja keuangan yang diproksikan Tobins’q merupakan variabel 

dependen kedua dalam penelitian ini, yang diukur dengan harga penutupan saham 

dikali saham beredar, ditambah utang lancar di kurang aktiva lancar dan dibagi total 

aset. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software 

Eviews 9, variabel Tobins’q memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.062647. 

Kemudian, median yang merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah diurutkan 

dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah sebesar 0.049064. Hasil ini 

menunjukan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih besar dari pada nilai median yang 

berarti bahwa rata-rata bank cenderung efektif dan efisien dalam mencapai tujuan 

sehingga kinerja keuangan meningkat. 

 Nilai maksimum sebesar  0.271466 dengan kode perusahaan BBRI dimiliki 

oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2017 yang artinya bahwa 

perusahaan tersebut memiliki tingkat kinerja keuangan tertinggi selama periode 

penelitian. Nilai minimum sebesar -0.079584 dengan kode ARTO dimiliki oleh PT 

Bank Artos Indonesia Tbk tahun 2015 yang artinya bahwa perusahaan tersebut 

memiliki tingkat kinerja keuangan terendah selama periode penelitian. 

 Sedangkan untuk nilai standar deviasi Tobins’q sebesar 0.072936 lebih besar 

dibandingkan nilai rata-rata (mean) berarti Tobins’q memiliki sebaran data yang 

besar dengan kata lain Tobins’q tidak terdistribusi dengan baik. 
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4.2.1.2.1 Manajemen Laba (ABS_CR) 

Variabel conditional revenue yang diproksikan dengan ABS_CR merupakan 

variabel independen pertama dalam penelitian ini. Berdasarkan pengolahan data yang 

dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9, variabel ABS_CR memiliki nilai 

rata-rata (mean) sebesar 0.066169. Kemudian, median yang merupakan nilai tengah 

dari nilai data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar adalah sebesar 

0.051255. Hasil ini menunjukan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih besar dari pada 

nilai median yang berarti bahwa rata-rata bank cenderung melakukan tindakan 

manajemen laba. 

Nilai maksimum sebesar 0.354359 dengan kode perusahaan BNLI dimiliki 

oleh Bank Permata Tbk tahun 2016 yang memiliki pengaruh paling besar terhadap 

tindakan manajemen laba selama periode penelitian. Nilai Minimum sebesar  

0.001348 dengan kode perusahaan MCOR yang dimiliki oleh PT Bank China 

Construction Bank Indonesia Tbk tahun 2016 yang memiliki pengaruh paling kecil 

terhadap tindakan manajemen laba selama periode penelitian. 

Sedangkan untuk nilai standar deviasi ABS_CR sebesar 0.067046 lebih besar 

dibandingkan nilai rata-rata (mean) sehingga variabel ABS_CR memiliki sebaran dan 

penyimpangan data yang besar. Nilai standar deviasi tersebut mengindikasikan hasil 

yang tidak baik dan menyebabkan bias. 
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4.2.1.3.1 Profitablitas (PRO) 

Variabel profitabilitas merupakan variabel kontrol pertama dalam penelitian 

ini, yang diproksikan dengan PRO dan diukur dengan laba bersih dibagi dengan total 

asset. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software 

Eviews 9, variabel PRO memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar  0.013297 pada model 

1 dengan variabel dependen ABS_CR, dan nilai rata-rata (mean) sebesar 0.011089 

pada model 2 dengan variabel dependen TOBINS_Q. Kemudian, median yang 

merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga 

yang terbesar adalah sebesar pada  0.012000 model 1 dan  0.010964 model 2.  

Nilai maksimum pada model 1 dan model 2 sebesar 0.105419 dimiliki oleh 

PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) tahun 2017 yang artinya bahwa perusahaan 

tersebut diduga memiliki profitabilitas yang tinggi selama periode penelitian. Nilai 

minimum pada model 1 sebesar -0.049437 dan model 2 sebesar -0.120536 dimiliki 

oleh PT Bank Ganesha Tbk (BGTG) tahun 2016, artinya bahwa perusahaan tersebut 

diduga memiliki profitabilitas yang rendah selama periode penelitian.  

Nilai standar deviasi model 1 sebesar 0.017194 dan model 2 sebesar 0.021961 

keduanya diatas nilai rata-rata (mean). Sehingga variabel probabilitas memiliki 

sebaran dan penyimpangan data yang besar. Nilai standar deviasi tersebut 

mengindikasikan hasil yang tidak baik dan menyebabkan bias. 
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4.2.1.3.2 Leverage (LEV) 

Variabel leverage merupakan variabel kontrol kedua kedua dalam penelitian 

ini, yang diukur dengan proksi debt to asset ratio yaitu total liabilities dibagi dengan 

total asset. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan 

software Eviews 9, variabel leverage memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar  

0.926809 pada model 1 dengan variabel dependen ABS_CR, dan nilai rata-rata 

(mean) sebesar 0.831525 pada model 2 dengan variabel dependen TOBINS’Q. 

Kemudian, median yang merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah diurutkan 

dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah sebesar pada 0.851190 model 1 dan 

0.849098 model 2. 

Nilai maksimum pada model 1 sebesar dan model 2 sebesar 0.936501 dimiliki 

oleh Bank Capital Indonesia Tbk (BACA) tahun 2015 yang artinya bahwa 

perusahaan tersebut diduga memiliki leverage yang tinggi selama periode penelitian. 

Nilai minimum pada model 1 sebesar 0.165456 dan model 2 sebesar 0.009134 

dimiliki oleh Bank Bukopin Tbk. (BBKP) tahun 2017 artinya bahwa perusahaan 

tersebut diduga memiliki leverage yang rendah selama periode penelitian.  

Nilai standar deviasi model 1 sebesar  0.832477 dan model 2 sebesar 

0.122752 keduanya dibawah nilai rata-rata (mean). Sehingga variabel leverage 

memiliki sebaran dan penyimpangan data yang kecil. Nilai standar deviasi tersebut 

mengindikasikan hasil yang baik dan tidak menyebabkan bias. 
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4.2.1.3.3 Ukuran Perusahaan (SIZE) 

Variabel ukuran perusahaan merupakan variabel kontrol ketiga dalam 

penelitian ini, yang diukur dengan logaritma natural dari total aset. Berdasarkan 

pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9, variabel 

size memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar  31.26076 pada model 1 dengan variabel 

dependen ABS_CR, dan nilai rata-rata (mean) sebesar 31.05116 pada model 2 dengan 

variabel dependen TOBINS’Q. Kemudian, median yang merupakan nilai tengah dari 

nilai data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah sebesar 

pada  30.98333 model 1 dan 30.88865 model 2. 

Nilai maksimum pada model 1 dan model 2 sebesar  34.73428 dimiliki oleh 

Bank Capital Indonesia Tbk (BACA) tahun 2015 yang artinya bahwa perusahaan 

tersebut diduga memiliki ukuran perusahaan yang besar selama periode penelitian. 

Nilai minimum pada model 1 sebesar 27.33752 dan model 2 sebesar 27.37584 

dimiliki oleh PT Bank Artos Indonesia Tbk (ARTO) tahun 2015 artinya bahwa 

perusahaan tersebut diduga memiliki ukuran perusahaan yang kecil selama periode 

penelitian.  

Nilai standar deviasi model 1 sebesar 1.828568 dan model 2 sebesar 1.818800 

keduanya dibawah nilai rata-rata (mean). Sehingga variabel ukuran perusahaan 

memiliki sebaran dan penyimpangan data yang kecil. Nilai standar deviasi tersebut 

mengindikasikan hasil yang baik dan tidak menyebabkan bias. 
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Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 

4.2.2 Penentuan Model Regresi Linear Berganda 

4.2.2.1 Uji Chow 

Tabel 4.4 

Ringkasan Hasil Uji Chow 

 Variabel Dependen 

Kriteria ABS_CR TOBINS’Q 

Prob.Cross Section Chi-Square 0.0452 0.0000 

 

 Berdasarkan tabel 4.4, dapat dilihat bahwa probabilitas cross-section random 

dengan variabel dependen ABS_CR sebesar 0.0452 dan variabel dependen 

TOBINS’Q sebesar 0.0000. Nilai tersebut lebih kecil dari α (5%) sehingga 

menggunakan model fixed effect. Jika menggunakan model fixed effect, maka 

selanjutnya perlu dilakukan uji Hausman.  

 

4.2.2.2 Uji Hausman 

Tabel 4.5 

Ringkasan Hasil Uji Hausman 

 Variabel Dependen 

Kriteria ABS_CR TOBINS’Q 

Prob.Cross Section Random 0.8436 0.5862 

Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 
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Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 

Berdasarkan tabel 4.5, dapat dilihat bahwa probabilitas cross-section random 

dengan variabel dependen ABS_CR sebesar 0.8436 dan variabel dependen 

TOBINS’Q sebesar 0.5862. Nilai tersebut lebih besar dari α (5%) yang berarti Ho 

diterima dan Ha ditolak sehingga persamaan tersebut menggunakan model random 

effect. 

 

4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.2.3.1 Uji Normalitas 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas Variabel Dependen ABS_CR 
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Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Normalitas Variabel Dependen TOBINS’Q 
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 Berdasarkan output diatas, diketahui bahwa seluruh nilai probabilitas Jarque-

Bera pada persamaan yang menggunakan variabel dependen ABS_CR maupun 

TOBINS’Q lebih besar dari α (5%). Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang 

digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal dengan jumlah 

observasi sebanyak 86. 
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Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 

Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Dependen ABS_CR 

 

 MANOWN INTOWN BOARDIN AUCOM PRO LEV SIZE 

MANOWN  1.000000       

INTOWN -0.330270  1.000000      

BOARDIN  0.215130 -0.208505  1.000000     

AUCOM  0.129773  0.121705 -0.064837  1.000000    

PRO -0.134670  0.149965 -0.175101  0.043208  1.000000   

LEV -0.017328 -0.170211 -0.050923  0.066046  0.121514  1.000000  

SIZE -0.384959  0.023578 -0.085045 -0.179495  0.381697  0.213561  1.000000 
 
 

 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Dependen TOBINS’Q 

 

 ABS_CR PRO LEV SIZE 

ABS_CR  1.000000     

PRO -0.244298  1.000000    

LEV  0.034453  0.077334  1.000000  

SIZE -0.205982  0.299317 -0.092326  1.000000 
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Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 

Berdasarkan tabel 4.6 dan tabel 4.7, dapat dilihat bahwa tidak ada variabel 

yang memiliki nilai melebihi 0.8, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam 

penelitian ini tidak ditemukan adanyan multikolinearitas antar variabel independen. 

 

4.2.3.3 Uji Hekteroskedastisitas 

Tabel 4.8 

Ringkasan Hasil Uji Hekteroskedastisitas Variabel Dependen ABS_CR 

Dependent Variable: ABSRES   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 10/03/18   Time: 20:10   
Sample: 2015 2017   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 37   
Total panel (unbalanced) observations: 86  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     MANOWN -0.014212 0.011433 -1.243109 0.2176 

INTOWN -0.002770 0.004463 -0.620626 0.5367 
BOARDIN 0.011467 0.009553 1.200331 0.2336 
AUCOM 0.004906 0.010423 0.470677 0.6392 

PRO 0.012980 0.069864 0.185790 0.8531 
LEV -0.001216 0.001225 -0.992310 0.3241 
SIZE 0.000328 0.000949 0.345070 0.7310 

C -0.001476 0.031600 -0.046695 0.9629 
     
      

  

 

Berdasarkan tabel 4.8, Uji Heteroskedastisitas untuk variabel dependen 

ABS_CR menggunakan uji glejser dan didapatkan bahwa tidak ada variabel yang 
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Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 

probabilitasnya memiliki nilai kurang dari α (5%) sehingga dapat disimpulkan tidak 

terdapat heteroskedastisitas.      

 

Tabel 4.9 

Ringkasan Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Dependen TOBINS’Q 

 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.282826     Prob. F(14,71) 0.2398 

Obs*R-squared 17.36208     Prob. Chi-Square(14) 0.2374 
Scaled explained SS 7.637979     Prob. Chi-Square(14) 0.9073 

     
      

 

Berdasarkan tabel 4.8, Uji Heteroskedastisitas untuk variabel dependen 

TOBINS’Q menggunakan uji white dan didapatkan Obs*R-squared senilai 17.36208 

dengan nilai prob chi-square sebesar 0.2374 memiliki nilai lebih dari α (5%) 

sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat heteroskedastisitas. 
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Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 

Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 

4.2.3.4 Uji Autokorelasi 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Autokorelasi Dengan Breusch-Godfrey Variabel ABS_CR 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 0.982363     Prob. F(2,76) 0.3791 

Obs*R-squared 2.167216     Prob. Chi-Square(2) 0.3384 
     
     
     

 
  

 Uji Autokorelasi untuk variabel dependen ABS_CR menggunakan uji 

breusch-godfrey, didapatkan hasil Prob. Chi-Square sebesar 0.3384 dengan nilai 

OBS*R-squared senilai 2.167216 lebih besar dari α (5%) sehingga dapat disimpulkan 

tidak ada masalah autokorelasi. 

 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Autokorelasi Dengan DW-Test Variabel TOBINS’Q 

 Variabel Dependen 

Kriteria TOBINS’Q 

Durbin-Watson Stat. 1.856558 
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Pengujian Autokorelasi dengan cochrane orcutt DW-Test ini yaitu dengan 

menggunakan tabel DW pada observasi 86 dengan variabel independen 4 nilai DL= 

1.5536 dan DU= 1.7478. Karena nilai Durbin-Watson Stat. untuk variabel dependen 

TOBINS’Q berada diantara DU= 1.7478 dan 4-DU= 2.2522 maka tidak ada masalah 

autokorelasi. 

 

4.2.4 Hasil Regresi Linear Berganda 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 1 

ABS_CR = 0.152360 + 0.037559      - 0.014033      - 0.000121D     + 

0.037110     - 0.674907       - 0.001587 E    - 0.003669   E   +     

Variable Expected sign Coefficient t-Statistic Prob. 

C  0.152360 3.258572 0.0017 

MANOWN - 0.037559 2.116949 0.0375** 

INTOWN - -0.014033 -2.010501 0.0478** 

BOARDIN - -0.000121 -0.008395 0.9933 

AUCOM - 0.037110 2.011393 0.0477** 

PRO - -0.674907 -5.026501 0.0000 ** 

LEV - -0.001587 -0.608448 0.5447 

SIZE + -0.003669 -2.639856 0.0100** 

R-squared 0.5413 

Adj. R-Square  0.5002 

Prob. (F-Statistic) 0.0000 

** = signifikan α (5%) 

Ringkasan Variabel: 

Variabel Dependen: Manajemen Laba (ABS_CR) 
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Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 

Variabel Independen: Kepemilikan Manajerial (MANOWN), Kepemilikan 

Institusional (INTOWN), Dewan Komisaris Independen (BOARDIN) dan 

Komite Audit (AUCOM) 

Variabel Kontrol: Profitabilitas (PRO), Leverage (LEV) dan Ukuran 

Perusahaan (SIZE) 

 

 

Adapun interpretasi dari persamaan di atas yaitu: 

a. Apabila kepemilikan manajerial (MANOWN), kepemilikan institusional 

(INTOWN), dewan komisaris independen (BOARDIN), komite audit 

(AUCOM), profitabilitas (PRO), leverage (LEV) dan ukuran perusahaan 

(SIZE) diasumsikan nol maka manajemen laba (ABS_CR) yang dihasilkan 

sebesar 0.038985. 

b. Koefisien regresi untuk MANOWN sebesar 0.138571 menunjukan bahwa 

manajemen laba akan menurun sebesar 0.138571 untuk setiap peningkatan 

satu satuan MANOWN dan sebaliknya. Hal tersebut terjadi dengan asumsi 

nilai variabel lain adalah nol. 

c. Koefisien regresi untuk INTOWN sebesar 0.336141 menunjukan bahwa 

manajemen laba akan menurun sebesar 0.336141 untuk setiap peningkatan 

satu satuan INTOWN dan sebaliknya. Hal tersebut terjadi dengan asumsi nilai 

variabel lain adalah nol. 

d. Koefisien regresi untuk BOARDIN sebesar 0.152110 menunjukan bahwa 

manajemen laba akan meningkat sebesar  0.152110 untuk setiap peningkatan 

satu satuan BOARDIN dan sebaliknya. Hal tersebut terjadi dengan asumsi 

nilai variabel lain adalah nol. 
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e. Koefisien regresi untuk AUCOM sebesar 0.118181 menunjukan bahwa 

manajemen laba akan meningkat sebesar 0.118181 untuk setiap peningkatan 

satu satuan AUCOM dan sebaliknya. Hal tersebut terjadi dengan asumsi nilai 

variabel lain adalah nol. 

f. Koefisien regresi untuk PRO sebesar 0.017194 menunjukan bahwa 

manajemen laba akan menurun sebesar 0.017194 untuk setiap peningkatan 

satu satuan PRO dan sebaliknya. Hal tersebut terjadi dengan asumsi nilai 

variabel lain adalah nol. 

g. Koefisien regresi untuk LEV sebesar 0.832477 menunjukan bahwa 

manajemen laba akan meningkat sebesar 0.832477 untuk setiap peningkatan 

satu satuan LEV dan sebaliknya. Hal tersebut terjadi dengan asumsi nilai 

variabel lain adalah nol. 

h. Koefisien regresi untuk SIZE sebesar 1.828568 menunjukan bahwa 

manajemen laba akan menurun sebesar 1.828568 untuk setiap peningkatan 

satu satuan SIZE dan sebaliknya. Hal tersebut terjadi dengan asumsi nilai 

variabel lain adalah nol.   
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Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 2 

TOBINS’Q = - 0.045271 - 0.191385 B  C    + 0.662142      + 

0.029499 E    + 0.002958   E   +     

Variable Expected Sign Coefficient t-Statistic Prob. 

ABS_CR - -0.191385 -2.090571 0.0397 ** 

PRO - 0.662142 2.548638 0.0127** 

LEV - 0.029499 0.577104 0.5655 

SIZE + 0.002958 5.22498 0.6027 

C  -0.045271 -0.230063 0.8186 

R-squared 0.159852 

Adj. R-Square  0.118363 

Prob. (F-Statistic) 0.006456 

** = signifikan pada α (5%) 

Ringkasan Variabel: 

Variabel Dependen: Kinerja Keuangan (TOBINS’Q) 

Variabel Independen: Manajemen Laba (ABS_CR) 

Variabel Kontrol: profitabilitas (ROA), leverage (LEV) dan ukuran perusahaan 

(SIZE) 

 

 

Adapun interpretasi dari persamaan di atas yaitu: 

a. Apabila manajemen laba (ABS_CR), profitabilitas (PRO), leverage (LEV) 

dan ukuran perusahaan (SIZE) diasumsikan nol maka (ABS_CR) yang 

dihasilkan sebesar -0.045271. 
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b. Koefisien regresi untuk ABS_CR sebesar -0.191385 menunjukan bahwa 

kinerja keuangan akan menurun sebesar -0.191385 untuk setiap peningkatan 

satu satuan TOBINS’Q dan sebaliknya. Hal tersebut terjadi dengan asumsi 

nilai variabel lain adalah nol. 

c. Koefisien regresi untuk PRO sebesar 0.662142 menunjukan bahwa kinerja 

keuangan akan meningkat sebesar 0.662142 untuk setiap peningkatan satu 

satuan PRO dan sebaliknya. Hal tersebut terjadi dengan asumsi nilai variabel 

lain adalah nol. 

d. Koefisien regresi untuk LEV sebesar 0.029499 menunjukan bahwa kinerja 

keuangan akan meningkat sebesar 0.029499 untuk setiap peningkatan satu 

satuan LEV dan sebaliknya. Hal tersebut terjadi dengan asumsi nilai variabel 

lain adalah nol. 

e. Koefisien regresi untuk SIZE sebesar 0.002958 menunjukan bahwa kinerja 

keuangan akan meningkat sebesar 0.002958 untuk setiap peningkatan satu 

satuan SIZE dan sebaliknya. Hal tersebut terjadi dengan asumsi nilai variabel 

lain adalah nol. 

 

4.2.4.1 Koefisien Determinasi dan Uji F 

 Nilai koefisien determinasi (Adjusted R-Square) variabel dependen ABS_CR 

seperti tabel 4.12 adalah sebesar 0.500202. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa 

50.02% variasi variabel ABS_CR yang dapat dijelaskan oleh variabel kepemilikan 
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manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, 

profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan, sedangkan sisanya dapat dijelaskan 

oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model. Selanjutnya koefisien 

determinasi (Adjusted R-Square) untuk variabel dependen TOBINS’Q seperti pada 

tabel 4.13 adalah sebesar 0.118363 yang berarti 11.83% variasi variabel TOBINS’Q 

yang dapat dijelaskan oleh variabel manajemen laba, profitabilitas, leverage dan 

ukuran perusahaan, sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang 

tidak dijelaskan dalam model. 

 Untuk uji F (simultan) seperti pada tabel 4.12 dan 4.13 prob. F-statistic untuk 

model 1 sebesar 0.000000 dan untuk model 2 sebesar 0.006456 kedua nilai tersebut 

lebih kecil dari α (5%). Hal ini menunjukan bahwa model dalam penelitian ini fit dan 

secara simultan (bersama-sama), variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, dewan komisaris independen, komite audit, profitabilitas, leverage dan 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba (ABS_CR) secara 

signifikan dan untuk model variabel manajemen laba, profitabilitas, leverage dan 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan (TOBINS’Q) secara 

signifikan. 
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4.2.5 Uji Hipotesis 

4.2.5.1 Uji T 

 Uji t adalah uji parsial untuk melihat pengaruh masing-masing variabel 

independen atau bebas (x) berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. Uji t dapat 

dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi t masing-masing variabel 

yang terdapat pada output hasil regresi. Jika nilai probabilitas signifikansi t lebih dari 

0,05 maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh antara variabel independen dengan 

variabel dependen. 

 Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil regresi dengan 

variabel dependen ABS_CR pada tabel 4.12 nilai probabilitas untuk variabel 

INTOWN sebesar 0.0478 atau lebih kecil dari nilai signifikansi (5%) dan koefisien 

regresi menunjukkan nilai -0.014033. Nilai koefisien yang bernilai negatif 

menandakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba yang diproksikan dengan ABS_CR. Sehingga hal tersebut 

menunjukan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap 

manajemen laba, sehingga dapat dinyatakan hipotesis pertama diterima (ha diterima) 

untuk model 1 dengan variabel dependen ABS_CR 

Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil regresi dengan 

variabel dependen ABS_CR pada tabel 4.12 nilai probabilitas untuk variabel 
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MANOWN sebesar 0.0375 atau lebih kecil dari nilai signifikansi (5%) dan koefisien 

regresi menunjukkan nilai 0.037559. Nilai koefisien yang bernilai positif 

menandakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap 

manajemen laba yang diproksikan dengan ABS_CR. Sehingga hal tersebut 

menunjukan kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap 

manajemen laba, sehingga dapat dinyatakan hipotesis kedua ditolak (ho diterima) 

untuk model 1 dengan variabel dependen ABS_CR. 

 Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini adalah dewan komisaris independen 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil regresi dengan 

variabel dependen ABS_CR pada tabel 4.12 nilai probabilitas untuk variabel 

BOARDIN sebesar 0.9933 atau lebih besar dari nilai signifikansi (5%) dan koefisien 

regresi menunjukkan nilai -0.000121. Nilai koefisien yang bernilai negatif 

menandakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba yang diproksikan dengan ABS_CR. Sehingga hal tersebut 

menunjukan dewan komisaris independen berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap manajemen laba, sehingga dapat dinyatakan hipotesis ketiga ditolak (ho 

diterima) untuk model 1 dengan variabel dependen ABS_CR. 

Hipotesis 4 (H4) dalam penelitian ini adalah komite audit berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil regresi dengan variabel dependen 

ABS_CR pada tabel 4.12 nilai probabilitas untuk variabel AUCOM sebesar 0.0477 

atau lebih kecil dari nilai signifikansi (5%) dan koefisien regresi menunjukkan nilai 
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0.037110. Nilai koefisien yang bernilai positif menandakan bahwa komite audit 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba yang diproksikan dengan ABS_CR. 

Sehingga hal tersebut menunjukan komite audit berpengaruh positif signifikan 

terhadap manajemen lab, sehingga dapat dinyatakan hipotesis keempat ditolak (ho 

diterima) untuk model 1 dengan variabel dependen ABS_CR 

Hipotesis 5 (H5) dalam penelitian ini adalah manajemen laba berpengaruh 

negatif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan hasil regresi dengan variabel 

dependen TOBINS’Q pada tabel 4.13 nilai probabilitas untuk variabel ABS_CR 

sebesar 0.0397 atau lebih kecil dari nilai signifikansi (5%) dan koefisien regresi 

menunjukkan nilai -0.191385. Nilai koefisien yang bernilai negatif menandakan 

bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan yang 

diproksikan dengan TOBINS’Q. Sehingga hal tersebut menunjukan manajemen laba 

berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan, sehingga dapat dinyatakan 

hipotesis kelima diterima (ha diterima) untuk model 2 dengan variabel dependen 

TOBINS’Q. 

 Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel kontrol yaitu, profitabilitas (PRO), 

leverage, dan ukuran perusahaan (size). PRO diprediksi berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba dan kinerja keuangan. Hasil koefisien regresi PRO untuk model 1 

dengan variabel dependen ABS_CR bernilai negatif. Hal tersebut menunjukan PRO 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dan untuk model 2 dengan variabel 

dependen TOBINS’Q bernilai positif. Hal tersebut menunjukkan PRO berpengaruh 
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positif terhadap kinerja keuangan. Dan jika dilihat dari nilai probabilitasnya untuk 

model 1 sebesar 0.0000 dan untuk model 2 sebesar 0.0127 kedua nilai tersebut lebih 

kecil daripada α (5%), maka PRO berpengaruh negatif signifikan terhadap ABS_CR 

dan PRO berpengaruh positif signifikan terhadap TOBINS’Q.  

Untuk leverage diprediksi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dan 

kinerja keuangan. Hasil koefisien regresi leverage untuk model 1 dengan variabel 

dependen ABS_CR bernilai negatif dan untuk model 2 bernilai positif dnegan 

variabel TOBINS’Q. Hal tersebut menunjukkan leverage berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba dan menunjukan berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan untuk model 2. Namun jika dilihat dari nilai probabilitasnya untuk model 1 

sebesar 0.5447 dan model 2 sebesar 0.5655, kedua nilai tersebut lebih besar dari α 

(5%), maka leverage tidak berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba 

dan kinerja keuangan.  

Untuk variabel ukuran perusahaan (size) diprediksi berpengaruh positif 

terhadap manajemen laba dan kinerja keuangan. Hasil koefisien regresi size untuk 

model 1 bernilai negatif dan untuk model 2 bernilai positif. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa size berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dan 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan untuk model 2. Namun jika dilihat dari 

nilai probabilitasnya untuk model 1 sebesar 0.0100 dan model 2 sebesar 0.6027, 

kedua nilai tersebut lebih besar dari α (5%), maka size berpengaruh negatif signifikan 
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terhadap manajemen laba dan size tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja keuangan. 

 

4.3 Analisa Hasil 

4.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba 

 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba dengan proksi 

ABS_CR seperti pada tabel 4.12 menunjukan hasil berpengaruh negatif signifikan. 

Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian sebelumnya seperti Pradipta (2011) & 

Sriwedari (2012) dimana Institusional Investor berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap earning management. Selain itu hasil tersebut sejalan dengan penelitian 

sebelumnya seperti Jao & Pagalung (2011) yang hasilnya kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. 

 Hal tersebut mungkin dikarenakan, Investor institusional dianggap 

sophisticated investors karena memiliki pengalaman, canggih dan tidak mudah 

dibodohi oleh tindakan manajer. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan 

untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif 

sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba. Sehingga 

dapat disimpulkan semakin besar kepemilikan institusi dapat mengurangi terjadinya 

tindakan manajemen laba dalam perusahaan perbankan. 
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4.3.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba 

 Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba dengan proksi 

ABS_CR seperti tabel 4.12 menunjukan hasil berpengaruh positif signifikan. Hasil 

tersebut bertentangan dengan penelitian sebelumnya seperti Sriwedari (2012). Selain 

itu hasil tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya seperti Asward dan Lina 

(2015) yang hasilnya kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap 

manajemen laba. Sementara itu dalam penelitian Agustia (2013) semua komponen 

Good Corporate Governance (ukuran komite audit, proporsi komite audit 

independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba. 

 Hal ini dikarenakan manajer mempunyai kepentingan pribadi yaitu adanya 

return yang diproleh dari kepemilikan sahamnya pada perusahaan tersebut. Dengan 

demikian, manajer mempunyai kesempatan dalam melakukan manipulasi laba baik 

dalam bentuk menaikan laba maupun dengan menurunkan laba demi kepentingan 

tersebut. Selain itu, dengan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi, dapat 

berdampak buruk terhadap perusahaan karena dapat menimbulkan masalah 

pertahanan, yang berarti jika kepemilikan manajerial tinggi, para manajer memiliki 

posisi yang kuat untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan karena manajer lebih 

banyak memiliki informasi mengenai perusahaan sehingga pihak pemegang saham 

lainnya akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer. 
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4.3.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba 

 Pengaruh dewan komisaris independen terhadap manajemen laba dengan 

proksi ABS_CR pada tabel 4.12 menunjukan hasil berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap manajemen laba, berarti banyaknya jumlah anggota komisaris 

independen dalam perusahaan belum berhasil mengurangi manajemen laba yang 

terjadi. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian sebelumnya seperti 

Ardiyansyah (2014) variabel komisaris independen, dewan direksi, dam return on 

assets berpengaruh terhadap manajemen laba. Selain itu hasil tersebut sama dengan 

penelitian sebelumnya seperti I Guna & Herawaty (2010), Sriwedari (2012) dan 

Agustia (2013) variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba. 

 Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004 menetapkan bahwa 

setiap emiten wajib memiliki komisaris independen. Jadi dimungkinkan dewan 

komisaris independen hanyalah formalitas pemenuhan ketentuan. Hal tersebut 

mungkin dikarenakan pengawasan yang dilakukan dewan komisaris independen 

sebagai wakil dari para pemegang saham kurang efektif dalam meminimalisir 

manajemen laba. Dewan komisaris seringkali dianggap tidak memiliki manfaat. Hal 

ini dapat dilihat dalam fakta, bahwa banyak anggota dewan komisaris tidak memiliki 

kemampuan, dan tidak dapat menunjukan independensinya (FCGI, 2012). 
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4.3.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba 

 Pengaruh komite audit terhadap manajemen laba dengan proksi ABS_CR 

pada tabel 4.12 menunjukan hasil berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen 

laba. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian sebelumnya seperti Pradipta 

(2011), Jao & Pagalung (2011), Herawaty (2010), Sriwedari (2012), Agustia (2013), 

Ardiyansyah (2014), Sukaesih & Risa (2014) variabel audit komite tidak berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba. 

Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi komite audit dalam melakukan 

pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan belum berjalan dengan 

efektif. Pengangkatan atau penambahan jumlah komite audit oleh perusahaan 

mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi atau formalitas saja tapi tidak 

dimaksudkan untuk mengakkan Good Corporate Governance dalam perusahaan 

sehingga peran komite audit kurang efektif dalam mengawasi kinerja manajemen. 

Selain itu, mungkin dikarenakan adanya peran politik dalam komite audit yang dapat 

menguntungkan sepihak dalam perusahaan sehingga semakin banyak komite audit 

yang berpolitik maka tindakan manajemen laba juga semakin meningkat untuk 

kepentingan pribadi. 
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4.3.5 Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Kinerja Keuangan 

 Pengaruh manajemen laba terhadap kinerja keuangan dengan proksi 

TOBINS’Q seperti tabel 4.13 menunjukan hasil berpengaruh negatif signifikan. Hasil 

tersebut sama dengan penelitian sebelumnya seperti Sukaesih & Risa (2014), Gultom 

& Ahmar (2016). Selain itu hasil tersebut bertentangan dengan penelitian sebelumnya 

seperti Sriwedari (2012) yang hasilnya manajemen laba berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Hal ini menunjukan bahwa pengaruh yang diakibatkan dari praktik 

manajemen laba memberikan dampak menurunnya kinerja keuangan perusahaan. 

Tujuan manajemen laba adalah mengatur laporan keuangan agar sesuai dengan apa 

yang diinginkan oleh manajer terkait dengan kepentingannya. Oleh karena itu pihak 

manajemen yang melakukan manajemen laba dapat memperkecil laba pada laporan 

keuangan sehingga laba perusahaan menurun yang berakibat pada penurunan kinerja 

keuangan. 

 

4.4 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan ini, mengenai pengaruh 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan 

komite audit terhadap manajemen laba untuk model 1 dan manajemen laba terhadap 

kinerja keuangan untuk model 2 pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 
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Efek Indonesia tahun 2015-2017, terdapat hal yang bisa dipertimbangkan dan 

dimanfaatkan pihak regulator atau pihak yang menggunakan penelitian ini. 

Hasil penelitian ini kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan 

komisaris independen dan komite audit terhadap manajemen laba. Diproleh hasil 

bahwa variabel dewan komisaris independen (BOARDIN) berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap manajemen laba (ABS_CR), selain itu kepemilikan institusional 

(INSTOWN) berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba (ABS_CR) 

dan untuk kepemilikan manajerial (MANOWN) dan komite audit (AUCOM)  hasil 

penelitian menunjukan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif signifikan 

terhadap manajemen laba (ABS_CR). 

Dengan adanya analisa hasil diatas, menunjukan bahwa penerapan good 

corporate governance oleh bank umum di Indonesia masih belum optimal karena 

variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan penelitian ini penerapan good corporate governance diharapkan tidak 

hanya untuk memenuhi peraturan, melainkan karena adanya kesadaran bahwa 

penerapan corporate governance sangat penting dalam berjalannya suatu perusahaan.  

Selain itu variabel manajemen laba (ABS_CR) terhadap kinerja keuangan 

(TOBINS’Q) diproleh hasil bahwa manajemen laba berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kinerja keuangan.  Hal tersebut dikarenakan tindakan oleh manajer untuk 

memanipulasi laporan keuangan dapat menurunkan kinerja keuangan perusahaan 
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tersebut sehingga semakin besar nilai manajemen laba akan memperburuk kinerja 

keuangan perusahaan tersebut.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good Corporate 

Governance terhadap manajemen laba dan efeknya terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan perbankan tahun 2015-2017. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 

pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2015-2017. 

2. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2015-2017. 

3. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2015-2017. 

4. Komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2015-2017. 
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5. Manajemen laba berpengaruh negatif terhadap manajemen laba pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2015-2017. 

 

5.2 Keterbatasan dan Saran 

Penelitian ini tidak terlepas dari adanya yang bisa dijadikan saran untuk 

penelitian selanjutnya. Adapun keterbastasan dan saran yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan proksi untuk kinerja keuangan yaitu 

Tobins’Q. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan profit margin, 

return on assets (ROA), return on equity (ROE), besic earning power, 

earning per share, residual income dan economic value added. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan metode discretionary revenue 

untuk manajemen laba. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan 

metode discretionary accrual/non-discretionary accrual dan real 

earning management.  

3. Disarankan untuk penelitian selanjutnya menambahkan variabel 

independen yaitu kepemilikan keluarga, karena kepemilikan keluarga 

berpotensi lebih besar dalam melakukan manajemen laba pada 

perusahaannya dan juga menambahkan kualitas audit sebagai variabel 
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independen karena kualitas audit yang tinggi memungkinkan terhindar 

dari praktik manajemen laba yang dilakukan manajer, dan kualitas 

audit yang rendah memungkinkan manajer melakukan manajemen 

laba. Selain itu memasukan mekanisme corporate governance lainnya 

seperti frekuensi pertemuan komite audit, reputasi audit dan opini 

audit. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1: Daftar Sampel Perusahaan Variabel Dependen ABS_CR 

No Nama Perusahaan Kode Perusahaan 

1. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. AGRO 

2. PT Bank Agris Tbk. AGRS 

3. PT Bank Artos Indonesia Tbk. ARTO 

4. Bank Capital Indonesia Tbk. BACA 

5. Bank Central Asia Tbk. BBCA 

6. PT Bank Harda Internasional Tbk. BBHI 

7. Bank Bukopin Tbk. BBKP 

8. PT Bank Mestika Dhrama Tbk. BBMD 

9. Bank Negara Indonesia Tbk. BBNI 

10. Bank Nusantara Parahyangan Tbk. BBNP 

11. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BBRI 

12. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. BBTN 

13. PT Bank Yudha Bhakti Tbk. BBYB 

14. PT Bank J’Trust Indonesia Tbk. BCIC 

15. Bank Danamon Indonesia Tbk. BDMN 

16. PT Bank Ganesha Tbk. BGTG 

17. PT Bank Ina Perdana Tbk. BINA 

18. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten 

Tbk. 

BJBR 

19. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. BJTM 
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20. PT Bank QNB Indonesia Tbk. BKSW 

21. PT Bank Maspion Indonesia Tbk. BMAS 

22. Bank Mandiri (Persero) Tbk. BMRI 

23. Bank Bumi Arta Tbk. BNBA 

24. Bank CIMB Niaga Tbk. BNGA 

25. PT Bank Maybank Indonesia Tbk. BNII 

26. Bank Permata Tbk. BNLI 

27. Bank Sinarmas Tbk. BSIM 

28. Bank of India Indonesia Tbk. BSWD 

29. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. BTPN 

30. Bank Victoria Internasional Tbk. BVIC 

31. PT Bank Dinar Indonesia Tbk. DNAR 

32. Bank Artha  Graha Internasional Tbk. INPC 

33. Bank Mayapada Internasional Tbk. MAYA 

34. PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. MCOR 

35. Bank Mega Tbk. MEGA 

36. PT Bank Mitraniaga Tbk. NAGA 

37. Bank OCBC NISP Tbk. NISP 

38. PT Bank Nationalnobu Tbk. NOBU 

39. Bank Pan Indonesia Tbk. PNBN 

40. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. SDRA 
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Lampiran 2: Daftar Sampel Perusahaan Variabel Dependen TOBINS_Q 

No Nama Perusahaan Kode Perusahaan 

1. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. AGRO 

2. PT Bank Agris Tbk. AGRS 

3. PT Bank Artos Indonesia Tbk. ARTO 

4. PT Bank MNC Internasional Tbk. BABP 

5. Bank Capital Indonesia Tbk. BACA 

6. PT Bank Harda Internasional Tbk. BBHI 

7. Bank Bukopin Tbk. BBKP 

8. PT Bank Mestika Dhrama Tbk. BBMD 

9. Bank Negara Indonesia Tbk. BBNI 

10. Bank Nusantara Parahyangan Tbk. BBNP 

11. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BBRI 

12. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. BBTN 

13. PT Bank Yudha Bhakti Tbk. BBYB 

14. Bank Danamon Indonesia Tbk. BDMN 

15. PT Bank Ganesha Tbk. BGTG 

16. PT Bank Ina Perdana Tbk. BINA 

17. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten 

Tbk. 

BJBR 

18. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. BJTM 

19. PT Bank QNB Indonesia Tbk. BKSW 

20. PT Bank Maspion Indonesia Tbk. BMAS 

21. Bank Mandiri (Persero) Tbk. BMRI 

22. Bank Bumi Arta Tbk. BNBA 
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23. Bank CIMB Niaga Tbk. BNGA 

24. PT Bank Maybank Indonesia Tbk. BNII 

25. Bank Permata Tbk. BNLI 

26. Bank Sinarmas Tbk. BSIM 

27. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. BTPN 

28. Bank Victoria Internasional Tbk. BVIC 

29. PT Bank Dinar Indonesia Tbk. DNAR 

30. Bank Artha  Graha Internasional Tbk. INPC 

31. Bank Mayapada Internasional Tbk. MAYA 

32. PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. MCOR 

33. Bank Mega Tbk. MEGA 

34. PT Bank Mitraniaga Tbk. NAGA 

35. Bank OCBC NISP Tbk. NISP 

36. PT Bank Nationalnobu Tbk. NOBU 

 

Lampiran 3: Hasil Olah Data Dengan Eviews 9 

Hasil Uji Chow & Hausman (ABS_CR) 

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

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 1.088373 (40,75) 0.3692 

Cross-section Chi-square 56.299483 40 0.0452 
     

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

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 1.088373 (40,75) 0.3692 

Cross-section Chi-square 56.299483 40 0.0452 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: ABS_CR   
Method: Panel Least Squares   

    

    

 
 
 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
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Hasil Uji 

Chow & 

Hausman (TOBINS_Q) 

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

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 1.088373 (40,75) 0.3692 

Cross-section Chi-square 56.299483 40 0.0452 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: ABS_CR   
Method: Panel Least Squares   
Date: 10/03/18   Time: 18:57   
Sample: 2015 2017   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 41   
Total panel (balanced) observations: 123  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     MANOWN -0.048167 0.059321 -0.811979 0.4185 

INTOWN 0.002732 0.025892 0.105503 0.9162 
BOARDIN 0.067141 0.059257 1.133034 0.2596 
AUCOM 0.013002 0.073291 0.177398 0.8595 

PRO -0.545667 0.353902 -1.541858 0.1259 
LEV -0.002073 0.011711 -0.177017 0.8598 
SIZE -0.007750 0.005291 -1.464801 0.1457 

C 0.279159 0.184099 1.516358 0.1322 
     
     R-squared 0.079316     Mean dependent var 0.073484 

Adjusted R-squared 0.023274     S.D. dependent var 0.088896 
S.E. of regression 0.087855     Akaike info criterion -1.963428 
Sum squared resid 0.887629     Schwarz criterion -1.780522 
Log likelihood 128.7508     Hannan-Quinn criter. -1.889132 
F-statistic 1.415296     Durbin-Watson stat 2.157915 
Prob(F-statistic) 0.205781    

     
      

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

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     

    
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 44.958046 (40,78) 0.0000 

Cross-section Chi-square 391.184261 40 0.0000 
     
     

 

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

     
     Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-section random 2.832755 4 0.5862 
     
     

 

Hasil Uji Normalitas (ABS_CR) 

0

2

4

6

8

10

-0.0250 -0.0125 0.0000 0.0125 0.0250 0.0375

Series: Standardized Residuals
Sample 2015 2017
Observations 86

Mean      -5.71e-05
Median  -0.002347
Maximum  0.040665
Minimum -0.034121
Std. Dev.   0.018180
Skewness   0.484325
Kurtosis   2.580925

Jarque-Bera  3.991503
Probability  0.135911

 

Test cross-section random effects  
     
     

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

     
     Cross-section random 3.419940 7 0.8436 
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Hasil Uji Normalitas (TOBINS_Q) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10

Series: Standardized Residuals
Sample 2015 2017
Observations 86

Mean      -0.003145
Median  -0.010197
Maximum  0.135490
Minimum -0.123209
Std. Dev.   0.068098
Skewness   0.369844
Kurtosis   2.036707

Jarque-Bera  5.285669
Probability  0.071159

 

 

Hasil Uji Multikolinearitas (ABS_CR) 

 MANOWN INTOWN BOARDIN AUCOM PRO LEV SIZE 
        
        MANOWN  1.000000 -0.330270  0.215130  0.129773 -0.134670 -0.017328 -0.384959 

INTOWN -0.330270  1.000000 -0.208505  0.121705  0.149965 -0.170211  0.023578 
BOARDIN  0.215130 -0.208505  1.000000 -0.064837 -0.175101 -0.050923 -0.085045 
AUCOM  0.129773  0.121705 -0.064837  1.000000  0.043208  0.066046 -0.179495 

PRO -0.134670  0.149965 -0.175101  0.043208  1.000000  0.121514  0.381697 
LEV -0.017328 -0.170211 -0.050923  0.066046  0.121514  1.000000  0.213561 
SIZE -0.384959  0.023578 -0.085045 -0.179495  0.381697  0.213561  1.000000 

 
 

Hasil Uji Multikolinearitas (TOBINS_Q) 

 
 ABS_CR PRO LEV SIZE 
     
     ABS_CR  1.000000 -0.244298  0.034453 -0.205982 

PRO -0.244298  1.000000  0.077334  0.299317 
LEV  0.034453  0.077334  1.000000 -0.092326 
SIZE -0.205982  0.299317 -0.092326  1.000000 
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Hasil Uji Hekterokedastisitas (ABS_CR) 

Dependent Variable: ABSRES   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 10/03/18   Time: 20:10   
Sample: 2015 2017   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 37   
Total panel (unbalanced) observations: 86  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     MANOWN -0.014212 0.011433 -1.243109 0.2176 

INTOWN -0.002770 0.004463 -0.620626 0.5367 
BOARDIN 0.011467 0.009553 1.200331 0.2336 
AUCOM 0.004906 0.010423 0.470677 0.6392 

PRO 0.012980 0.069864 0.185790 0.8531 
LEV -0.001216 0.001225 -0.992310 0.3241 
SIZE 0.000328 0.000949 0.345070 0.7310 

C -0.001476 0.031600 -0.046695 0.9629 
     
      

Hasil Uji Hekterokedastisitas (TOBINS_Q) 

 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.282826     Prob. F(14,71) 0.2398 

Obs*R-squared 17.36208     Prob. Chi-Square(14) 0.2374 
Scaled explained SS 7.637979     Prob. Chi-Square(14) 0.9073 

     
     

 

Hasil Uji Autokorelasi (ABS_CR) 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.982363     Prob. F(2,76) 0.3791 

Obs*R-squared 2.167216     Prob. Chi-Square(2) 0.3384 
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Hasil Uji Autokorelasi (TOBINS_Q) 

 
Dependent Variable: TOBINS_Q   
Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)  
Date: 10/25/18   Time: 17:03   
Sample: 1 86    
Included observations: 86   
Convergence achieved after 8 iterations  
Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ABS_CR -0.188040 0.151592 -1.240433 0.2184 

PRO 0.856145 0.330681 2.589036 0.0114 
LEV 0.032375 0.075182 0.430618 0.6679 
SIZE 0.001222 0.002019 0.605404 0.5466 
AR(1) 0.276213 0.105888 2.608533 0.0108 

SIGMASQ 0.004194 0.000943 4.448598 0.0000 
     
     R-squared 0.202317     Mean dependent var 0.062647 

Adjusted R-squared 0.152462     S.D. dependent var 0.072936 
S.E. of regression 0.067147     Akaike info criterion -2.495738 
Sum squared resid 0.360694     Schwarz criterion -2.324505 
Log likelihood 113.3167     Hannan-Quinn criter. -2.426825 
Durbin-Watson stat 1.856558    

     
     Inverted AR Roots       .28   
     
     

 

Hasil Uji Koefisien Determinasi, T dan F (ABS_CR) 

 
Dependent Variable: ABS_CR   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 10/03/18   Time: 20:17   
Sample: 2015 2017   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 37   
Total panel (unbalanced) observations: 86  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     MANOWN 0.037559 0.017742 2.116949 0.0375 

INTOWN -0.014033 0.006980 -2.010501 0.0478 
BOARDIN -0.000121 0.014464 -0.008395 0.9933 
AUCOM 0.037110 0.018450 2.011393 0.0477 

PRO -0.674907 0.134270 -5.026501 0.0000 
LEV -0.001587 0.002609 -0.608448 0.5447 
SIZE -0.003669 0.001390 -2.639856 0.0100 
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C 0.152360 0.046757 3.258572 0.0017 
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.002729 0.0205 

Idiosyncratic random 0.018851 0.9795 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.541361     Mean dependent var 0.041036 

Adjusted R-squared 0.500202     S.D. dependent var 0.026758 
S.E. of regression 0.018817     Sum squared resid 0.027619 
F-statistic 13.15265     Durbin-Watson stat 2.565579 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

Hasil Uji Koefisien Determinasi, T dan F (TOBINS_Q) 

 
Dependent Variable: TOBINS_Q   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 10/25/18   Time: 16:44   
Sample: 2015 2017   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 36   
Total panel (unbalanced) observations: 86  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ABS_CR -0.191385 0.091547 -2.090571 0.0397 

PRO 0.662142 0.259802 2.548638 0.0127 
LEV 0.029499 0.051116 0.577104 0.5655 
SIZE 0.002958 0.005662 0.522498 0.6027 

C -0.045271 0.196775 -0.230063 0.8186 
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.057202 0.6606 

Idiosyncratic random 0.040999 0.3394 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.159852     Mean dependent var 0.026696 

Adjusted R-squared 0.118363     S.D. dependent var 0.044860 
S.E. of regression 0.041569     Sum squared resid 0.139968 
F-statistic 3.852901     Durbin-Watson stat 1.734135 
Prob(F-statistic) 0.006456    
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