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ABSTRACT 

 

 The objectives of this research is to analyze influence of Earnings 

Management financial institution to auditor size, independent commissioners, 

independent audit comitte, and board of director’s in 2013 until 2015 periods. 

 Data used in this research were obtained from Indonesia Stock Exchange’s 

website. The number of sample for this research is 33 financial institutions. Analyze 

technique used for this research is multiple linier regression. 

 This research has been analyzed with Eviews 9 program, and during the 

significance test it indicated that common effects was the most appropriate method. 

The result of this research shows that auditor size, independent commissioner, and 

board of director have a positive significant effect to earnings management. And 

independent audit comitte have positive and no significant to earnings management. 

 

Keyword : Earning management, auditor size, independent commissioner, 

independent of audit comitte, board of director. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manajemen laba adalah tindakan yang diambil oleh manajer untuk mempengaruhi 

laba dan untuk mencapai beberapa tujuan spesifik laba yang dilaporkan (Scott, 2012).  

Praktik manajemen laba dapat merugikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, 

sebab manajemen laba membuat tampilan informasi pada laporan keuangan tidak 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini dapat menyebabkan pemegang 

saham ataupun investor membuat keputusan yang salah (Agustia 2013). 

Terungkapnya skandal-skandal manipulasi informasi keuangan perusahaan besar 

seperti Enron dan WorldCom telah menimbulkan persepsi negatif publik terhadap 

laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Sejumlah kasus di Indonesia dan di 

negara-negara lain juga memperkuat persepsi negatif ini. Kenyataannya, perusahaan-

perusahaan tersebut adalah perusahaan publik yang laporan keuangannya wajib di 

audit terlebih dahulu sebelum diumumkan kepada publik (Diantimala 2010). Dampak 

yang paling parah dari praktik manajemen laba yaitu dapat mengakibatkan 

kebangkrutan perusahaan seperti yang terjadi pada kasus Enron. Satu dampak yang 

sangat jelas pada saat kasus Enron yaitu para investor yang merugi karena nilai saham 

Enron yang ambruk sangat drastis. Hal tersebut disebabkan manajemen Enron yang 

telah melakukan window dressing dengan memanipulasi angka-angka laporan 
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keuangan agar kinerjanya tampak baik. Bahkan, pendapatan di-mark-up sebesar 

US$00 juta, dan utang senilai US$1,2 miliar disembunyikan dengan teknik off-

balance sheet (Kono & Yuyetta 2013). 

 Auditor Enron, Arthur Andersen, disalahkan karena ikut membantu proses 

rekayasa keuangan tingkat tinggi itu. Manipulasi ini telah berlangsung bertahun-

tahun, sehingga Sherron Watskn, salah satu eksekutif Enron yang tidak tahan lagi 

terlibat dalam manipulasi itu, mulai melaporkan praktik tidak terpuji tersebut. 

Kontroversi yang lain yaitu mundurnya beberapa eksekutif terkemuka Enron dan 

dipecatnya sejumlah rekan Andersen. Selain itu, kisah pemusnahan ribuan surat 

elektronik dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan audit Enron oleh petinggi 

di firma audit Arthur Andersen juga ikut terungkap. Karena masalah tersebut, Arthur 

Andersen harus berjuang keras menghadapi berbagai tuduhan, bahkan berbagai 

tuntutan di pengadilan. Diperkirakan tidak kurang dari US$32 miliar harus disediakan 

Arthur Andersen untuk dibayarkan kepada para pemegang saham Enron yang merasa 

dirugikan karena audit yang tidak benar (Kono dan Yuyetta 2013). 

Fenomena adanya kecurangan akuntansi juga terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 

yaitu kasus PT. Kimia Farma Tbk., PT. Indofarma Tbk., dan PT. Lippo 

mengindikasikan adanya praktik manajemen laba yang berawal dari terdeteksi adanya 

manipulasi laba. PT. Kimia Farma Tbk. pada tahun 2002 mengindikasikan adanya 

praktik manajemen laba dengan menaikkan laba hingga Rp 31,7 miliar. Praktik 

manajemen laba tersebut diduga terkait dengan keinginan manajemen laba untuk 
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dipilih kembali oleh pemerintah guna mengelola perusahaan farmasi tersebut. PT 

Indofarma Tbk. pada tahun 2004 melakukan praktik manajemen laba dengan 

menyajikan laba dengan menaikkan overstated laba bersih senilai Rp. 28,78 miliar, 

sehingga dampak dari penilaian persediaan barang dalam proses yang lebih tinggi 

dari yang seharusnya, sehingga harga pokok penjualan tahun tersebut understated. 

Target yang ingin dicapai dalam praktik ini adalah menaikkan laba. Berdasarkan 

penyelidikan BAPEPAM disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan 

PT Kimia Farma (audit 31 Desember 2001) telah mengikuti standar audit yang 

berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga 

tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut 

(Kusumaningtyas, 2012). 

Laporan keuangan mengandung informasi yang sangat berguna bagi pihak-pihak 

berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Menurut 

Ikatan Akuntan Indonesia (2009) tujuan dari laporan keuangan adalah untuk 

memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan 

yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka 

membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban 

manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 

Di dalam Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 1, dikatakan 

bahwa laporan keuangan harus menyajikan informasi yang berguna untuk investor 

dan calon investor, kreditur dan pengguna lain dalam pengambilan keputusan 
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investasi, kredit, dan keputusan lain yang sejenis dan rasional (Guna dan Herawaty 

2010). 

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, dibutuhkan peran 

seorang auditor. Auditor adalah sesorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam 

melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan perusahaan (Agustia 2013). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gul et al. (2005) ada beberapa indikator yang 

dapat digunakan untuk mendeteksi manajemen laba. Salah satu indikator tersebut 

adalah tempat auditor bekerja. Ukuran KAP menunjukkan kemampuan auditor untuk 

bersikap independen dan melaksanakan audit secara profesional. Auditor Big 4 

diharapkan lebih bisa mengungkap salah saji material antara pihak manajemen dan 

pemegang saham. Selain itu, auditor dalam kelompok KAP Big 4 cenderung memiliki 

auditor yang lebih berpengalaman yang pada gilirannya memiliki kemampuan dalam 

membatasi besarnya manajemen laba suatu perusahaan (Kono & Yuyetta 2013). 

Ada beberapa penelitian di Indonesia yang telah menguji manajemen laba dengan 

proksi ukuran KAP.  Penelitian Muhammad Dahlan (2009) menunjukan bahwa KAP 

yang berafiliasi dengan jaringan Big 4 mampu mengurangi manajemen laba akrual 

pada perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4. Hal ini juga didukung oleh Sanjaya 

(2008), perusahaan yang diaudit oleh KAP big 4 cenderung akan membatasi praktik 

manajemen laba. Akan tetapi penelitian dari Adityawarman dan Ali (2014) serta 

Challen (2011) menemukan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP besar justru 
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memiliki nilai manajemen laba akrual yang lebih tinggi daripada perusahan yang 

diaudit oleh KAP menengah dan kecil.   

Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang 

berhubungan dengan kandungan informasi laba. Secara umum dewan komisaris 

ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang 

terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan 

dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada 

berkurangnya kepercayaan investor (Boediono, 2005). Dewan komisaris independen 

antara lain bertugas dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan 

memiliki strategi bisnis yang efektif (memantau jadwal, anggaran, dan efektivitas 

strategi), mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku, serta menjamin bahwa 

prinsip-prinsip dan praktik good corporate governance telah dipatuhi dan diterapkan 

dengan baik (Sulistyanto, 2008). 

 Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang 

lebih baik terhadap manajemen, sehingga mempengaruhi kemungkinan kecurangan 

dalam menyajikan laporan  keuangan yang dilakukan oleh manajer (Chtourou et al., 

2001). Nasution dan Setiawan (2007) menguji pengaruh proporsi dewan komisaris 

independen terhadap manajemen laba. Hasilnya menunjukkan bahwa dewan 

komisaris independen berpengaruh signifikan dan negatif terhadap manajemen laba. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Murhadi (2009) dan Oktaviani (2015) 
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yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba.  

Selain itu komite audit merupakan salah satu komponen yang berperan penting 

dalam sistem pelaporan keuangan yaitu dengan mengawasi partisipasi manajemen 

dan auditor independen dalam proses pelaporan keuangan (Nabila dan Daljono, 

2013). Keberadaan komite audit secara umum diatur melalui Surat Edaran 

BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2002 dimana disebutkan bahwa komite audit terdiri 

dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh komisaris independen dengan dua orang dari 

eksternal perusahaan yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang 

akuntansi dan keuangan. Keberadaan komite audit merupakan perangkat yang 

penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Pamudji, Sugeng, 

Trihartati, 2010).  

Independensi anggota komite audit merupakan faktor utama dari sebagian besar 

penelitian komite audit. Anggota komite audit yang independen akan memastikan 

pelaporan keuangan yang lebih berkualitas, karena semakin independen anggota 

tersebut, maka kualitas pelaporan keuangan oleh perusahaan lebih dapat dipercaya. 

Sehingga independensi yang dimiliki oleh komite audit dapat meminimalisasi adanya 

manajemen laba (Kusumaningtyas 2012). Carcello et al., (2006) menyelidiki 

hubungan antara  komite audit independen di bidang keuangan dan manajemen laba. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit independen di bidang keuangan 

terbukti efektif mengurangi manajemen laba. Akan tetapi berbeda dengan penelitian 
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yang dilakukan oleh Agustia (2013), dan Oktaviani (2015) menunjukkan bahwa 

keberadaan komite audit dan independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba.  

Dewan direksi, seperti halnya dewan komisaris, juga memainkan peran yang 

penting dalam penerapan  manajemen laba. Direksi bertanggung jawab penuh atas 

pengurusan dan jalannya perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Orang-

orang duduk di posisi ini, pada akhirnya akan membuat berbagai keputusan strategis. 

Hal ini juga akan menentukan seberapa efektifnya dewan direksi menjalankan 

fungsinya (Widyaningdyah 2001). Dewan direksi bertugas untuk menelaah kinerja 

manajemen untuk meyakinkan bahwa perusahaan dijalankan secara baik dan 

melindungi kepentingan pemegang saham termasuk dalam mengawasi proses 

pelaporan keuangan (Subhan, 2011).  

Xie (2001) mengatakan bahwa jumlah dewan direksi yang kecil menyediakan 

hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang lebih baik dibanding dengan 

jumlah dewan direksi yang besar. Penelitian Xie (2001) menunjukkan bahwa 

keberadaan dewan direksi memiliki pengaruh dalam mengurangi tindakan manajer 

untuk melakukan manajemen laba. Subhan (2011) menguji pengaruh dewan direksi 

terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan ukuran dewan 

direksi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap manajemen laba. Akan tetapi 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2015) yang mengatakan 

bahwa dewan direksi tidak memeiliki pengaruh terhadap manajemen laba. 
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Peneliti akan mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh (Oktaviani, 2015) 

dengan menambahkan variabel ukuran KAP untuk dianalisa pengaruhnya terhadap 

praktik manajemen laba dengan menggunakan data dan periode tahun yang berbeda 

juga, yaitu perusahaan sektor keuangan dengan sub sektornya lembaga pembiayaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015. Sesuai dengan uraian 

diatas maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Ukuran KAP, Komposisi 

Dewan Komisaris Independen, Independensi Komite Audit, dan Dewan Direksi 

terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Lembaga Pembiayaan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2015”. 
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1.2 Rumusan dan Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah 

penelitian ini selanjutnya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran KAP Big 4 dan Non-Big 4 berpengaruh terhadap tingkat 

manajemen laba ? 

2. Apakah independensi dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat 

manajemen laba ? 

3. Apakah independensi komite audit berpengaruh terhadap tingkat 

manajemen laba ? 

4. Apakah proporsi dewan direksi berpengaruh terhadap tingkat manajemen 

laba ?  

1.3 Pembatasan Masalah 

 Penelitian ini membatasi jangka waktu penelitian 3 (tiga) tahun yaitu dari 

2013 hingga 2015. Data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan dan 

laporan auditor perusahaan lembaga pembiayaan. Perusahan yang menjadi objek 

penelitian ini adalah Perusahaan Lembaga Pembiayaan yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2013 – 2015. 

 

Pengaruh Ukuran KAP..., Rahma Yunita, Ak.-IBS, 2016



 
 
 

16 
 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran KAP Big 4 dan Non-Big 4 terhadap 

tingkat manajemen laba di perusahaan lembaga pembiayaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2013 - 2015. 

2. Untuk menganalisis pengaruh independensi dewan komisaris terhadap 

tingkat manajemen laba di perusahaan lembaga pembiayaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2013 - 2015. 

3. Untuk menganalisis pengaruh independensi komite audit terhadap tingkat 

manajemen laba di perusahaan lembaga pembiayaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013 - 2015. 

4. Untuk menganalisis pengaruh proporsi dewan direksi terhadap tingkat 

manajemen laba di perusahaan lembaga pembiayaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013 - 2015. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

Masih sedikit penelitian yang mengangkat hubungan ukuran KAP, 

independensi dewan komisaris, independensi komite audit, dan proporsi 

dewan direksi dengan manajemen laba di perusahaan lembaga 

pembiayaan. Sehingga penelitian ini dapat menambah literatur akuntansi. 

2. Bagi para pengguna laporan keuangan 

Pengguna laporan keuangan dapat mengambil keputusan yang tepat terkait 

informasi pada laporan keuangan pada perusahaan lembaga pembiayaan. 

3. Bagi kalangan akademisi 

Kalangan akademisi diharapkan melakukan penelitian yang lebih luas lagi, 

terkait masih sedikitnya penelitian yang meneliti mengenai topik terkait. 

4. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan dalam mengelola perusahaan, khususnya 

meminimalkan praktik manajemen laba. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bagian ini akan dijelaskan latar belakang permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah untuk mengungkapkan permasalahan 

objek yang diteliti serta pembatasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menguraikan teori-teori dasar yang digunakan menjadi landasan serta 

referensi dalam penulisan penelitian ini berdasarkan penelitian sebelumnya. Bab ini 

juga menguraikan hipotesis pada penelitian ini berdasarkan landasan teori dan 

penelitian-penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Berisi penjelasan mengenai apa saja variabel yang digunakan dalam penelitian 

serta definisi operasionalnya, apakah jenis dan sumber data yang digunakan, 

kemudian metode pengumpulan data dan metode analisis data seperti apa. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS DATA 
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 Berisi penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut mencakup 

gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data dan hasil analisis perhitungan 

statistik serta pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

 Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah 

dilakukan penelitian. Selain itu disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi 

pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

 Godfrey et al., (2010) dalam Accounting Theory menjelaskan mengenai teori 

keagenan. Godfrey et al., (2010) menjelaskan bahwa teori keagenan pertama kali 

dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976). Menurut Jensen dan Meckling (1976) 

agency theory adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan pemilik 

(principal). Jensen dan Meckling menggambarkan suatu hubungan perwakilan 

(agency) terjadi karena ada suatu perjanjian dimana satu pemilik (agent) 

menggunakan wakil atau manajer (agency) untuk melakukan beberapa jasa demi 

kepentingan pemilik. Baik pemilik maupun manajer merupakan pihak yang selalu 

ingin memaksimalkan kepentingannya. Sehingga timbul kemungkinan bahwa 

manajer tidak akan selalu bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik pemilik (Kono 

& Yuyetta 2013).  

 Agency theory berasumsi bahwa masing-masing individu termotivasi oleh 

kepentingannya sendiri-sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara 

kepentingan principal dan agent. Pihak principal termotivasi untuk menyejahterakan 

dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Agent termotivasi untuk 

memaksimalkan pemenuh kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam 
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hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun bonus. Konflik kepentingan semakin 

meningkat terutama karena principal tidak dapat memonitor aktivitas CEO sehari-

hari untuk memastikan bahwa CEO bekerja sesuai dengan keinginan pemegang 

saham (Agustia, 2013). 

2.1.2 Audit 

 Menurut Arens et al., (2014) auditing adalah akumulasi dan evaluasi bukti 

mengenai suatu informasi dengan kriteria yang ditentukan. Audit harus dilakukan 

oleh individu yang kompeten dan independen. Sementara menurut American 

Accounting Association (AAA) tahun 2011, auditing adalah suatu proses sistematis 

untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan 

asersi tentang tindakan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian 

antara asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta mengkomunikasikan 

hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Sukrisno (2013) auditing 

adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dam sistematik, oleh pihak 

yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, 

beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan 

untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.  

 Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa 

setidaknya ada tiga elemen fundamental dalam auditing, yaitu: 

Pengaruh Ukuran KAP..., Rahma Yunita, Ak.-IBS, 2016



 
 
 

22 
 

1. Seorang auditor harus independen. Pada definisi menurut Arens et al., 

American Accounting Association (AAA), dan Sukrisno jelas dikemukakan 

secara eksplisit tentang independensi tersebut. 

2. Auditor mengumpulkan bukti untuk mendukung pendapatnya. 

3. Hasil pekerjaan auditor adalah laporan (report).  

 Berdasarkan ruang lingkup dan objeknya, audit dibagi menjadi tiga jenis 

(Arens et al., 2014), yaitu: 

1. Audit operasional, berfokus pada proses pengevaluasian efisiensi dan 

efektivitas metode dan prosedur operasional perusahaan. Pada akhir audit 

operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk 

memperbaiki operasi. 

2. Audit kepatuhan, dilakukan untuk menentukan tingkat kepatuhan perusahaan 

terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku. 

3. Audit laporan keuangan, dilakukan untuk menentukan apakah laporan 

keuangan telah dinyatakan sesuai dengan criteria tertentu, criteria yang 

berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 
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2.1.2. 1 Tujuan Audit 

 Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) 2013 tujuan audit atas 

laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan 

pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil 

usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia, yaitu PSAK. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor 

untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan, untuk 

menyatakan tidak member pendapat. Baik dalam hal auditor menyatakan pendapat 

maupun menyatakan tidak memberikan pendapat, auditor tersebut harus menyatakan 

apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan IAI. 

Standar auditing tersebut mengharuskan auditor memberikan penilaian berupa opini 

mengenai tingkat kewajaran dan konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum di Indonesia dalam penyajian laporan keuangan perusahaan. 

2.1.2. 2 Audit Berbasis ISA 

 Menurut Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) 2013, SPAP merupakan 

acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan 

Publik dalam pemberian jasanya. IAPI melalui Dewan SPAP mengadopsi standar 

internasional yang ditetapkan oleh International Federation of Accountants (IFAC) 

menjadi SPAP berbasis standar internasional atau dengan nama lain International 
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Standards of Auditing (ISA) dimana SPAP versi sebelumnya yaitu SPAP 31 Maret 

2011 berbasis US GAAS. 

Tuanakotta (2013) menjelaskan mengapa Indonesia mengadopsi ISA, yaitu: 

1. Kekuatan Pasar 

Sebelum profesi di Indonesia mencanangkan untuk mengadopsi ISA, ada 

kantor akuntan publik (KAP) yang sudah menyiapkan diri ke arah itu. KAP 

Indonesia mempunyai jaringan global (seperti the Big Four) dan jaringan 

internasional lainnya (banyak diantaranya second tier firms) melayani klien global 

dan internasional yang sudah mengadopsi standar-standar IFAC. Bagi KAP yang 

melayani klien audit semacam ini, ISA bukan pilihan melainkan kewajiban. 

Sangat jelas bahwa kekuatan pasar merupakan penentu Indonesia mengadopsi 

ISA. 

2. Ada Nilai Tambah 

Target utama penerima nilai tambah adalah para investor dan calon investor 

yang dengan standar baru akan memperoleh laporan keuangan yang lebih baik. 

Akan tetapi pada akhirnya, profesi akuntansi juga yang memperoleh manfaat 

terbesar yaitu berupa peningkatan mutu audit. 

3. Mengenyampingkan Pro-kontra 
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Dalam menghadapi desakan lain untuk perubahan ke arah perbaikan, praktisi 

mengenyampingkan argumen pro dan kontra manfaat biaya dan memutuskan 

untuk berubah karena tuntutan lingkungan di mana kita berpraktik. 

Adopsi ISA merupakan bagian dari globalisasi perekonomian, termasuk 

globalisasi pasar uang dan pasar modal.  Sebagai konsep auditing, Arens dan rekan-

rekannya mengenal risiko dan peranannya dalam suatu audit. ISA selangkah lebih 

maju yaitu ISA merajut konsep risiko dalam setiap tahap audit. 

2.1.3  Laporan Keuangan  

 Menurut Kieso et al., (2014) laporan keuangan menyajikan informasi 

keuangan yang berguna untuk memberikan gambaran yang potensial bagi investor, 

pemberi pinjaman dan kreditur lainnya saat membuat keputusan dalam kapasitasnya 

sebagi pemasok dana.  

 Weygandt (2013: 22) jenis laporan keuangan dibagi menjadi empat, yaitu: 

1. Income Statement atau laporan laba rugi, yaitu laporan yang menyajikan 

pendapatan dan beban serta hasil pendapatan bersih atau kerugian bersih 

dalam periode waktu tertentu. 

2. Retained Earning Statement atau laporan perubahan modal, yaitu perubahan 

dalam laporan modal pada periode waktu tertentu. 

Pengaruh Ukuran KAP..., Rahma Yunita, Ak.-IBS, 2016



 
 
 

26 
 

3. Statement Of Financial Posittion atau neraca keuangan, yaitu laporan asset, 

liabilitas dan modal dalam suatu perusahaan pada waktu tertentu. 

4. Statement Of Cash Flows atau laporan arus kas, yaitu ringkasan informasi 

mengenai kas masuk (diterima) dank as keluar (dibayar) pada periode waktu 

terntentu.  

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (2007) laporan keuangan 

merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap 

biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal (yang disajikan 

dalam berbagai cara seperti misalnya arus kas atau laporan arus dana), catatan dan 

laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan 

keuangan. 

2.1.4 Lembaga Pembiayaan 

Menurut Siamat (2004: 282)  lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang 

melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal 

dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Sedangkan perusahaan 

pembiayaan (finance company) adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk 

melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Bidang 

usaha lembaga pembiayaan, pada awalnya, sebagaimana diatur dalam Keppres No. 61 

Tahun 1988 adalah sebagai berikut: 

a. sewa guna usaha (leasing) 
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b. modal ventura (venture capital ) 

c. anjak piutang (factoring) 

d. pembiayaan konsumen (consumer finance) 

e. kartu kredit (credit card) 

f. perdagangan surat berharga (securities company) 

 Melihat lingkup bidang usaha perusahaan pembiayaan yang jenisnya beragam 

tersebut maka perusahaan pembiayaan yang melakukan lebih dari satu kegiatan 

sering pula disebut multifinance company. Selanjutnya dengan Keputusan Menteri 

Keuangan No. 1256/KMK.00/1989 tanggal 18 Nopember 1989 bidang usaha 

perdagangan surat berharga dikeluarkan diri lingkup usaha lembaga pembiayaan 

karena kegiatan tersebut sangat terkait dengan kegiatan di bidang pasar modal 

sehingga peraturan dan pembinaan kegiatan perusahaan perdagangan surat berharga 

atau perusahaan efek tersebut dialihkan kepada BAPEPAM sebagai otoritas pasar 

modal. Lingkup usaha lembaga pembiayaan tersebut lebih lanjut disesuaikan kembali 

dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 468/KMK.017/1995 tanggal 3 Oktober 

1995 di mana bidang usaha modal ventura menjadi kegiatan yang terpisah dari 

perusahaan pembiayaan. 

 Selanjutnya, sejak lembaga pembiayaan diperkenalkan pada akhir 1988 

sampai sebelum terjadinya krisis moneter dan perbankan akhir 1997, perkembangan 
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usaha lembaga pembiayaan mengalami peningkatan yang cukup pesat. Dalam 

pelaksanaan pengawasan perusahaan pembiayaan telah ditetapkan Keputusan 

Bersama Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia No. 

607/KMK.017/1995 dan No. 28/9/Kep/GBI tanggal 19 Desember 1995. Keputusan 

Bersama tersebut memberi wewenang kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan 

pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan yang hasilnya dilaporkan kepada 

Menteri Keuangan, meliputi pengawasan terhadap kegiatan: 

a. penarikan pinjaman luar negeri (offshore loan) 

b. penyaluran pinjaman yang bersumber dari kredit perbankan. 

c. penerbitan surat sanggup bayar (promissory notes) 

d. kualitas aktiva produktif 

e. kebenaran dan kelengkapan laporan. 

2.1.5 Ukuran KAP 

 Menurut (Kono dan Yuyetta, 2013) ukuran KAP menunjukkan kemampuan 

auditor untuk bersikap independen dan melaksanakan audit seacara profesional. 

Independensi auditor dari KAP Big four maupun non-Big four akan berdampak 

terhadap pendeteksian manajemen laba.  
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 Menurut website IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) ketentuan yang 

berlaku di Indonesia KAP yang bekerjasama dengan The Big Four dapat 

dikelompokkan sebagai berikut : 

Kelompok KAP Big 4 tahun 2013 – 2015 

1. KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja yang bekerjasama dengan Ernst & 

Young (EY) 

2. KAP Tanudiredja, Wibisana dan rekan yang bekerjasama dengan 

PricewaterhouseCooper (PwC) 

3. KAP Osman Bing Satrio yang bekerjasama dengan Deloitte Touche 

Tohmatsu 

4. KAP Sidharta Widjaja dan rekan yang bekerjasama dengan KPMG 

Keempat KAP tersebut menjalankan kegiatan operasionalnya di Indonesia dengan 

berafiliasi dengan KAP Internasional. 

 Pada penelitian ini, pengukuran variable ukuran KAP menggunakan variable 

dummy yang diperoleh dari penelitian Kuno dan Yuyetta (2013). Jika KAP tersebut 

termasuk ke dalam KAP besar (big four) maka akan diberi nilai 1 dan jika KAP 

tersebut termasuk kedalam KAP kecil (non-big four) maka akan diberi nilai 0. 
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2.1.6 Good Corporate Governance 

 Di era globalisasi pasar saat ini setiap perusahaan selain dituntut untuk 

semakin inovatif juga harus mempunyai tata kelola perusahaan yang baik (good 

corporate governance) agar dapat terus bertahan. Menurut Komite Nasional 

Kebijakan Governance (KNKG 2006) istilah Good Corporate Governance pertama 

kali diperkenalkan oleh Komite Cadburry di tahun 1992 yang menggunakan istilah 

tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai Cadburry Report. 

Komite Cadburry mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai sistem yang 

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai 

keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk 

menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders 

(KNKG 2006). Good Corporate Governance (GCG) adalah salah satu pilar dari 

sistem ekonomi pasar.  

 Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia dalam KNKG (2006) 

terdapat manfaat dalam corporate governance, yaitu: 

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan 

keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih 

meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. 

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat 

meningkatkan corporate value. 
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3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus 

akan meningkatkan shareholder value dan dividen. 

2.1.6.1 Prinsip Good Corporate Governance 

 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 

tahun 1999 telah menerbitkan dan mempublikasikan OECD Principles of Corporate 

Governance. Prinsip-prinsip tersebut ditunjukkan untuk membantu para Negara 

anggotanya maupun Negara lain berkenaan dengan upaya-upaya untuk mengevaluasi 

dan meningkatkan kerangka kerja hukum, institusional, dan regulatori corporate 

governance dan member pedoman dan saran-saran untuk pasar modal, investor, 

perusahaan, dan pihak-pihak lain yang memiliki peran dalam pengembangan Good 

Corporate Governance (Darmawati, 2003). 

 Menurut KNKG (2006) setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip 

GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Untuk 

mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan 

pemangku kepentingan (stakeholders) diperlukan prinsip-prinsip GCG, sebagai 

berikut: 

1. Transparansi  
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 Yaitu mengelola perusahaan secara transparan dengan semua stakeholder 

(orang-orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas 

perusahaan). Disini para pengelola perusahaan harus berbuat secara transparan 

kepada penanam saham, jujur apa adanya dalam membuat laporan usaha, tidak 

manipulasi. Kertebukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan 

pengungkapan informasi yang dianggap penting dan relevan. 

2. Akuntabilitas 

 Yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban dalam 

perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan 

efisien. Manajemen harus membuat job description yang jelas kepada semua 

karyawan dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Oleh karena itu, 

perusahaan akan menjadi lebih jelas hak dan kewajibannya, fungsi dan tanggung 

jawabnya serta kewenangannya dalam setiap kebijakan perusahaan. 

3. Responsibilitas 

 Yaitu menyadari bahwa ada bagian-bagian perusahaan yang membawa 

dampak pada lingkungan dan masyarakat pada umumnya. Di sini perusahaan harus 

memperhatikan amdal, keamanan lingkungan, dan kesesuaian diri dengan norma-

norma yang berlaku di masyarakat setempat. Perusahaan harus apresiatif dan proaktif 

terhadap setiap gejolak sosial masyarakat dan setiap yang berkembang di masyarakat 
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sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat 

pengakuan sebagai good corporate citizen. 

4. Independensi 

 Yaitu berjalan tegak dengan bergandengan bersama masyarakat. Perusahaan 

harus memiliki otonominya secara penuh sehingga pengambilan-pengambilan 

keputusan dilakukan dengan pertimbangan otoritas yang ada secara penuh. 

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ 

perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

5. Kewajaran dan Kesetaraan 

 Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya 

berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraanya. Perusahaan harus membuat sistem 

yang solid untuk membuat semua pekerjaan seperti yang diharapkan. Dengan 

pekerjaan yang wajar dan setara tersebut diharapkan semua peraturan yang ada ditaati 

guna melindungi semua orang yang mempunya kepentingan terhadap 

keberlangsungan bisnis. 

Pelaksanaan pedoman umum GCG beserta prinsip-prinsipnya oleh perusahaan 

terbuka di Indonesia (Emiten/Perusahaan Pubik) maupun perusahaan tertutup pada 

dasarnya bersifat compy and explain. Pedoman yang ada hanya merupakan acuan 

sedangkan pelaksanaannya ini bersifat voluntary dan tidak terdapat sanksi hukum 
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apabila perusahaan tidak menerapkan pedoman ini. Namun untuk beberapa substansi 

pedoman GCG bersifat mandatory melalui adopsi peraturan Bapepam-LK, seperti: 

1. Kewajiban pembentukan Komite Audit 

2. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan yang sekurang-

kurangnya 30% dari dewan komisaris 

3. Kriteria komisaris independen, seperti : 

a. Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik 

b. Tidak mempunyai saham emiten atau perusahaan publik baik langsung 

maupun tidak langsung 

c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan komisaris, direksi, dan 

pemegang saham utama (mayoritas) emiten atau perusahaan publik 

d. Tidak mempunyai hubungan usaha dengan emiten atau perusahaan 

publik (peraturan Bapepam-LK No. IX.I7). 

e. Keberadaan unit Internal Audit bagi emiten atau perusahaan publik 

(peraturan Bapepam-LK No. X.K.6 tahun 2006), seperti frekuensi 

rapat Dewan Komisaris dan Direksi, frekuensi kehadiran anggota 

Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat tersebut, frekuensi rapat 

dan kehadiran Komite Audit, pelaksanaan tugas dan 
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pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi, dan remunerasi 

Dewan Komisaris dan Direksi. 

2.1.6.2 Dewan Komisaris 

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 dewan 

komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan 

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

memberi nasihat kepada direksi. Menurut Jao dan Pagalung (2011) dewan komisaris 

adalah pihak yang berperan penting dalam menyediakan laporan keuangan 

perusahaan yang relieble. Keberadaan dewan komisaris mempunyai pengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan dan dipakai sebagai ukuran tingkat rekayasa yang 

dilakukan manajer. Dewan komisaris menggambarkan puncak dari sistem 

pengendalian pada perusahaan besar, yang memiliki peran ganda yaitu untuk 

memonitor dan pengesahan (ratification).  

Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas 

pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini 

penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen 

laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Untuk mengatasinya 

dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan 

(Chtourou et al., 2001).  
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Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang 

berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam 

menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak 

manajemen dalam menyusun lapporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu 

laporan laba yang berkualias (Boediono, 2005). Jumlah anggota dewan komisaris 

harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan 

efektivitas dalam pengambilan keputusan (KNKG, 2006).  

Tindakan manajemen laba yang dapat berkembang menjadi manipulasi laba 

atau bahkan kecurangan laporan keuangan turut dipengaruhi oleh adanya pengawasan 

perusahaan yang tidak efektif. Fungsi pengawasan dari komisaris independen 

dibutuhkan sebagai kontrol perusahaan terhadap aktivitas yang dilakukan manajer 

perusahaan. Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai 

pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mempengaruhi 

kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan oleh 

manajer (Chtourou et al., 2001). 

Dewan komisaris dapat melakukan tugasnya sendiri maupun dengan 

mendelegasikan kewenangannya pada komite yang bertanggung jawab pada dewan 

komisaris. Dewan komisaris harus memantau efektifitas praktek pengelolaan 

korporasi yang baik (good corporate governance) yang diterapkan perseroan bilaman 

perlu melakukan penyesuaian. Menurut Peraturan Pencatatan nomor IA tentang 
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Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersfat Ekuitas di Bursa yaitu jumlah komisaris 

independen minimum 30%.  

 Independensi dewan komisaris pada penelitian ini diukur dengan 

menggunakan indikator persentase dewan komisaris yang independen terhadap 

jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Independensi dewan komisaris diperoleh 

dari perhitungsn (Oktaviani, 2015): 

 

2.1.6.3 Komite Audit 

 Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih 

besar, untuk mengerjakan pekerjaan tertentu untuk melakukan tugas-tugas khusus. Di 

dalam perusahaan, komite ini sangat berguna untuk menangani masalah-masalah 

yang membutuhkan integrasi dan koordinasi sehingga dimungkinkan permasalahan-

permasalahan yang signifikan atau penting dapat segera teratasi (Kusumaning, 2004). 

Komite audit diketuai oleh anggota komite audit yang merupakan komisaris 

independen. Menurut Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No. Kep-315/BEJ/06-

2000 tugas utama komite audit termasuk pemeriksaan dan pengawasaan tentang 

proses pelaporan keuangan dan kontrol internal. 

Terkait dengan tanggung jawabnya yang erat dengan proses pelaporan 

keuangan, anggota dari komite audit harus mengerti tentang keuangan, profesional 
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dan memenuhi kualifikasi sebagai seorang anggota, dan berfungsi independen untuk 

bisa secara efektif melaksanakan pekerjaannya, selain kualifikasi keahlian dan 

pengalaman di bidang keuangan dan akuntansi, independensi dari anggota komite 

audit juga diperlukan di mana komite audit akan lebih efektif dalam melindungi 

kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan hanya jika anggota komite audit 

merupakan orang yang independen dari manajemen (Carcello & Neal, 2000). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dechow et al., (1996) menyebutkan 

bahwa perusahaan yang terkena skandal kasus kecurangan laporan keuangan 

kemungkinan besar tidak mempunyai komite audit atau komite auditnya tidak bekerja 

secara efektif dan efisien dalam setiap rapat yang dilaksanakan. Independensi 

merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh komite audit. Oleh karena itu, 

keberadaan komite audit yang cukup independen dapat membantu dalam mengurangi 

aktivitas manajemen laba (Kusumaning, 2004).  

Indepedensi komite audit pada penelitian ini diukur dengan menggunakan 

jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Independensi komite audit 

dperoleh dari perhitungan (Oktaviani, 2015). 

2.1.6.4 Dewan Direksi 

 Dewan direksi merupakan salah satu sistem manajemen yang memungkinkan 

optimalisasi peran anggota direksi dalam penyelenggaraan Good Corporate 

Governance. Dewan direksi bertugas untuk menelaah kinerja manajemen untuk 
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meyakinkan, bahwa perusahaan dijalankan secara baik dan melindungi kepentingan 

pemegang saham (Subhan, 2011). Xie (2001) mengatakan bahwa jumlah dewan 

direksi yang kecil menyediakan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang 

lebih baik dibanding dengan jumlah dewan direksi yang besar. Jumlah dewan direksi 

(board of directors) berpengaruh terhadap efektif tidaknya pengawasan kinerja 

manajer.  

Menurut Jensen (1993) dalam Xie (2001)  jumlah dewan direksi yang relatif 

kecil dapat membantu meningkatkan kinerja mereka dalam memonitor manajer. 

Jumlah dewan direksi yang terlalu besar tidak dapat berfungsi secara optimal dan 

akan lebih mudah dikontrol oleh manajer. Jika manajer dapat mengontrol dewan 

direksi serta adanya asimetri informasi maka akan lebih leluasa bagi manajer untuk 

melakukan manajemen laba. Dewan direksi pada penelitian ini diukur dengan 

menggunakan jumlah seluruh anggota dewan direksi yang ada pada perusahaan 

lembaga pembiayaan yang diperoleh dari perhitungan Oktaviani (2015). 
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2.1.7 Manajemen Laba 

2.1.7.1 Pengertian Manajemen Laba 

 Manajemen laba sebagai suatu proses pengambilan langkah yang disengaja 

dalam batas prinsip akuntansi yang berterima umum baik didalam maupun diluar 

batas General Accepted Accounting Prinsip (Oktaviani, 2015). Pengertian 

manajemen laba menurut Scott (2012) adalah sebagai pemilihan kebijakan akuntansi 

oleh manajer. Scoot mengungkapkan terdapat dua cara untuk memahami manajemen 

laba. Pertama, sebagai perilaku oportunistik manajemen untuk memaksimumkan 

utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan biaya politik. 

Kedua, memandang manajemen laba dari perspektif kontrak efisien, dimana 

manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka 

dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untung 

keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. 

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa manajemen laba merupakan usaha 

pihak manajemen yang disengaja untuk memanipulasi laporan keuangan dalam 

batasan yang dibolehkan oleh prinsip-prinsip akuntansi dengan tujuan untuk 

memberikan infromasi yang menyesatkan para pengguna laporan keuangan bagi 

keuntungan pihak manajer. selain itu manajemen laba dianggap sebagai tindakan 

yang dapat menurunkan kualitas laporan keuangan (Agustia, 2013). 
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2.1.7.2 Pola Manajemen Laba 

Manajer dapat melakukan pola manajemen laba. Scott (2012: 425) 

menyebutkan pola-pola manajemen laba tersebut antara lain : 

1. Taking a bath.  

Pola ini sering terjadi karena adanya tekanan organisasi. Ketika 

perusahaan harus melaporkan kerugian, manajemen melaporkan kerugian 

yang besar karena sudah terlanjur rugi. Manajer akan menghapus aset dan 

mengakui biaya pada tahun berjalan sehingga nilai pengakuan akrual di masa 

depan akan menjadi kecil. Pembalikan akrual ini akan meningkatkan 

probabilitas keuntungan yang dilaporkan di masa depan. 

2. Minimalisasi Laba (Income Minimization).  

Pola manajemen laba ini mirip dengan taking a bath. Pola ini dipilih 

oleh perusahaan selama periode profitabilitas tinggi sehingga jika laba periode 

mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba 

periode sebelumnya. 

3. Maksimalisasi Laba (Income Maximization).  

Pola manajemen laba ini dilakukan oleh manajer untuk mendapatkan 

bonus yang tinggi dengan cara menaikan laba yang dilaporkan. Perusahaan 

yang juga hampir melanggar perjanjian utang cenderung melakukan 

maksimalisasi laba agar terhindar dari kemungkinan terjadinya tindakapn 

pelanggaran perjanjian utang perusahaan. 
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4.  Perataan Laba (Income Smoothing). 

 Manajer melakukan pola manajemen laba ini dengan melakukan 

perataan laba yang dilaporkan sepanjang periode ke periode berikutnya untuk 

mendapatkan kompensasi atau bonus yang relatif konstan. Hal ini dilakukan 

oleh manajemen yang yang bersifat enggan dalam mengambil risiko (risk 

averse). Laba dengan vlotalitas tinggi juga mengindikasikan kemungkinan 

terjadinya pelanggaran perjanjian utang yang semakin tinggi. Hal ini akan 

mendorong manajemen melakukan manajemen laba dalam pemerataan laba 

untuk mengurangi volatilitas laba bersih yang dilaporkan sehingga covenant 

ratio dapat bersifat konstan atau rata sepanjang waktu. Manajer juga 

melakukan pemerataan laba untuk tujuan eksternal. Laba yang konstan dapat 

menyampaikan informasi ke pasar mengenai persistensi laba perusahaan. 

2.1.7.3 Motivasi Manajemen Laba 

 Scott (2009) dalam Sutikno (2014) mengemukakan beberapa motivasi 

terjadinya manajemen laba, yaitu: 

1. Bonus Purpose 

Manajer yang memiliki informasi laba bersih perusahaan akan bertindak 

secara opportunistic untuk mengatur laba bersih tersebut sehingga dapat 

memaksimalkan bonus mereka berdasarkan compensation plans perusahaan. 

2. Political Motivations 

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba laporan pada perusahaan 

publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena 
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adanya tekanan publik yang mnegakibatkan pemerintah menetapkan aturan 

yang lebih ketat. 

3. Taxation Motivation 

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling 

nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan 

pajak pendapatan. 

4. Pergantian CEO 

CEO yang mendekati masa pensiun cenderung akan menaikkan laba untuk 

meningkatkan bonus mereka. Demikian juga dengan CEO yang kurang 

berhasil memperbaiki kinerja perusahaan, mereka akan memaksimalkan laba 

agar tidak diberhentikan. 

5. Initial Public Offering (IPO) 

Perusahaan yang akan go public belum memiliki harga pasar sehingga perlu 

menetapkan nilai saham yang akan ditawarkan. Hal ini menyebabkan manajer 

perusahaan yang going public melakukan manajemen laba untuk memperoleh 

harga yang lebih tinggi atas sahamnya. 

6. Pentingnya Memberi Informasi Kepada Investor 

Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor 

sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor dapat menilai bahwa 

perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik. 
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2.1.7.4 Pengukuran Manajemen Laba 

 Menurut Sulistyanto (2008) ada beberapa model empiris yang dapat 

digunakan untuk mendeteksi manajemen laba, pertama kali dikembangkan oleh 

Healy, De Angelo, Jones dan Modified Jones. Dalam penelitian ini menggunakan 

modified jones model karena menurut peneliti terdahulu seperti Jao dan Pagalung 

(2011), Kono dan Yuyetta (2013), serta Oktaviani (2015) menyatakan bahwa The 

Modified Jones merupakan metode pendeteksian manajemen laba yang paling banyak 

digunakan karena dinilai sebagai model yang paling baik dalam mendeteksi 

manajemen laba dan memberikan hasil yang paling baik  

 Model tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut (Sulistyanto 2008) : 

 

Akrual periode berjalan (current accruals) didefinisikan sebagai 

perubahan aktiva lancar non-kas (non-cash current assets) dikurangi perubahan 

kewajiban lancar (operating current liabilities). Perubahan aktiva lancar non-kas 

akan dihitung sebagai perubahan  aktiva lancar dikurangi dengan kas, sedangkan 

perubahan kewajiban lancar akan dihitung sebagai perubahan total hutang 

dikurangi dengan hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo (current maturity 

of long-term debt) 

Current Accruals = Δ (Current Assets – Cash) – Δ (Current Liabilities – Current 

Maturity of Long Term Debt) 
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Nondiscretionary current acruals merupakan metode akrual yang 

diekspektasi dengan menggunakan Modified Jones Model. Expected current 

acrual sebuah perusahaan ditahun tertentu diestimasi dengan menggunakan cross-

sectional ordinary least square (OLS) regression terhadap current acruals 

(CurrAcc) dan perubahan penjualan. 

 

Semua nilai diatas diregresikan dengan menggunakan  sebagai 

variabel dependen, sedangkan  dan  sebagai variabel 

independen. Regresi terhadap tiga komponen ini menghasilkan nilai  dan  

yang digunakan untuk menghitung nilai nondiscretionary acrual dengan 

menggunakan rumus : 

 

Keterangan : 

 = Nondiscretionary accrual perusahaan i periode t 

 = Estimated intercept perusahaan i periode t 

 = Slope untuk perusahaan i periode t 

 = Total aset untuk perusahaan i periode t-1 

 = Perubahan penjualan perusahaan i periode t 
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 = Perubahan dalam piutang dagang perusahaan i periode t 

Discretionary current acrual untuk sebuah perusahaan pada tahun tertentu 

dihitung sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

 = Discretionary current acrual perusahaan i periode t 

 = Current acrual perusahaan i periode t 

 = Total aktiva perusahaan i periode t-1 

 = Nondecretionary current accrual perusahaan i periode t 

Untuk menghitung discretionary dan nondiscretionary long-term acrual, 

harus menghitung discretionary dan nondiscretionary total acrual. Discretionary 

total acrual sebuah perusahaan ditahun tertentu dihitung meregresi total akrual 

sebagai dependen variabel dan gross property, plant, dan equipment (PPE) 

sebagai additional explanatory variable.  

 

Semua nilai diatas diregresikan dengan menggunakan  sebagai 

variabel dependen, sedangkan  ,  , dan  sebagai variabel 

independen. Regresi terhadap keempat komponen ini menghasilkan nilai b0, b1, 
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dan b2 yang digunakan untuk menghitung nilai nondiscretionary total acrual 

(NDTA) dihitung sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

 = Estimated intercept perusahaan i periode t 

 = Slope untuk perusahaan i periode t 

 = Gross property, plant and equipment perusahaan i periode t 

 = Perubahan total aktiva perusahaan i periode t-1 

Kemudian untuk menghitung nilai Discretionary Accrual (DTA) merupakan 

selisih total akrual (TAC) dengan nondiscretionary accruals (NDTA). 

 

 

 

 

 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 Berikut adalah penelitian terdahulu yang dilampirkan oleh penulis memiliki 

relevansi dengan penelitian yang diangkat oleh penulis Oktaviani (2015) melakukan 

penelitian untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi, proporsi dewan 
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komisaris independen, dan ukuran komite audit terhadap praktik manajemen laba. 

Variabel dependen yang digunakan adalah manajemen laba. Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 2009-2014. Dengan jumlah populasi sebanyak 10 

perusahaan. Metode penentuan sampel yang digunakan peneliti adalah purposive 

sampling, dengan kriteria perusahaan yang secara konsisten. Dan jumlah peurusahaan 

yang memenuhi kriteria adalah 7 perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran 

dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran komite audit tidak 

berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. 

 Kono & Yuyetta (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 

arus kas bebas, ukuran KAP, spesialisasi industri KAP, audit tenur, dan independensi 

auditor terhadap manajemen laba. Variabel dependen yang digunakan adalah 

manajemen laba. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI sejumlah 461 perusahaan selama tahun 2009-2011.  Sedangkan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 138 perusahaan. Teknik 

pengambilan sampel dengan purposive sampling. Hasil dari penelitian ini adalah arus 

kas bebas mempunyai pengaruh negatif (-) terhadap manajemen laba, sedangkan 

ukuran KAP, spesialisasi industri KAP, audit tenur, dan independensi auditor tidak 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

 Agustia (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh faktor good 

corporate governance, free cash flow, dan leverage terhadap manajemen laba. 

Variable dependen yang digunakan adalah manajemen laba. Populasi yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah perusahaan tekstil yang terdaftar di BEI selama tahun 

2007-2011. Dengan jumlah populasi sebanyak 18 perusahaan. Metode penentuan 

sampel yang digunakan peneliti adalan purposive sampling, dengan kriteria 

perusahaan yang mempunyai data untuk perhitungan variabel tersedia. Dan jumlah 

perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut adalah 14 perusahaan. Hasil dari 

penelitian ini adalah ukuran komite audit, proporsi komite audit independen, 

kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba, sedangkan free cash flow dan leverage berpengaruh negatif 

(-) dan signifikan terhadap manajemen laba. 

 Azzoz & Khamess (2012) melakukan penelitian untuk mengetahui the impact 

of corporate governance mechanisms on earnings management. Variabel dependen 

yang digunakan adalah manajemen laba. Menggunakan data sekunder yang terdiri 

dari laporan keuangan tahunan perusahaan dari Bank Ethiopia dengan periode 2007-

2012. Sampel terdiri dari 73 perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut adalah audit 

committe size dan audit committe activity berpengaruh terhadap kualitas laba dan 

manjemen laba, sedangkan CEO duality, board composition, audit committe 

composition tidak berpengaruh terhadap kualitas dan manajemen laba. 

 Jao & Pagalung (2011) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 

corporate governance, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap manajeme laba. 

Variable dependen yang digunakan adalah manajemen laba. Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur selama tahun 2006-2009. Sampel 

terdiri dari 28 perusahan yang terdaftar di BEI dengan teknik purposive sampling. 

Pengaruh Ukuran KAP..., Rahma Yunita, Ak.-IBS, 2016



 
 
 

50 
 

Hasil penelitian tersebut adalah corporate governance berpengaruh positif (+) dan 

signifikan terhadap manajemen laba, ukuran perusahaan berpengaruh negatif (-) dan 

signifikan terhadap manajemen laba, dan leverage tidak berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba.  

 Ringkasan hasil diatas dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.3 Tabel Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

No. 
Nama Peneliti & 

Tahun 

Judul Penelitian 
Variabel Hasil Penelitian 

1.  (Azzoz, Abdel., 

Khamees, 2012) 

The Impact of 

Corporate 

Governance 

Mechanisms On 

Dependen : 

Kualitas laba dan 

Manajemen Laba 

Independen : 

a. Ukuran komite audit dan 

aktivitas komite audit 

berpengaruh terhadap kualitas 

laba dan manajemen laba. 
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Earnings 

Management: 

Evidence From 

Banks In Ethiopia 

CEO duality, Board Size, 

Board Composition, 

Audit Committe Size, 

Audit Committe 

Composition, Audit 

Committe Activity 

b. CEO duality, komposisi 

komite audit dan komposisi 

dewan tidak berpengaruh 

terhadap kualitas laba dan 

manajemen laba 

2. (Agustia, 2013) Pengaruh Faktor 

Good Corporate 

Governance, Free 

Cash Flow, dan 

Leverage terhadap 

manajemen laba 

Dependen : 

Manajemen laba 

Independen : 

Ukuran komite audit, 

proporsi komite audit 

independen, kepemilikan 

institusional, kepemilikan 

manajerial, free cash 

flow, leverage 

a. Ukuran komite audit, 

proporsi komite audit 

independen, kepemilikan 

institusional, kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba 

b. Free cash flow dan leverage 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

manajemen laba 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

3. (Jao & 

Pagalung, 2011) 

Corporate 

Governance, 

ukurun perusahaan, 

dan leverage 

terhadap 

manajemen laba 

Dependen : 

Manajemen laba 

Independen : 

Kepemilikan manajerial, 

dewan komisaris, komite 

audit, ukuran perusahaan, 

a. Corporate governance 

berpengaruh negatif (-) 

terhadap manajemen laba.  

b. Ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif (-) 

terhadap manajemen laba. 
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perusahaan 

maufaktur 

Indonesia 

dan leverage c. Leverage tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba.  

4. (Nasution & 

Setiawan, 2007) 

Pengaruh Corporate 

Governance 

terhadap 

manajemen laba di 

industri perbankan 

Indonesia 

Dependen : 

Manajemen laba 

Independen : 

Komposisi dewan 

komisaris independen, 

Ukuran dewan komisaris, 

Komite Audit, Ukuran 

Perusahaan 

a. Komposisi dewan komisaris 

independen berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap manajemen laba. 

b. Ukuran dewan komisaris 

berpnegaruh positif dan 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

c. Komite audit berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

d. Ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba 

 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

5. (Kusumaningty

as, 2012) 

Pengaruh 

independensi 

komite audit dan 

kepemilikan 

institusional 

terhadap 

manajemen laba 

Dependen : 

Manajemen laba 

Independen : 

Independensi komite 

audit dan kepemilikan 

institusional 

a. Independensi komite audit 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

manajemen laba 

b. Kepemilikan institusonal 

tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba 
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6 (Kono & 

Yuyetta 2013) 

Pengaruh Arus Kas 

Bebas , Ukuran 

KAP , Spesialisasi 

Industri KAP , 

Audit Tenur dan 

Independensi 

Auditor terhadap 

Manajemen Laba 

Dependen : 

Manajemen laba 

Independen : 

Arus kas bebas, Ukuran 

KAP, Spesialisasi 

Industri KAP, Audit 

Tenur dan Independensi 

Auditor  

a. Arus Kas Bebas berpengaruh 

negatif terhadap manajemen laba 

b. Ukuran KAP, Spesialisasi 

Industr KAP, Audit Tenur, dan 

Independensi Auditor tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba 

7. (Oktaviani, 

2015) 

Pengaruh ukuran 

dewan direksi, 

proporsi dewan 

komisaris 

independen, dan 

ukuran komite audit 

terhadap praktik 

manajemen laba 

pada perusahaan 

farmasi 

Dependen : 

Manajemen laba 

Independen : 

Ukuran dewan direksi, 

proporsi dewan komisaris 

independen, dan ukuran 

komite audit 

Ukuran dewan direksi, proporsi 

dewan komisaris independen, 

dan ukuran komite audit tidak 

berpengaruh terhadap praktik 

manajemen laba 

Sumber : Data diolah penulis (2016) 

 

 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Ukuran KAP 

 Ukuran KAP menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen 

dan melaksanakan audit secara profesional. Auditor yang independen merupakan 

salah satu faktor yang dapat mengurangi terjadinya manajemen laba.  Menurut 

Tuanakotta (2013) sudah menjadi kewajiban bagi KAP Big four mengadopsi audit 

berbasis ISA, karena dengan begitu KAP Big four lebih dapat mendeteksi kecurangan 
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dalam laporan keuangan. Muhammad Dahlan (2009) mengatakan terdapat hubungan 

positif antara ukuran KAP dengan discretionary accrual. KAP big 4 memiliki 

dorongan yang lebih besar untuk mengetahui kesalahan dalam sistem akuntansi klien. 

Hal ini juga didukung oleh Meutia (2004), Sanjaya (2008) serta Setiawan dan Siska 

(2013), perusahaan yang di audit oleh auditor KAP big 4 cenderung akan membatasi 

praktik manajemen laba. 

Berbeda dengan  penelitian yang dilakukan oleh (Kono & Yuyetta, 2013) 

yang meneliti ukuran KAP terhadap manajemen laba yang menunjukkan bahwa 

ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Dimana 

manajemen tetap melakukan manajemen laba walaupun perusahaan diaudit oleh 

auditor dari KAP Big four dan non-Big four. Dan hasil penelitian (Alves, 2013) 

menunjukkan bahwa manajemen laba pada perusahaan yang diaudit oleh KAP non-

Big foru lebih kecil daripada perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4. Hasil tersebut 

tampaknya konsisten dengan daftar panjang kegagalan perusahaan, yang 

menunjukkan bahwa manajemen sering terlibat dalam manajemen laba dan 

perusahaan auditor Big 4 belum efektif dalam mengidentifikasi dan mencegah praktik 

akuntansi tidak bermoral. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis pertama penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 

2.4.2 Komposisi Dewan Komisaris Independen 

 Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan 

manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta 
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bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi 

kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi 

kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Keberadaan komisaris independen dalam 

perusahaan berfungsi sebagai penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan 

guna memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak 

lain yang terkait dengan perusahaan (Mayangsari 2003). 

Menurut Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No. Kep-315/BEJ/06-2000 

tanggal 30 Juni 2000, dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang 

baik (good corporate governance), perusahaan wajib memiliki komisaris independen 

yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki 

oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris 

Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah seluruh 

anggota komisaris. 

 Berkaitan dengan independensi, dewan komisaris eksternal yang merupakan 

bagian dari komisaris perseroan secara umum mempunyai pengawasan yang lebih 

baik terhadap manajemen (Boediono, 2005). Jansen dan Mackling (1976) dalam 

Alves (2013) menyebutkan bahwa teori agensi mendukung pernyataan bahwa untuk 

meningkatkan independensi komisaris independen, maka komisaris independen harus 

didominasi oleh pihak yang berasal dari luar perusahaan. Dan juga di dukung dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Sutikno, Wahidahwati, & Asyik, 2014) yang meneliti 

pengaruh dewan komisaris independen terhadap manajemen laba yang menunjukkan 

bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 
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Berbeda dengan penelitian  Oktaviani (2015) serta Murhadi (2009)  yang 

meneliti pengaruh independensi dewan komisaris terhadap manajemen laba. Hasil 

dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba karena lebih besar kemungkinan memiliki 

dewan komisaris independen yang didominasi oleh manajemen.  Dan penelitian 

Agustia (2013) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi dewan komisaris 

independen dapat menimbulkan agency problem (masalah keagenan), yaitu dengan 

makin banyaknya anggota dewan komisaris independen maka badan ini akan 

mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan dalam 

berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu 

sedniri. Berdasarkan  uraian tersebut, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

H2 : Komposisi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba 

2.4.3 Independensi Komite Audit 

Independensi merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh komite audit. 

Kondisi ini menunjukkan alasan mengapa bursa efek membuat peraturan yang 

mengangkut independesi komite audit. Keberadaan Komite Audit dan Komisaris 

Independen pada perusahaan publik di Indonesia ditandai dengan keluarnya 

Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) No.Kep-315/BEJ/06/2000 perihal: 

Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A, tentang ketentuan umum pencatatan efek 
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bersifat ekuitas di Bursa dan saat ini yang berlaku Keputusan Direksi Bursa Efek 

Indonesia (BEI) No.Kep-00001/BEI/01-2014.  

Akan tetapi dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa anggota komite audit 

tidak semua diharuskan memiliki keahlian dibidang akuntansi dan keuangan, 

sehingga anggota komite audit kurang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap 

manajemen. Hal tersebut di dukung oleh penelitian Oktaviani (2015) yang 

menyatakan bahwa komite audit independen tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba. Sehingga adanya komite audit pada perusahaan sampel hanya sekedar formalitas 

untuk memenuhi peraturan pemerintah saja tetapi tidak dimaksudkan untuk 

menegakkan mekanisme good corporate governance dalam perusahaan. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H3 : Independensi komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba 

2.4.4 Dewan Direksi 

 Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 

pengelolaan perusahaan bergantung pada kinerja dan kebijakan dari dewan direksi. 

Tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota direksi adalah saling berkaitan dan 

mengikat serta merupakan tanggung jawab sesama anggota direksi pada perusahaan. 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 juga menyebutkan paling 

kurang terdapat dua orang anggota direksi dalam perusahaan.  

Menurut Hisamuddin dan Tirta (2012) besar kecilnya perusahaan menentukan 

jumlah minimal anggota dewan direksi.  Semakin kecil jumlah direksi maka di nilai 
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akan lebih efektif dalam  mengontrol manajemen laba dalam perusahaan. Setiawan 

dan Siska (2014) mengatakan bahwa dewan direksi memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap manajemen  laba.  Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Oktaviani (2015) yang mengatakan bahwa dewan direksi tidak 

memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

hipotesis keempat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H4 : Dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Ukuran KAP..., Rahma Yunita, Ak.-IBS, 2016



 
 
 

59 
 

 

 

 

 

2.5 Kerangka Pemikiran 

 Penelitian ini berfokus untuk menguji pengaruh Ukuran KAP, Independensi 

Dewan Komisaris, Independensi Komite Audit, dan Dewan Direksi terhadap 

manajemen laba pada perusahaan lembaga pembiayaan.  

Pengujian Ukuran KAP menggunakan variabel dummy jika perusahaan 

tersebut di audit oleh KAP Big four akan diberi nilai 1 dan jika perusahaan di audit 

oleh auditor KAP Non Big four maka akan diberi nilai 0. Pengujian komposisi dewan 

komisaris independen dilihat dari anggota dewan komisaris independen dibagi 

dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Pengujian 

independensi komite audit diukur dari jumlah seluruh anggota komite audit dalam 

suatu perusahaan. Pengujian dewan direksi dilihat dari berapa jumlah anggota dewan 

direksi dalam suatu perusahaan. 

Sedangkan pengukuran manajemen laba menggunakan The Modified Jones 

Model yang perhitungannya menggunakan discretionary total accrual sebagai proksi 

manajemen laba. 
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Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

 

Ukuran KAP (X1) 

 

Independensi Dewan Komisaris (X2) 

               Manajemen Laba (Y) 

Independensi Komite Audit (X3) 

 

Dewan Direksi (X4) 

 

Sumber : Data diolah penulis (2016) 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memahami objek yang 

menjadi sasaran atau tujuan dari suatu penelitian, sehingga di dalamnya terdapat 

langkah-langkah yang harus dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan 

pemecahan atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu yang diajukan 

dalam penelitian yang mempunyai bobot yang memadai dan memberikan kesimpulan 

yang tidak meragukan. 

3.1 Objek Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor keuangan dengan sub 

sektor nya yaitu lembaga pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

sebagai uji untuk melihat pengaruh ukuran KAP, independensi dewan komisaris, 

independensi komite audit, dan dewan direksi dalam membatasi kinerja manajemen 

laba. Penelitian ini menggunakan data kurun waktu sepanjang tahun 2013-2015 

sebagai periode penelitian. Perusahaan sektor keuangan yang diteliti adalah sub 

sektor perusahaan keuangan yaitu lembaga pembiayaan yang telah go public yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki data yang diperlukan dalam 

melakukan penelitian. 
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3.2 Metode Pengambilan Sampel 

 Populasi penelitian ini adalah perusahaan lembaga pembiayaan di Indonesia. 

Agar lebih representatif, maka sampel dipilih dengan menggunakan metode 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber 

data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013: 53). Dengan menggunakan 

purposive sampling, diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan dan mampu menjelaskan keadaan sebenarnya 

tentang objek yang diteliti. Kriteria sampel yang memenuhi syarat sebagi berikut: 

1. Seluruh perusahaan lembaga pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dari tahun 2013-2015 

2. Perusahaan lembaga pembiayaan yang mempublikasikan laporan keuangan 

secara periodik sejak tahun 2013-2015 pada website Indonesian Stock 

Exchange 

3. Perusahaan tidak keluar (delisting) di Bursa Efek Indonesia selama periode 

penelitian yaitu 2013-2015 

4. Lembaga pembiayaan memiliki data terkait mengenai penelitian ini, seperti 

data-data dewan komisaris, komite audit, dewan direksi dalam laporan 

tahunannya. 
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3.3 Tipe, Jenis, dan Sumber Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat  positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013).  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan antara 

data runtun waktu (time series) dan seksi silang (cross section). Data tersebut 

memiliki karakteristik yaitu terdiri dari atas beberapa objek dan meliputi beberapa 

periode waktu (Winarno, 2011). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan infromasi secara langsung 

kepada pengumpul data. Data sekunder dari peneliti ini merupakan laporan tahunan 

pada perusahaan lembaga pembiayaan yang diperoleh melalui situs www.idx.co.id. 

Penghimpun data disesuaikan dengan penelitian yaitu selama tiga tahun (2013-2015). 

3.4 Metode Pengumpulan Data 
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 Sugiyono (2013: 62) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti 

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 

Data-data yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan dengan metode 

kepustakaan dengan tujuan memperoleh data yang relevan dan akurat dengan topik 

yang dibahas dalam penelitian ini. Metode kepustakaan merupakan metode yang 

dilakukan dengan cara menelaah teori-teori serta konsep yang berhubungan dengan 

permasalahan yang terkait dengan penelitian ini untuk memperoleh dasar teori yang 

kuat pada buku-buku, jurnal penelitian, serta majalah akuntansi dan juga memperoleh 

data terbaru di media-media publikasi. 

3.5 Operasional Variabel Penelitian 

3.5.1 Variabel Terikat (Dependen) 

 Sekaran dan Bougie (2013: 69) menjelaskan bahwa variabel terikat 

(dependen) adalah variabel utama yang menjadi perhatian dan tujuan seorang peneliti. 

Seorang peneliti harus dapat memprediksi variabel terikat dlam hal hubungan atau 

pengaruhnya terhadap variabel bebas, atau peneliti harus dapat menjelaskan variasi 

maupun perubahan yang terjadi di dalam variabel terikat tersebut.  

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah manajemen laba dengan skala 

ratio. Untuk mendeteksi manajemen laba menggunakan The Modified Jones Model, 
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yang perhitungannya menggunakan discretionary total accrual sebagai proksi 

manajemen laba.  

 

3.5.2 Variabel Bebas (Independen) 

 Variabel bebas (independen) merupakan variabel yang mempengaruhi 

variabel terikat baik secara positif atau negatif (Sekaran & Bougie, 2013: 70). Ada 

beberapa variabel independen yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel-

variabel tersebut terhadap manajemen laba. Variabel bebas yang digunakan antara 

lain : 

3.5.2.1 Ukuran KAP 

 Ukuran KAP adalah besar kecilnya kantor akuntan publik audit. Perusahaan 

dalam menyampaikan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya, tentunya 

membutuhkan jasa kantor akuntan publik. Selain itu untuk menjamin kredibilitas dari 

laporan keuangan tersebut, perusahaan juga akan menggunakan jasa KAP yang 

mempunyai nama baik. Kantor akuntan publik besar ini sering disebut dengan 

sebutan the Big four, untuk KAP kecil disebut dengan Non Big four. Kategori KAP 

Big four di Indonesia menurut IAPI yaitu: 

1. KAP Ernst & Young 

2. KAP PricewaterhouseCooper 
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3. KAP Deloitte Touche Tohmatsu 

4. KAP KPMG (Klynveld Peat Mawick Goerdeler) 

Pada penelitian ini, ukuran KAP menggunakan variabel Dummy yang diperoleh 

dari penelitian (Kono dan Yuyetta 2013), nilai 1 jika perusahaan lembaga 

pembiayaan diaudit oleh KAP big four dan 0 untuk KAP non big four.  

3.5.2.2 Komposisi Dewan Komisaris Independen 

 Pengukuran independensi dewan komisaris dalam penelitian ini menggunakan 

skala rasio dan diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota dewan 

komisaris independen terhadap jumlah seluruh anggota dewan komisaris. 

Independensi dewan komisaris diperoleh dari perhitungan (Oktaviani, 2015): 

 

3.5.2.3 Independensi Komite Audit 

 Independensi komite audit pada penelitian ini menggunakan skala rasio dan 

diukur dengan menggunakan jumlah seluruh anggota komite audit dalam perusahaan. 

Independensi komite audit diperoleh dari perhitungan (Oktaviani, 2015). 

3.5.2.4 Jumlah Dewan Direksi 
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 Pengukuran jumlah dewan direksi dalam penelitian ini menggunakan 

perhitungan (Oktaviani, 2015) yaitu didapat dari jumlah seluruh dewan direksi yang 

ada dalam sususan dewan komisaris perusahaan sampel. 

 

Tabel 3.1 

 Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Definisi Pengukuran Skala 

 Dependen    

1 Manajemen 

Laba 

Pilihan 

manajemen 

dalam 

menentukan 

kebijakan 

akuntansi 

 

Discretionary Total Accrual dengan menggunakan The 

Modified Jones Model  

(Sulistyanto 2008) 

Ratio 

 Independen    

2 Ukuran KAP Besar kecilnya 

kantor akuntan 

publik 

Big 4 dan Non Big 4, jika Big 4 diberikan nilai 1 

dan Non Big 4 diberikan nilai 0 

(Kono dan Yuyetta 2013) 

Dummy 

3 Independensi Landasan  Ratio 
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Dewan 

Komisaris 

Dewan 

Komisaris  

(Oktaviani 2015) 

4 Independensi 
Komite Audit 

Landasan 
komite audit 

 
∑ anggota komite audit 

(Oktaviani (2015) 

Ratio 

 

Tabel 3.1 

 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

No Variabel Definisi Pengukuran Skala 

5 Jumlah 

Dewan 

Direksi 

Landasan 

Dewan Direksi 

∑ anggota dewan direksi 

(Oktaviani 2015) 

Ratio 

 

3.6 Model Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif. 

Model pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda menggunakan alat 

bantu E-Views versi 7.1, regresi linier menggambarkan seberapa besar pengaruh 

variabel dependen mengpengaruhi variabel independen. Model regresi penelitian ini 

sebagai berikut: 

EM it = α + β1UKAPit + β2IDKit + β3IDPit + β4 Ddirit +  ε it 
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Dimana : 

EM  : Manajemen Laba 

α  : Konstanta 

β1, β2, β3… : Koefisien masing–masing variabel independen 

UKAP  : Ukuran KAP 1, bila KAP Big four dan 0, bila non-Bigfour 

IDK  : Independensi Dewan Komisaris 

IDP  : Independensi Komite Audit 

DDir  : Jumlah Dewan Direksi 

ε  : Error 

i  = Cross Section Identifiers 

t  = Time Series Identifiers 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Analisis Regresi Data Panel 

Gabungan antara data seksi silang (cross section) dan data runtun waktu (time 

series) akan membentuk data panel dan data pool (Winarno, 2011: 2.5). Data panel 

diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1950, 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 (Winarno, 2011: 9.1). 
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Menurut Nachrowi & Usman (2006), untuk mengestimasi parameter model 

dengan data panel, terdapat beberapa teknik yang ditawarkan, yaitu: 

1. Pooled Least Square (Common Effect) 

Teknik ini tidak ubahnya dengan membuat regresi dengan data 

cross section atau time series. Akan tetapi, untuk data panel sebelum 

membuat regresi kita harus menggabungkan data croos-section dengan 

data time-series (pool data). Kemudian data gabungan ini diperlakukan 

sebagai satu kesatuan pengamatan yang digunakan untuk mengestimasi 

model dengan metode OLS. 

2. Model Efek Tetap (Fixed Effect) 

Adanya variabel-variabel yang tidak semuanya masuk dalam 

persamaan model memungkinkan adanya intercept yang tidak konstan. 

Atau dengan kata lain, intercept ini mungkin berubah untuk setiap 

individu dan waktu. Pemikiran inilah yang menjadi dasar pemikiran 

pembentukan model tersebut. 

3. Model Efek Random (Random Effect) 

Bila pada Model Efek Tetap, perbedaan antar individu dan atau 

waktu dicerminkan lewat intercept, maka pada Model Efek Random, 

perbedaan tersebut diakomodasi lewat error. Teknik juga juga 

Pengaruh Ukuran KAP..., Rahma Yunita, Ak.-IBS, 2016



 
 
 

71 
 

memperhitukan bahwa error mungkin berkolerasi sepanjang time series 

dan cross section. 

Dalam Winarno (2011) terdapat langkah pengujian yang harus dilakukan 

untuk menentukan model estimasi yang tepat. Langkah-langkah tersebut adalah : 

Pertama, menggunkana uji signifikasi fixed effect (uji F) atau Chow test  (Uji Chow). 

Kedua, dengan uji Hausman. 

3.7.1.1 Uji Chow 

Uji Chow (Chow test) adalah alat untuk menguji test for equality of 

coefficients atau uji kesamaan koefisien dan tes ini ditemukan oleh Gregory Chow 

(Ghozali, 2013). Uji Chow (Chow test) atau likelihood ratio test adalah pengujian F 

statisticts untuk memilih apakah model yang digunakan Common Effect atau Fixed 

Effect (Winarno, 2011). Uji Chow dalam penelitian ini menggunakan program 

Eviews. Hipotesis yang dibentuk dalam Uji Chow adalah sebagau berikut : 

H0 : Model Common Effect 

H1 : Model Fixed Effect 

3.7.1.2 Uji Hausman 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji metode yang paling baik digunakan, 

apakah fixed effect atau random effect. Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi 

statistik Chi Square dengan degree of freedom sebanyak k (jumlah variabel bebas). 
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Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat 

adalah model Fixed Effect, sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih 

kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model Random Effect 

(Gujarati, 2007). 

Untuk menentukan apakah model Fixed Effect atau model Random Effect 

yang digunakan, maka digunakan kriteria dalam pengujian hausman, yaitu : 

H0 : Tidak ada kesalahan pengukuran eror (kovarians eror) atau efek individual tidak 

berhubungan dengan regressor yang lain. Berarti model Random Effect yang dipilih. 

H1 : Ada kesalahan pengukuran eror (kovarians eror) atau efek individual 

berhubungan dengan regressor yang lain. Berarti model Fixed Effect yang dipilih. 

Rumus untuk nilai w, 

W = transpose (βfem – βrem) x inverse (Vfem – Vrem) x (βfem – βrem) 

Uji Hausman dilakukan dengan membandingkan nilai w dengan χ2 (df = 

jumlah variabel independen). Kriteria pengujian adalah H0 ditolak jika nilai w (nilai 

statistik hausman) lebih besar dari χ2, berarti model yang dipilih adalah fixed effect 

dan sebaliknya H0 tidak ditolak jika w (nilai statistik hausman) lebih kecil dari χ2 

maka model yang dipilih adalah random effect. 

3.7.2 Statistik Deskriptif 
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Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata–rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, skewness, 

kurtosis, dan probability Jarque-Bera (Winarno, 2011: 3.9). 

 

 

 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik 

3.7.3.1 Normalitas 

Uji normalitas di dalam penelitian ini didasarkan pada Uji Jarque-Bera, 

dimana hipotesis yang akan diuji yaitu (Winarno, 2011: 5.37): 

- H0 = Nilai ui berdistribusi normal 

- Ha = Nilai ui tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 

- H0 diterima bila nilai probability pada hasil pengujian > 0.05 

- Ha diterima bila nilai probability pada hasil pengujian < 0.05 

3.7.3.2 Multikolinieritas 
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Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel 

independen, karena melibatkan beberapa variabel independen, maka multikolinieritas 

tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana (yang terdiri atas satu variabel 

dependen dan satu variabel independen) (Winarno, 2011: 5.1). 

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel 

independen (Gujarati, 2007: 61). Jika nilai F hitung > F kritis pada dan derajat 

kebebasan tertentu maka model mengandung unsur multikolinieritas. Pada pengujian 

ini F kritis pada yang ditetapkan adalah sebesar 0.85 (Gujarati,2007). 

3.7.3.3 Autokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual 

observasi lainnya, autokolerasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtun 

waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada 

masa-masa sebelumnya (Winarno, 2011: 5.26). Istilah autokorelasi bisa didefinisikan 

sebagai korelasi di antara anggota observasi yang diurut menurut waktu (seperti data 

deret berkala) atau ruang (Gujarati, 2007: 112). 

Autokorelasi dapat diidentifikasi salah satunya dengan melakukan Uji Durbin-

Watson. Hipotesis yang akan diuji yaitu: 

- H0 = tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

- Ha = terdapat masalah autokorelasi di dalam model 
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Kriteria pengujian yang dilakukan yaitu: 

- H0 diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 ≥ DW ≤ 2.46 

- Ha diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 ≤ DW ≥ 2.46 

3.7.3.4 Heteroskedasitisitas 

Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau 

disebut sebagai varians tak sama atau non-konstan, jika varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut Heteroskedastisitas (Gujarati,2007: 82).  

Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, 

salah satunya dengan menggunakan Uji Park dengan melihat probabilitas koefisien 

masing-masing variabel independen. Hipotesis yang akan diuji yaitu: 

- H0 = tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

- Ha = terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

Kriteria pengujian yang dilakukan yaitu: 

- H0 diterima apabila nilai probabilitas signifikansi > 0.05 

- Ha diterima apabila nilai probabilitas signifikansi < 0.05 

3.7.4 Koefisien Determinan (R2) 

Pengaruh Ukuran KAP..., Rahma Yunita, Ak.-IBS, 2016



 
 
 

76 
 

Uji Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R2 menunjukkan 

kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen. Nilai Adjusted R2 akan selalu berada di antara 0 dan 1. Semakin 

mendekati 1, berarti semakin besar kemampuan variabel independen untuk 

menjelaskan pengaruhnya kepada variabel dependen. Adjusted R2 menyatakan 

proporsi atau persentase dari total variasi variabel tak bebas Y yang dijelaskan oleh 

sebuah variabel penjelas X (Winarno, 2011: 4.8).  

3.7.5 Uji Hipotesis 

3.7.5.1 Uji Statistik t 

Uji parsial (t test) dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel-

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Untuk pengujian 

ini α yang ditetapkan adalah sebesar 1%, 5%, 10% dimana kriteria probability akan 

dijelaskan melalui ketentuan sebagai berikut (Gujarati, 2007: 105): 

- Jika probability ≤  α maka berpengaruh 

- Jika probability ≥ α maka tidak berpengaruh 

- Coefficient “-“ = memiliki pengaruh negatif 

- Coefficient “+“ = memiliki pengaruh positif 
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BAB IV  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan Lembaga Pembiayaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tahun 2013-2015 yang dipilih dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Terdapat 15 perusahaan lembaga 

pembiayaan dalam perusahaan sektor keuangan. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan pada bab III, yaitu dua perusahaan belum terdaftar di BEI pada tahun 

2013, dan dua perusahaan tidak menyediakan data laporan keuangan yang lengkap 

selama periode tahun penelitian, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 11 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015 dengan 

data observasi sebanyak 33. Ringkasan prosedur pemilihan sampel dapat dilihat pada 

tabel 4.1: 

Tabel 4.1 
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Prosedur Pemilihan sampel 

Keterangan Jumlah Perusahaan 
Populasi Perusahaan Lembaga Pembiayaan 15 
Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria (2) 

Perusahaan yang tidak menyajikan data lengkap (2) 

Perusahaan yang terpilih menjadi sampel 11  
  Jumlah Observasi 

Periode 2013–2015   

11 Perusahaan Lembaga Pembiayaan x 3 Tahun 33 Observasi 
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 

 Rincian perusahaan Lembaga Pembiayaan yang terpilih menjadi sampel 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Jumlah Sampel Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 

 

 

 

No. Kode Saham Nama Perusahaan 
1 ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk 
2 BBLD Buana Finance Tbk 
3 BFIN BFI Finance Indonesia Tbk 
4 CFIN Clipan Finance Indonesia Tbk 
5 HDFA Radana Bhaskara Finance Tbk 
6 IMJS Indomobil Multi Jasa Tbk 
7 MFIN Mandala Multi Jasa Tbk 
8 TIFA Tifa Finance Tbk 
9 TRUS Trust Finance Indonesia Tbk 
10 VRNA Verena Muti Finance Tbk 
11 WOMF Wahana Ottomitra Multiartha Tbk 
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4.2 Analisis Hasil Data 

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 

 Uji statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

dari suatu data yang dilihat dari jumlah sampel, nila minimun, nilai maksimum, nilai 

rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Berikut hasil 

statstik deskriptif dari masing-masing variabel: 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif 

 EM_I_T UKURAN_K
AP 

IDK IDP DDIR 

 Mean  26.62598  0.636364  0.407061  3.303030  3.818182 
 Median  26.59846  1.000000  0.400000  3.000000  3.000000 
 Maximum  29.16743  1.000000  0.750000  6.000000  7.000000 
 Minimum  23.36284  0.000000  0.330000  3.000000  2.000000 
 Std. Dev.  1.211352  0.488504  0.099819  0.683961  1.333570 
 Skewness -0.345899 -0.566947  1.488919  2.526481  1.140581 
 Kurtosis  3.365979  1.321429  5.314853  9.218206  3.552741 

      
 Jarque-Bera  0.842224  5.642060  19.56084  88.27294  7.575185 
 Probability  0.656317  0.059545  0.000057  0.000000  0.022650 

      
 Sum  878.6573  21.00000  13.43300  109.0000  126.0000 
 Sum Sq. Dev.  46.95598  7.636364  0.318844  14.96970  56.90909 

      
 Observations  33  33  33  33  33 
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Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 

 Berdasarkan informasi yang ditampilkan pada Tabel 4.3 dapat diuraikan 

mengenai penjelasan statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian, yaitu: 

a. Ukuran KAP 

 Variabel ukuran KAP merupakan independen yang diukur dengan 

menggunakan variabel dummy, yaitu nilai 1 jika perusahaan lembaga pembiayaan 

diaudit oleh KAP big four dan 0 untuk KAP non big four. Berdasarkan hasil 

pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9 didapatkan 

bahwa variabel ukuran KAP memiliki mean yang merupakan nilai rata-rata dari data 

penelitian yang diperoleh dari hasil penjumlahan seluruh data dan membaginya 

dengan cacah data, yaitu sebesar 0.636364. Dan memiliki nilai maksimum adalah 

sebesar 1.000000. 

b. Independensi Dewan Komisaris 

 IDK merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur jumlah dewan 

komisaris independen perusahaan. IDK dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan indikator persentase dewan komisaris yang independen terhadap 

jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam laporan tahunan perusahaan. 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa dari 33 observasi sampel, nilai rata-

rata (mean) pada IDK dari seluruh sampel perusahaan Lembaga Pembiayaan adalah 

sebesar 0.407061 dengan standar deviasi sebesar 0.99819. Skewness sebesar 

1.488919, positif skewness menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki ekor 

panjang di sisi kanan. Kurtosis sebesar 5.314853, karena lebih dari 3 maka distribusi 
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datanya leptokurtis dibanding dengan data  berdistribusi normal. Probability Jarque-

Bera sebesar 19.56084 atau lebih besar dari 0.05 maka data berdistribusi normal. Dan 

nilai minimum sebesar 0.330000, hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan 

komisaris independen sudah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh 

Keputusan Direksi BEJ No. Kep-315/BEJ/06/2000 yaitu sekurang-kurangnya dewan 

komisaris independen 30%. 

 

c.  Independensi Komite Audit 

 IDP merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur jumlah 

independensi komite audit perusahaan. IDP dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan jumlah seluruh anggota komite audit perusahaan yang dilaporkan 

dalam laporan tahunan perusahaan. Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa 33 

observasi sampel, nilai rata-rata (mean) pada IDP dari sampel perusahaan Lembaga 

Pembiayaan adalah sebesar 3.303030 dengan standar deviasi sebesar 0.683961. 

Standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata, yang menunjukkan bahwa 

data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. Skewness sebesar 2.526481, 

positif skewness menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi 

kanan. Kurtosis sebesar 9.218206, karena lebih dari 3 maka distribusi datanya 

leptokurtis dibanding dengan data berdistribusi normal. Probability Jarque-Bera 

sebesar 88.27294  atau lebih besar dari 0.05 maka data berdistribusi normal.  

d. Dewan Direksi 
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 DDIR merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur jumlah dewan 

direksi perusahaan. DDIR dalam penelitian ini dilihat dari jumlah dewan direksi 

perusahaan yang dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan. Berdasarkan tabel 

4.3 di atas, diketahui bahwa dari 33 observasi sampel, nila rata-rata (mean) pada 

DDIR dari seluruh sampel perusahaan Lembaga Pembiayaan adalah sebesar 3.818182 

dengan standar deviasi sebesar 1.333570. Dewan direksi terbanyak dari perusahaan 

sampel sebanyak 7 orang dan paling sedikit 2 orang dewan direksi. Hal ini 

menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan direksi sudah sesuai dengan peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 dimana direksi emiten atau perusahaan 

publik paling kurang terdiri dari dua orang anggota direksi. Standar deviasi yang 

lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata, yang menunjukkan bahwa data di dalam 

variabel ini terdistribusi dengan baik. Skewness sebesar 1.140581, positif skewness 

menunjukkan bahwa distribusi datanya memilik ekor panjang di sisi kanan. Kurtosis 

sebesar 3.552741, karena lebih dari 3 maka distribusi datanya leptokurtis dibanding 

dengan data berdistribusi normal. Probability Jarque-Bera sebesar 7.575185 atau 

lebih besar dari 0.05 maka data berdistribusi normal. 
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4.3 Uji Asumsi Klasik 

4.3.1 Uji Normalitas 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2013 2015
Observations 33

Mean      -5.77e-15
Median  -0.017783
Maximum  1.639372
Minimum -1.854925
Std. Dev.   0.710010
Skewness  -0.203352
Kurtosis   3.467619

Jarque-Bera  0.528104
Probability  0.767934

 

Sumber: output eviews diolah 
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 Untuk menguji data yang telah diolah berdistribusi normal yaitu dengan 

manganalisis Jarque-Bera. Data terdistribusi normal apabila memiliki nilai Jarque-

Bera dibawah 2. Dapat dilihat dari hasil pengolahan data menghasilkan Jarque-Bera 

sebesar 0.528104  yang artinya data terdistribusi normal. Selain dengan menganalisis 

Jarque-Bera dapat pula menganalisis nilai probabilitas. Data yang terdistribusi 

normal ditandai dengan nilai probabilitas yang besarnya lebih dari 0.05. dari hasil 

pengolahan data yang menggunakan software Eviews 9 dapat diketahui nilai 

probabilitas sebesar 0.767934, lebih besar dari 0.05 maka dapat dikatakan data 

terdistribusi normal. 

 

4.3.2 Uji Multikolinieritas 

Tabel 4.4 

Uji Multikolinieritas 

 UKURAN_KAP IDK IDP DDIR 
     
     

UKURAN_KAP  1.000000 -0.394308 -0,127541  0.423004 

IDK -0.394308  1.000000 0.722928  0.295646 

IDP 0,127541 0.722928  1.000000  0.267860 

DDIR  0.423004  0.295646  0.267860  1.000000 
 

Sumber: output eviews diolah 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hubungan atau 

korelasi antar variabel, maka dilakukannya uji multikolinieritas. Ketentuan dalam 

menentukan adanya masalah multikolinieritas yaitu dengan melihat apakah terdapat 

variabel yang nilainya lebih dari 0.85. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah 
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dilampirkan tidak ditemukannya variabel yang memiliki nilai diatas 0.85 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak adanya masalah multikolinieritas antar variabel independen. 

 

 

 

 

 

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.5 

Uji Heteroskedastisitas 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

UKURAN_KAP -0.524079 0.409976 -1.278317 0.2116 

IDK -2.739992 2.559418 -1.070553 0.2935 

IDP 0.258566 0.308256 0.838802 0.4087 

DDIR 0.007618 0.140427 0.054249 0.9571 

C 1.054547 0.790350 1.334279 0.1929 
 

 Sumber: output eviews diolah 

 Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan meregresikan variabel 

independen terhadap resid kuadrat. Apabila p-value > 0.05, maka dapat dikatakan 

tidak adanya heteroskedastisitas pada data. Sebaliknya jika p-value < 0.05 maka 

adanya heteroskedastisitas pada model penelitian. Berdasarkan data yang telahh 

diolah dengan menggunakan software Eviews sebagaimana yang telah terlampir pada 
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tabel 4.5, bahwa tidak adanya variabel independen yang nilainya dibawah 0.05. Maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas dalam model penelitian ni. 

 

 

 

 

4.3.4 Uji Autokorelasi 

Tabel 4.6 

Uji Autokorelasi 
 

F-statistic 13.37557     Durbin-Watson stat 1.699059 

 Prob(F-statistic) 0.000003    
Sumber: output Eviews diolah 

 Pengujian ini dilakukan untuk menguji adanya hubungan antar residual suatu 

observasi dengan residual observasi lainnya. Pengidentifikasian autokorelasi yang 

paling banyak digunakan yaitu menggunakan Uji Durbin-Watson (Uji D-W). 

Ketentuan yang ditetapkan dalam pengujian ini apabila nilai D-W berada diantara 

1.54 – 2.46, jika nilai D-W diluar kisaran yang telah ditentukan maka adanya 

autokorelasi. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dapat diketahui nilai 

D-W pada model ini sebesar 1.699059 yang artinya nilai D-W sesuai dengan kriteria 

yang ditentukan dan model penelitian ini tidak memiliki masalah autokorelasi. 
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4.4 Analisis Data Panel 

4.4.1 Penentuan Model Data Panel 

4.4.1.1 Common Effect 

 Common Effects merupakan pendekatan model yang sangat sederhana karena 

hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Dengan 

menggabungkan kedua jenis data tersebut maka dapat digunakan metode OLS untuk 

mengestimasi model data panel. Model commont effects mengabaikan adanya 

perbedaan dimensi individu maupun waktu atau dengan kata lain perilaku data antar 

individu sama dalam berbagai kurun waktu. Generalisasi secara umum sering 

dilakukan dengan memasukkan variabel dummy (Widarjono, 2007). 

Tabel 4.7 

Uji Common Effects 

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     UKURAN_KAP 1.061628 0.391486 2.711787 0.0113 
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IDK 5.451841 2.443993 2.230711 0.0339 
IDP 0.168520 0.294355 0.572505 0.5715 

DDIR 0.319545 0.134094 2.382995 0.0242 
C 21.95446 0.754706 29.09007 0.0000 
     
     R-squared 0.656451     Mean dependent var 26.62598 

Adjusted R-squared 0.607373     S.D. dependent var 1.211352 
S.E. of regression 0.759033     Akaike info criterion 2.425184 
Sum squared resid 16.13166     Schwarz criterion 2.651927 
Log likelihood -35.01553     Hannan-Quinn criter. 2.501476 
F-statistic 13.37557     Durbin-Watson stat 1.699059 
Prob(F-statistic) 0.000003    

     
       

 

 

Penelitian ini menggunakan common effects karena pada penelitian 

menggunakan variabel dummy yang dinyatakan dengan UKURAN_KAP. Untuk 

membedakan, perusahaan yang di audit oleh KAP Big four dinyatakan dengan angka 

1 dan perusahaan yang di audit oleh KAP Non-Big four dinyatakan dengan angka 0. 

Dengan demikian penelitian ini tidak dilanjutkan ke uji Hausman. 

 

4.5 Hasil Regresi Data Panel 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Regresi Data Panel 

EM = 1.06162777279*UKURAN_KAPit  + 5.45184081386*IDKit + 
0.168519675884*IDPit + 0.319544662518*DDIRit + 21.9544611977+  Ɛit 

Variabel Coefficient t-Statistic Prob. 
UKURAN_KAP 1.061628 2.711787 0.0113 

IDK 5.451841 2.230711 0.0339 

IDP 0.168520 0.572505 0.5715 
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   Sumber: output eviews diolah 
   Signifikan pada 5%, 
    

Keterangan: 

EM  : Earning Management (Manajemen Laba) 

UKAP  : Ukuran KAP 1, bila KAP Big four dan 0, bila non-Bigfour 

IDK  : Independensi Dewan Komisaris 

IDP : Independensi Komite Audit 

Ddir : Jumlah Dewan Direksi 

ε  : Error 

i  : Cross Section Identifiers 

t  : Time Series Identifiers 

 Dari hasil regresi yang telah dilakukan, didapatkan hasi seperti yang 

dilampirkan diatas pada tabel 4.8 dan diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Apabila ukuran KAP (UKURAN_KAP), independensi dewan komisaris 

(IDK), independensi komite audit (IDP), dan dewan direksi (DDIR) 

diasumsikan konstan, maka manajemen laba (EM) adalah sebesar 

21.95446. 

DDIR 0.319545 2.382995 0.0242 

C 21.95446 29.09007 0.0000 

R-squared 0.656451 
Adjusted R-squared 0.607373 

Prob(F-statistic) 0.000003 
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2. Koefisien regresi untuk UKURAN_KAP sebesar 1.061628. Hal ini 

menunjukkan apabila ukuran KAP Big four yang mengaudit suatu 

perusahaan akan menaikkan tindakan manajemen laba pada perusahaan 

sebesar 1.061628. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah 

konstan. 

3. Koefisien regresi untuk IDK sebesar 5.451841. Hal ini menunjukkan 

apabila semakin besar independensi dewan komisaris dalam suatu 

perusahaan maka akan menaikkan tindakan manajemen laba pada 

perusahaan sebesar 5.451841. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain 

adalah konstan. 

4. Koefisien regresi untuk IDP sebesar 0.168520. Hal ini menunjukkan 

apabila semakin besar independensi komite audit dalam suatu perusahaan, 

maka akan meningkatkan tindakan manajemen laba perusahaan sebesar 

0.168520. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

5. Koefisien regresi untuk DDIR sebesar 0.319545. Hal ini menunjukkan 

apabila semakin besar jumlah dewan direksi dalam suatu perusahaan, 

makan akan menaikkan tindakan manajemen laba perusahaan sebesar 

0.319545. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

 Berdasarkan hasil pengolahan data, Adjusted R-squared sebesar 

0.607373. Hal ini berarti bahwa 60,73% variabel manajemen laba dapat 

dijelaskan oleh variabel independen yaitu ukuran KAP, independensi dewan 

komisaris, independensi komite audit, dan dewan direksi. Sedangkan sisanya 
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sebesar 39,27% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam 

model penelitian. Selanjutnya pada pengujian tersebut nilai Prob (F-Statistik) 

sebesar 0.000003 yang menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara 

bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. 

 

 

 

 

4.6 Pengujian Hipotesis 

4.6.1 Uji Parsial (Uji t) 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh 

yang ditimbulkan oleh variabel independen dan variabel dependen secara parsial. 

Pengujian ini dlakukan untuk menjawab hipotesis peneliti yang merupakan 

dugaan sementara. Dengan dilakukannya pengujian ini, makan akan dapat 

menjawab dan menjelaskan perumusan yang diajukan sebelumnya. Jika P-value 

< 0.05 maka H0 ditolak, yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara 

variabel independen dan variabel dependen. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Hipotesis Parsial t 
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Variable Coefficient 
Std. 

Error t-Statistic Prob.   
     
     UKURAN_KAP 1.061628 0.391486 2.711787 0.0113 

IDK 5.451841 2.443993 2.230711 0.0339 
IDP 0.168520 0.294355 0.572505 0.5715 

DDIR 0.319545 0.134094 2.382995 0.0242 
 21.95446 0.754706 29.09007 0.0000 

 Sumber: output eviews diolah 

Kesimpulan yang dapat diambil dari uji t persamaan adalah sebagai berikut : 

1. Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu : ukuran KAP berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil regresi persamaan 

pada tabel 4.9 di atas, ditemukan nilai probabilitas ukuran KAP 

(UKURAN_KAP) sebesar 0.0113 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 

5%, dan koefisien regresi dari variabel (UKURAN_KAP) menunjukkan 

nilai 1.061628. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran KAP 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap manajemen laba. (H1 

diterima) 

2. Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu : independensi dewan 

komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan 

hasil regresi persamaan pada tabel 4.9 di atas, ditemukan nilai 

probabilitas independensi dewan komisaris (IDK) sebesar 0.038 atau 

lebih kecil dari nilai signifikansi 5%, dan koefisien regresi dari variabel 

(IDK) menunjukkan nilai 5.451841. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
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independensi dewan komisaris berpengaruh sginifikan dan positif 

terhadap manajemen laba. (H2 diterima) 

3. Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu : independensi komite audit 

tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil 

regresi persamaan pada tabel 4.9 di atas, ditemukan nilai probabilitas 

independensi komite audit (IDP) sebesar 0.5715 atau lebih besar dari nilai 

signifikansi 5%, dan koefisien regresi dari variabel IDP menunjukkan 

nilai 0.168520. Hal tersebut menunjukkan bahwa IDP tidak berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap manajemen laba. (H3 diterima) 

4. Hipotesis 4 (H4) dalam penelitian ini yaitu : dewan direksi berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil regresi persamaan  

pada tabel 4.9 di atas, ditemukan nilai probabilitas dewan direksi (DDIR) 

sebesar 0.0242 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 5%, dan koefisien 

regresi dari variabel DDIR menunjukkan nilai 0.319545. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa DDIR berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

manajemen laba. (H4 diterima) 

4.6.2 Uji F (Uji Simultan) 

 Uji F digunakan untuk menguji apakah bersama-sama semua variabel 

independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Untuk pengujian ini, apabila nilai probabilitasnya berada di bawah 0.05, maka 

dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau simultan variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 
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 Berdasarkan hasil tabel 4.7, nilai Prob (F-statistic) sebesar 0.000003. 

dengan nilai signifikansi sebesar 0.05 maka nilai Prob (F-statistic) lebih kecil 

dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama), variabel 

UKURAN_KAP, IDK, IDP dan DDIR mempengaruhi manajemen laba secara 

signifikan. 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Analisis Hasil 

1. Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Manajemen Laba 

 Ukuran KAP adalah besar kecilnya perusahaan auditor. Auditor dalam 

menjalankan tugasnya sebagai pihak independen yang mengaudit perusahaan dan 

menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan bebas dari salah saji yang 

material. Pengaruh ukuran KAP terhadap manajemen laba menunjukkan hasil 

berpengaruh positif dan signifikan. Hal tersebut sesuai dengan hasil koefisien 

regresi sebesar 1.061628 dan probabilitas sebesar 0.0113 yang lebih kecil dari 

tingkat signifikansi sebesar 0.05.  

Pengaruh Ukuran KAP..., Rahma Yunita, Ak.-IBS, 2016



 
 
 

95 
 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh 

KAP besar memiliki tingkat manajemen laba yang lebih tinggi daripada 

perusahaan yang diaudit oleh KAP menengah dan kecil. Temuan ini sesuai 

dengan penelitian Challen (2011) yang menyatakan bahwa perusahaan yang 

diaudit oleh KAP besar memiliki tingkat manajemen laba yang lebih tinggi 

daripada KAP menengah dan kecil di Indonesia. Dan juga sesuai dengan 

penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh 

Adityawarman dan Ali (2014). Akan tetapi penelitian ini bertentangan dengan 

penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh Kono dan Yuyetta 

(2008). 

2. Pengaruh Independensi Komisaris Independen Terhadap Manajemen 

Laba 

 Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 

komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar 

emiten atau perusahaan publik dan menenuhi persyaratan sebagai komisaris 

independen. Pengaruh independensi dewan komisaris terhadap manajemen laba 

menunjukkan hasil berpengaruh positif dan signifikan. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil koefisien regresi sebesar 5.451841 dan probabilitas sebesar 0.0339 

yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05.  
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 Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Nasution dan Setyawan 

(2007) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Meskipun demikian berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Nabila dan Daljono (2013) yang 

menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap manajemen laba, dan penelitian oleh Oktaviani (2015) yang 

menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba, berbeda dengan hasil penelitian ini. 

3. Pengaruh Independensi Komite Audit Terhadap Manajemen Laba 

 Pengaruh independensi komite audit terhadap manajemen laba 

menunjukkan hasil koefisien regresi sebesar 0.168520 dan probabilitas 0.5715 

yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa independensi komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap manajemen laba.  

 Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Agustia (2013) dan Oktaviani (2015) yang menyatakan bahwa independensi 

komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Meskipun demikian 

berdasarkan hasil penelitian Kusumaningtyas (2012) dan Pamudji (2008) 

menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa jumlah komite audit independen 

mempunyai pengaruh signifikan dan negatif terhadap manajemen laba. 

4. Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Manajemen Laba 
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 Pengaruh dewan direksi terhadap manajemen laba menunjukkan hasil 

berpengaruh positif dan signifikan. Hal tersebut sesuai dengan hasil koefisien 

regresi sebesar 0.319545 dan probabilitas sebesar 0.0242 yang lebih kecil dari 

tingkat signifikansi 0.05. 

 Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 direksi 

adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang dan bertanggung 

jawab penuh atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan 

Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai dengan maksut dan tujuan, baik di dalam 

maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Hasil 

penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Nasution dan Setiawan (2007), yang 

menyatakan bahwa dewan direksi memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap manajemen laba. Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Oktaviani (2015) yang mengatakan bahwa dewan direksi tidak memeiliki 

pengaruh terhadap manajemen laba. 

4.8 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil pembahasan mengenai “Pengaruh Ukuran KAP, 

Independensi Dewan Komisaris, Independensi Komite Audit, dan Dewan Direksi 

Terhadap Manajemen Laba” dapat diketahui bahwa variabel ukuran KAP , 

independensi dewan komisaris, dan dewan direksi memiliki pengaruh positif 

yang signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan variabel independensi 

komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap manajemen 

laba.  
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 Variabel ukuran KAP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang diaudit oleh 

KAP besar tidak dapat membatasi perilaku manajemen laba yang dilakukan 

perusahaan, bahkan penggunaan auditor Big four dapat meningkatkan tindakan 

manajemen laba. KAP Big four dinilai sangat handal dalam proses pelaporan 

keuangan, sehingga memungkinkan KAP tersebut mempengaruhi laba. 

Dinyatakan bahwa KAP besar mulai diragukan, terutama setelah terjadi skandal 

akuntansi berskala dunia, seperti Enron dan WorldCom yang diaudit oleh KAP 

The Big 5 Arthur Andersen yang ikut membantu proses rekayasa keuangan 

perusahaan tersebut. Maka diharapkan regulator dari Pusat Pembinaan Profesi 

Keuangan (PPPK) melakukan pengawasan yang lebih baik kepada Kantor 

Akuntan Publik. 

 Variabel independensi dewan komisaris memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin 

besar jumlah anggota dewan komisaris independen maka akan menaikkan 

perilaku manajemen laba. Fungsi pengawasan dewan komisaris independen yang 

kurang efektif, diduga karena beberapa hal yaitu pengangkatan atau penambahan 

jumlah dewan komisaris independen hanya untuk memenuhi regulasi yang telah 

ditetapkan dan dewan komisaris independen ditunjuk oleh pemegang saham 

mayoritas RUPS, sehingga jika keputusan tidak sejalan maka akan dilakukan 

pergantian. Jadi, pada praktiknya meskipun komposisi dewan komisaris 

independen pada perusahaan relatif besar, tetapi mereka belum benar-benar 
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independen dalam melaksanakan tugas dan pengawasannya karena terbatas oleh 

peraturan/kebijakan dari pemegang saham mayoritas. 

 Variabel independensi komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan 

dan positif terhadap manajemen laba. Sesuai dengan Keputusan Direksi BEJ No. 

Kep-315/BEJ/06/2000 sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota 

komite audit yang merupakan pihak independen dalam suatu perusahaan. Namun 

pada perusahaan sampel besar kecilnya jumlah komite audit independen tidak 

mampu mempengaruhi tindak manipulasi laba oleh manajemen. Hal ini diduga 

karena beberapa alasan, dimana komite audit hanya melakukan telaah atas 

informasi laporan keuangan akan tetapi tidak terlibat dalam permasalahan dan 

penyelesaiaan yang ada dalam perusahaan. Menurut Keputusan Direksi Bursa 

Efek Jakarta No. Kep-315/BEJ/06-2000, pengangkatan komite audit tidak 

berdasarkan kompetensi dan kemampuan anggotanya karena disebutkan hanya 1 

diantara 3 anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan 

keuangan. Sehingga adanya komite audit pada perusahaan sampel hanya sekedar 

formalitas untuk memenuhi peraturan pemerintah saja tetapi tidak dimaksudkan 

untuk menegakkan mekanisme good corporate governance dalam perusahaan. 

Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah komite audit diperusahaan sampel tidak 

dapat meminimalkan terjadinya praktik manajemen laba. 

 Variabel dewan direksi terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dan 

positif terhadap manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan 

jumlah direksi akan mempengaruhi manajemen laba pada perusahaan 
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bersangkutan. Komposisi dewan direksi dapat mempengaruhi efektif atau 

tidaknya monitoring yang dilakukan terhadap manajer. Jumlah dewan direksi 

yang besar akan menyebabkan banyaknya perbedaan kepentingan yang tidak 

selaras antara satu dan lainnya, sehingga informasi asimetris ini akan 

memberikan kesempatan kepada manajemen untuk menaikkan tindak manajemen 

laba. Sehingga dengan sedikitnya jumlah dewan direksi maka akan menciptakan 

komunikasi yang baik di antara para direktur, dan tindakan yang lebih cepat dan 

efektif dalam mengatasi masalah. 

 

 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai “Pengaruh 

Ukuran KAP, Independensi Dewan Komisaris, Independensi Komite Audit, dan 

Dewan Direksi Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Lembaga Pembiayaan 

Periode 2013-2015”. Berdasarkan analisis penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan 

yaitu : 

1. Variabel Ukuran KAP (UKURAN_KAP) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap manajemen laba pada perusahaan lembaga pembiayaan. Penelitian ini 
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menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP besar tidak membatasi 

perilaku manajemen laba yang dilakukan perusahaan, bahkan penggunaan auditor Big 

four dapat meningkatkan tindakan manajemen laba.  

2. Variabel Independensi Dewan Komisaris (IDK) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap manajemen laba pada perusahaanlembaga pembiayaan. Penilitian ini 

menunjukkan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris independen 

maka akan menaikkan manajemen laba. 

3. Variabel Independensi Komite Audit (IDP) tidak memiliki pengaruh signifikan dan 

positif terhadap manajemen laba pada perusahaan lembaga pembiayaan. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa besar kecilnya jumlah anggota komite audit independen tidak 

akan mempengaruhi praktik manajemen laba suatu perusahaan. 

4. Variabel Dewan Direksi (DDIR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

manajemen laba perusahaan lembaga pembiayaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

proses monitoring dilakukan oleh dewan direksi yang berjumlah banyak belum 

efektif sehingga akan menaikkan praktik manajemen laba suatu perusahaan. 

5.2 Keterbatasan dan Saran 

Berdasarkan keterbatasan dan saran yang diperoleh dalam penelitian ini 

terdapat beberapa saran untuk perbaikan penelitian serupa di masa yang akan 

datang, yaitu : 
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1. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder 

sehingga pengambilan data masih banyak yang belum dapat terlengkapi. 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data primer yang 

berguna bagi kelengkapan data penelitian. 

2. Dalam melakukan pengawasan kepada Kantor Akuntan Publik diharapkan 

regulator seperti Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dapat memberikan syarat 

dan ketentuan yang lebih ketat agar Kantor Akuntan Publik Big four maupun 

non-Big four dapat lebih membatasi tingkat manajemen laba. 

3. Dalam menentukan pihak ketiga independen yang akan memastikan bahwa 

laporan keuangan berkualitas, sebaiknya perusahaan tidak hanya melihat dari 

independensi nya, karena dengan hal tersebut saja tidak cukup dalam 

membatasi tingkat manajemen laba. 

4. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel penelitian selain 

perusahaan lembaga pembiayaan atau perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) secara keseluruhan, sehingga dapat memberikan hasil yang 

dapat di generalisir. 

5. Periode penelitian ini hanya 3 (tiga) tahun terakhir. Sehingga diharapkan 

untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan periode yang 

lebih lama. 
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6. Dalam penelitian selanjutnya hendaknya ditambahkan variabel independen 

yang kemungkinan mempengaruhi manajemen laba dan diutamakan yang 

masih jarang atau sedikit dilakukan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia 

seperti audit capacity stress, audit tenure dan kompetensi dewan komisaris 

independen. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

LAMPIRAN I 

Daftar Sampel Penelitian – 11 Perusahaan Lembaga Pembiayaan 

No Kode Saham Nama Perusahaan 
1 ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk 
2 BBLD Buana Finance Tbk 
3 BFIN BFI Finance Indonesia Tbk 
4 CFIN Clipan Finance Indonesia Tbk 
5 HDFA Radana Bhaskara Finance Tbk 
6 IMJS Indomobil Multi Jasa Tbk 
7 MFIN Mandala Multi Jasa Tbk 
8 TIFA Tifa Finance Tbk 
9 TRUS Trust Finance Indonesia Tbk 
10 VRNA Verena Multi Finance Tbk 
11 WOMF Wahana Ottomitra Multiartha Tbk 
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LAMPIRAN II 

Perhitungan Manajemen Laba 
Tahap 1 – Menghitung TAC 
TAC = NI – CFO 

Perusahaan Tahun TAC NI CFO 

_ADMF 2013 4.647.862.000.000 1.701.205.000.000 -2.946.657.000.000 

_ADMF 2014 1.823.912.000.000 792.165.000.000 -1.031.747.000.000 

_ADMF 2015 
-

1.992.616.000.000 664.836.000.000 2.657.452.000.000 

_BBLD 2013 204.812.426.675 135.672.570.340 -69.139.856.335 

_BBLD 2014 -254.255.651.403 110.854.933.327 365.110.584.730 

_BBLD 2015 -444.353.000.000 61.974.000.000 506.327.000.000 

_BFIN 2013 1.832.167.000.000 508.619.000.000 -1.323.548.000.000 

_BFIN 2014 1.254.540.000.000 597.091.000.000 -657.449.000.000 

_BFIN 2015 501.947.000.000 650.288.000.000 148.341.000.000 

_CFIN 2013 1.144.829.125.000 382.884.086.000 -761.945.039.000 

Tahap 1 – Menghitung TAC (Lanjutan) 

Perusahaan Tahun TAC NI CFO 

_CFIN 2014 539.467.060.000 397.518.303.000 -141.948.757.000 

_CFIN 2015 -243.329.359.000 286.349.653.000 529.679.012.000 

_HDFA 2013 261.574.176.000 17.164.848.000 -244.409.328.000 

_HDFA 2014 535.172.847.000 38.524.383.000 -496.648.464.000 

_HDFA 2015 571.809.514.000 39.854.366.000 -531.955.148.000 

_IMJS 2013 1.835.441.053.580 135.666.532.052 -1.699.774.521.528 

_IMJS 2014 619.550.065.229 125.703.694.455 -493.846.370.774 

_IMJS 2015 470.669.432.644 82.121.316.194 -388.548.116.450 

_MFIN 2013 -316.637.000.000 258.929.000.000 575.566.000.000 

_MFIN 2014 356.094.000.000 301.493.000.000 -54.601.000.000 

_MFIN 2015 -345.024.000.000 246.564.000.000 591.588.000.000 

_TIFA 2013 -205.103.978.000 31.580.099.000 236.684.077.000 

_TIFA 2014 -49.948.036.000 36.289.508.000 86.237.544.000 

_TIFA 2015 -80.908.451.000 20.061.731.000 100.970.182.000 

_TRUS 2013 -93.533.538.560 15.671.384.921 109.204.923.481 

_TRUS 2014 -76.967.303.551 10.123.693.997 87.090.997.548 
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_TRUS 2015 14.007.186.426 9.493.298.445 -4.513.887.981 

_VRNA 2013 208.464.827.000 34.554.890.000 -173.909.937.000 

_VRNA 2014 75.396.894.000 24.079.681.000 -51.317.213.000 

_VRNA 2015 -206.437.780.000 2.419.344.000 208.857.124.000 

_WOMF 2013 566.410.000.000 66.355.000.000 -500.055.000.000 

_WOMF 2014 700.435.000.000 23.995.000.000 -676.440.000.000 

_WOMF 2015 324.578.000.000 15.667.000.000 -308.911.000.000 

 

Tahap 2 – Menghitung Current Accrual 
Curr Acc = ∆(CA - Cash) - ∆(CL - CM) 
Perusahaan Tahun CA CASH CA-Cash ∆(CA-Cash) 

_ADMF 2012 25.100.210.000.000 261.304.000.000 24.838.906.000.000   

_ADMF 2013 30.228.628.000.000 1.264.131.000.000 28.964.497.000.000 4.125.591.000.000 

_ADMF 2014 29.518.379.000.000 879.170.000.000 28.639.209.000.000 -325.288.000.000 

_ADMF 2015 27.298.912.000.000 1.059.985.000.000 26.238.927.000.000 -2.400.282.000.000 

_BBLD 2012 3.452.690.399.000 49.260.952.172 3.403.429.446.828   

_BBLD 2013 3.722.024.209.000 86.576.211.167 3.635.447.997.833 232.018.551.005 

_BBLD 2014 3.528.236.000.000 121.972.000.000 3.406.264.000.000 -229.183.997.833 

_BBLD 2015 3.051.907.000.000 89.222.000.000 2.962.685.000.000 -443.579.000.000 

_BFIN 2012 6.166.474.000.000 168.897.000.000 5.997.577.000.000   

_BFIN 2013 7.489.819.000.000 224.762.000.000 7.265.057.000.000 1.267.480.000.000 

_BFIN 2014 9.010.689.000.000 289.680.000.000 8.721.009.000.000 1.455.952.000.000 

_BFIN 2015 10.857.004.000.000 777.233.000.000 10.079.771.000.000 1.358.762.000.000 

_CFIN 2012 4.794.019.825.000 189.137.282.000 4.604.882.543.000   

_CFIN 2013 5.999.078.472.000 95.642.328.000 5.903.436.144.000 1.298.553.601.000 

_CFIN 2014 6.533.256.723.000 35.767.746.000 6.497.488.977.000 594.052.833.000 

_CFIN 2015 6.479.762.313.000 30.395.779.000 6.449.366.534.000 -48.122.443.000 

_HDFA 2012 1.533.789.709.000 20.952.119.000 1.512.837.590.000   

_HDFA 2013 1.819.158.034.000 14.745.591.000 1.804.412.443.000 291.574.853.000 

_HDFA 2014 2.471.540.043.000 108.557.863.000 2.362.982.180.000 558.569.737.000 

_HDFA 2015 3.004.018.210.000 44.029.780.000 2.959.988.430.000 597.006.250.000 

_IMJS 2012 2.561.343.602.777 250.813.847.477 2.310.529.755.300   

_IMJS 2013 3.416.906.663.131 204.991.036.827 3.211.915.626.304 901.385.871.004 

_IMJS 2014 4.427.318.879.962 178.527.913.359 4.248.790.966.603 1.036.875.340.299 

_IMJS 2015 5.022.303.199.245 381.345.507.417 4.640.957.691.828 392.166.725.225 

_MFIN 2012 3.930.146.000.000   3.930.146.000.000   

_MFIN 2013 3.831.908.000.000 124.271.000.000 3.707.637.000.000 -222.509.000.000 
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_MFIN 2014 4.636.780.000.000 80.275.000.000 4.556.505.000.000 848.868.000.000 

_MFIN 2015 4.414.759.000.000 72.034.000.000 4.342.725.000.000 -213.780.000.000 

_TIFA 2012 1.071.404.179.000 13.694.898.000 1.057.709.281.000   

_TIFA 2013 992.477.760.000 30.235.271.000 962.242.489.000 -95.466.792.000 

_TIFA 2014 1.045.990.196.000 80.153.130.000 965.837.066.000 3.594.577.000 

_TIFA 2015 1.297.355.796.000 108.320.163.000 1.189.035.633.000 223.198.567.000 

_TRUS 2012 4.147.124.733.000 5.400.115.586 4.141.724.617.414   

_TRUS 2013 3.304.438.086.000 10.042.666.147 3.294.395.419.853 -847.329.197.561 

 

Tahap 2 – Menghitung Current Accrual (Lanjutan) 
 

Perusahaan Tahun CA Cash CA-Cash ∆(CA-Cash) 

_TRUS 2014 2.607.001.020.000 16.951.885.293 2.590.049.134.707 -704.346.285.146 

_TRUS 2015 2.834.181.745.000 27.691.437.702 2.806.490.307.298 216.441.172.591 

_VRNA 2012 1.895.781.102.000 184.118.992.000 1.711.662.110.000   

_VRNA 2013 2.037.286.391.000 101.621.210.000 1.935.665.181.000 224.003.071.000 

_VRNA 2014 2.075.839.835.000 47.132.240.000 2.028.707.595.000 93.042.414.000 

_VRNA 2015 1.814.406.223.000 9.372.552.000 1.805.033.671.000 -223.673.924.000 

_WOMF 2012 3.265.929.000.000 338.040.000.000 2.927.889.000.000   

_WOMF 2013 3.749.843.000.000 233.080.000.000 3.516.763.000.000 588.874.000.000 

_WOMF 2014 5.180.823.000.000 742.715.000.000 4.438.108.000.000 921.345.000.000 

_WOMF 2015 5.195.351.000.000 853.966.000.000 4.341.385.000.000 -96.723.000.000 

 
Perusahaan Tahun CL CM CL-CM ∆(CL-CM) 

_ADMF 2012 19.525.407.000.000 0 19.525.407.000.000   

_ADMF 2013 22.614.467.000.000 0 22.614.467.000.000 3.089.060.000.000 

_ADMF 2014 24.752.272.000.000 0 24.752.272.000.000 2.137.805.000.000 

_ADMF 2015 21.953.207.000.000 0 21.953.207.000.000 -2.799.065.000.000 

_BBLD 2012 2.455.371.000.000 0 2.455.371.000.000   

_BBLD 2013 2.651.193.239.900 0 2.651.193.239.900 195.822.239.900 

_BBLD 2014 2.470.429.000.000 0 2.470.429.000.000 -180.764.239.900 

_BBLD 2015 2.079.471.000.000 0 2.079.471.000.000 -390.958.000.000 

_BFIN 2012 2.507.556.000.000 0 2.507.556.000.000   

_BFIN 2013 3.312.495.000.000 0 3.312.495.000.000 804.939.000.000 

_BFIN 2014 4.072.378.000.000 0 4.072.378.000.000 759.883.000.000 

_BFIN 2015 5.869.734.000.000 0 5.869.734.000.000 1.797.356.000.000 
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_CFIN 2012 851.645.588.000 0 851.645.588.000   

_CFIN 2013 1.873.686.300.000 0 1.873.686.300.000 1.022.040.712.000 

_CFIN 2014 2.573.672.939.000 0 2.573.672.939.000 699.986.639.000 

_CFIN 2015 2.336.123.616.000 0 2.336.123.616.000 -237.549.323.000 

_HDFA 2012 1.203.855.794.000 0 1.203.855.794.000   

_HDFA 2013 1.469.194.767.000 0 1.469.194.767.000 265.338.973.000 

_HDFA 2014 1.916.407.778.000 0 1.916.407.778.000 447.213.011.000 

_HDFA 2015 2.191.186.004.000 0 2.191.186.004.000 274.778.226.000 

 

Tahap 2 – Menghitung Current Accrual (Lanjutan) 

Perusahaan Tahun CL CM CL-CM ∆(CL-CM) 

_IMJS 2012 1.446.721.437.959 1.007.454.409.000 439.267.028.959   

_IMJS 2013 2.777.076.287.012 1.889.439.555.000 887.636.732.012 448.369.703.053 

_IMJS 2014 4.271.148.451.048 2.918.246.688.000 1.352.901.763.048 465.265.031.036 

_IMJS 2015 5.174.770.279.397 3.482.042.989.000 1.692.727.290.397 339.825.527.349 

_MFIN 2012 3.159.389.000.000 0 3.159.389.000.000   

_MFIN 2013 2.823.209.000.000 0 2.823.209.000.000 -336.180.000.000 

_MFIN 2014 3.060.498.000.000 0 3.060.498.000.000 237.289.000.000 

_MFIN 2015 2.331.850.000.000 0 2.331.850.000.000 -728.648.000.000 

_TIFA 2012 834.375.955.000 0 834.375.955.000   

_TIFA 2013 751.063.880.000 0 751.063.880.000 -83.312.075.000 

_TIFA 2014 784.467.226.000 0 784.467.226.000 33.403.346.000 

_TIFA 2015 1.042.832.151.000 0 1.042.832.151.000 258.364.925.000 

_TRUS 2012 227.926.786.200 0 227.926.786.200   

_TRUS 2013 126.524.946.000 0 126.524.946.000 -101.401.840.200 

_TRUS 2014 33.677.722.390 0 33.677.722.390 -92.847.223.610 

_TRUS 2015 22.432.686.360 0 22.432.686.360 -11.245.036.030 

_VRNA 2012 799.721.838.000 0 799.721.838.000   

_VRNA 2013 934.987.692.000 0 934.987.692.000 135.265.854.000 

_VRNA 2014 1.327.009.739.000 0 1.327.009.739.000 392.022.047.000 

_VRNA 2015 1.293.293.007.000 0 1.293.293.007.000 -33.716.732.000 

_WOMF 2012 1.570.130.000.000 0 1.570.130.000.000   

_WOMF 2013 2.067.268.000.000 0 2.067.268.000.000 497.138.000.000 

_WOMF 2014 2.439.009.000.000 0 2.439.009.000.000 371.741.000.000 

_WOMF 2015 1.931.162.000.000 0 1.931.162.000.000 -507.847.000.000 
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Tahap 2 – Menghitung Current Accrual (Lanjutan) 
 

Perusahaan ∆(CA-Cash) ∆(CL-CM) Curr Acc 

_ADMF       

_ADMF 4.125.591.000.000 3.089.060.000.000 1.036.531.000.000 

_ADMF -325.288.000.000 2.137.805.000.000 -2.463.093.000.000 

_ADMF -2.400.282.000.000 -2.799.065.000.000 398.783.000.000 

_BBLD       

_BBLD 232.018.551.005 195.822.239.900 36.196.311.105 

_BBLD -229.183.997.833 -180.764.239.900 -48.419.757.933 

_BBLD -443.579.000.000 -390.958.000.000 -52.621.000.000 

_BFIN       

_BFIN 1.267.480.000.000 804.939.000.000 462.541.000.000 

_BFIN 1.455.952.000.000 759.883.000.000 696.069.000.000 

_BFIN 1.358.762.000.000 1.797.356.000.000 -438.594.000.000 

_CFIN       

_CFIN 1.298.553.601.000 1.022.040.712.000 276.512.889.000 

_CFIN 594.052.833.000 699.986.639.000 -105.933.806.000 

_CFIN -48.122.443.000 -237.549.323.000 189.426.880.000 

_HDFA       

_HDFA 291.574.853.000 265.338.973.000 26.235.880.000 

_HDFA 558.569.737.000 447.213.011.000 111.356.726.000 

_HDFA 597.006.250.000 274.778.226.000 322.228.024.000 

_IMJS       

_IMJS 901.385.871.004 448.369.703.053 453.016.167.951 

_IMJS 1.036.875.340.299 465.265.031.036 571.610.309.263 

_IMJS 392.166.725.225 339.825.527.349 52.341.197.876 

_MFIN       

_MFIN -222.509.000.000 -336.180.000.000 113.671.000.000 

_MFIN 848.868.000.000 237.289.000.000 611.579.000.000 

_MFIN -213.780.000.000 -728.648.000.000 514.868.000.000 

_TIFA       

_TIFA -95.466.792.000 -83.312.075.000 -12.154.717.000 

_TIFA 3.594.577.000 33.403.346.000 -29.808.769.000 

_TIFA 223.198.567.000 258.364.925.000 -35.166.358.000 

_TRUS       
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_TRUS -847.329.197.561 -101.401.840.200 -745.927.357.361 

 

Tahap 2 – Menghitung Current Accrual (Lanjutan) 
 

Perusahaan ∆(CA-Cash) ∆(CL-CM) Curr Acc 

_TRUS -704.346.285.146 -92.847.223.610 -611.499.061.536 

_TRUS 216.441.172.591 -11.245.036.030 227.686.208.621 

_VRNA       

_VRNA 224.003.071.000 135.265.854.000 88.737.217.000 

_VRNA 93.042.414.000 392.022.047.000 -298.979.633.000 

_VRNA -223.673.924.000 -33.716.732.000 -189.957.192.000 

_WOMF       

_WOMF 588.874.000.000 497.138.000.000 91.736.000.000 

_WOMF 921.345.000.000 371.741.000.000 549.604.000.000 

_WOMF -96.723.000.000 -507.847.000.000 411.124.000.000 

 

Tahap 3 – Regresi Model Untuk Mendapatkan Nilai a1 dan a2 

 

  
Dependen Independen 

Perusahaan Tahun 
Curr Acc / 

TA i,t-1 
1 / TA i,t-1 

∆Sales / 
TA i,t-1 

_ADMF 2013 0,04071 0,000000000000039 0,05152 

_ADMF 2014 -0,07947 0,000000000000032 0,00602 

_ADMF 2015 0,01332 0,000000000000033 -0,00626 

_BBLD 2013 0,01036 0,000000000000286 0,01051 

_BBLD 2014 -0,01284 0,000000000000265 -0,00678 

_BBLD 2015 -0,01467 0,000000000000279 -0,01481 

_BFIN 2013 0,07040 0,000000000000152 0,04700 

_BFIN 2014 0,08393 0,000000000000121 0,04931 

_BFIN 2015 -0,04530 0,000000000000103 0,05486 

_CFIN 2013 0,05697 0,000000000000206 0,01921 

_CFIN 2014 -0,01744 0,000000000000165 0,01212 

_CFIN 2015 0,02852 0,000000000000151 0,00968 
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_HDFA 2013 0,01652 0,000000009000630 -0,01132 

_HDFA 2014 0,05957 0,000000000000535 0,04842 

_HDFA 2015 0,12606 0,000000000000391 0,06237 

Tahap 3 – Regresi Model Untuk Mendapatkan Nilai a1 dan a2 (Lanjutan) 

Perusahaan Tahun 
Curr Acc / 

TA i,t-1 
1 / TA i,t-1 

∆Sales / 
TA i,t-1 

_IMJS 2013 0,17687 0,000000000000390 0,10171 

_IMJS 2014 0,16729 0,000000000000293 0,09018 

_IMJS 2015 0,00538 0,000000000000103 0,03729 

_MFIN 2013 0,05182 0,000000000000246 0,03314 

_MFIN 2014 0,15419 0,000000000000252 0,03027 

_MFIN 2015 0,10729 0,000000000000208 0,03204 

_TIFA 2013 -0,01119 0,000000000000921 0,00448 

_TIFA 2014 -0,02893 0,000000000000970 -0,00968 

_TIFA 2015 -0,03514 0,000000000000999 -0,00262 

_TRUS 2013 -1,77243 0,000000000002376 -0,04219 

_TRUS 2014 -1,82081 0,000000000002978 -0,05487 

_TRUS 2015 0,85338 0,000000000003748 -0,02764 

_VRNA 2013 0,04538 0,000000000000511 0,02644 

_VRNA 2014 -0,14222 0,000000000000476 0,00775 

_VRNA 2015 -0,08816 0,000000000000464 -0,00672 

_WOMF 2013 0,02740 0,000000000000299 -0,00692 

_WOMF 2014 0,14353 0,000000000000261 -0,00614 

_WOMF 2015 0,07757 0,000000000000189 0,03361 

 

Common Effects 

Dependent Variable: DEPENDEN_CURR_ACC___TA_I  
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/26/16   Time: 18:50   
Sample: 2013 2015   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 11   
Total panel (balanced) observations: 33  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     INDEPENDEN_1___TA_I_T_1 29609255 49545850 0.597613 0.5546 

_SALES___TA_I_T_1 6.595818 2.240292 2.944178 0.0062 
C -0.175511 0.086955 -2.018411 0.0526 
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     R-squared 0.224691     Mean dependent var -0.053095 

Adjusted R-squared 0.173004     S.D. dependent var 0.477485 
S.E. of regression 0.434222     Akaike info criterion 1.255985 
Sum squared resid 5.656455     Schwarz criterion 1.392031 
Log likelihood -17.72375     Hannan-Quinn criter. 1.301760 
F-statistic 4.347126     Durbin-Watson stat 1.661420 
Prob(F-statistic) 0.021985    

     
      

 
 
Hasil Uji Regresi Dapat Diketahui Nilai a1 = 29609254.5123  dan a2 = 6.59581843942 

 
Estimation Command: 
========================= 
LS(?) DEPENDEN_CURR_ACC___TA_I INDEPENDEN_1___TA_I_T_1 _SALES___TA_I_T_1  C 
 
Estimation Equation: 
========================= 
DEPENDEN_CURR_ACC___TA_I = C(1)*INDEPENDEN_1___TA_I_T_1 + C(2)*_SALES___TA_I_T_1 + 
C(3) 
 
Substituted Coefficients: 
========================= 
DEPENDEN_CURR_ACC___TA_I = 29609254.5123*INDEPENDEN_1___TA_I_T_1 + 

6.59581843942*_SALES___TA_I_T_1 - 0.175511037251 

 

 

 

 

Tahap 4 – Menghitung NDCA 

 

Perusahaan Tahun NDCA i,t a1 (1/TA i,t-1) a2 

(∆Sales 
i,t - ∆TR 
i,t / TA 
i,t-1) 

_ADMF 2013 -0,90170 29.609.254,51 0,0000000000000393 6,595818 -0,13671 

_ADMF 2014 0,23870 29.609.254,51 0,0000000000000323 6,595818 0,03619 

_ADMF 2015 0,54996 29.609.254,51 0,0000000000000334 6,595818 0,08338 

_BBLD 2013 -0,58950 29.609.254,51 0,0000000000002861 6,595818 -0,08938 
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_BBLD 2014 0,42613 29.609.254,51 0,0000000000002652 6,595818 0,06461 

_BBLD 2015 0,79465 29.609.254,51 0,0000000000002788 6,595818 0,12048 

_BFIN 2013 -1,00623 29.609.254,51 0,0000000000001522 6,595818 -0,15256 

_BFIN 2014 0,21966 29.609.254,51 0,0000000000001206 6,595818 0,03330 

_BFIN 2015 0,87618 29.609.254,51 0,0000000000001033 6,595818 0,13284 

_CFIN 2013 -0,37453 29.609.254,51 0,0000000000002060 6,595818 -0,05678 

_CFIN 2014 -0,75658 29.609.254,51 0,0000000000001646 6,595818 -0,11471 

_CFIN 2015 -0,17725 29.609.254,51 0,0000000000001506 6,595818 -0,02687 

_HDFA 2013 -1,27793 29.609.254,51 0,0000000000006295 6,595818 -0,19375 

_HDFA 2014 -1,62209 29.609.254,51 0,0000000000005349 6,595818 -0,24593 

_HDFA 2015 -1,05958 29.609.254,51 0,0000000000003912 6,595818 -0,16065 

_IMJS 2013 -1,56494 29.609.254,51 0,0000000000003904 6,595818 -0,23726 

_IMJS 2014 -1,32748 29.609.254,51 0,0000000000002927 6,595818 -0,20126 

_IMJS 2015 0,13963 29.609.254,51 0,0000000000001028 6,595818 0,02117 

_MFIN 2013 0,47451 29.609.254,51 0,0000000000002461 6,595818 0,07194 

_MFIN 2014 -1,20421 29.609.254,51 0,0000000000002521 6,595818 -0,18257 

_MFIN 2015 0,49095 29.609.254,51 0,0000000000002084 6,595818 0,07443 

_TIFA 2013 0,05110 29.609.254,51 0,0000000000009207 6,595818 0,00774 

_TIFA 2014 -0,11747 29.609.254,51 0,0000000000009704 6,595818 -0,01781 

_TIFA 2015 -0,10711 29.609.254,51 0,0000000000009993 6,595818 -0,01624 

_TRUS 2013 0,31205 29.609.254,51 0,0000000000023761 6,595818 0,04730 

_TRUS 2014 0,49942 29.609.254,51 0,0000000000029776 6,595818 0,07570 

_TRUS 2015 -0,16877 29.609.254,51 0,0000000000037481 6,595818 -0,02560 

_VRNA 2013 0,93038 29.609.254,51 0,0000000000005114 6,595818 0,14105 

 

Tahap 4 – Menghitung NDCA (Lanjutan)  

Perusahaan Tahun NDCA i,t a1 (1/TA i,t-1) a2 

(∆Sales 
i,t - ∆TR 
i,t / TA 

i,t-1) 

_VRNA 2014 -0,28921 29.609.254,51 0,0000000000004757 6,595818 -0,04385 

_VRNA 2015 -0,23745 29.609.254,51 0,0000000000004641 6,595818 -0,03600 

_WOMF 2013 -1,17806 29.609.254,51 0,0000000000002987 6,595818 -0,17861 

_WOMF 2014 -1,60447 29.609.254,51 0,0000000000002612 6,595818 -0,24326 

_WOMF 2015 1,11108 29.609.254,51 0,0000000000001887 6,595818 0,16845 
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Tahap 5 – Menghitung DCA 

 

Perusahaan Tahun DCA i,t 
CurrAcc i,t / TA 

i,t-1 
NDCA i,t 

_ADMF 2013 0,94241 0,040711389936 -0,901701 

_ADMF 2014 -0,31817 -0,079468940384 0,238699 

_ADMF 2015 -0,53664 0,013323463037 0,549965 

_BBLD 2013 0,59985 0,010356035483 -0,589496 

_BBLD 2014 -0,43898 -0,012841832328 0,426134 

_BBLD 2015 -0,80932 -0,014673314427 0,794645 

_BFIN 2013 1,07663 0,070396664118 -1,006230 

_BFIN 2014 -0,13573 0,083931243974 0,219660 

_BFIN 2015 -0,92148 -0,045297439699 0,876183 

_CFIN 2013 0,43150 0,056970270183 -0,374530 

_CFIN 2014 0,73914 -0,017439187649 -0,756576 

_CFIN 2015 0,20577 0,028523664859 -0,177248 

_HDFA 2013 1,29445 0,016516402859 -1,277933 

_HDFA 2014 1,68166 0,059567927904 -1,622093 

_HDFA 2015 1,18564 0,126062251702 -1,059579 

_IMJS 2013 1,74180 0,176866613078 -1,564937 

_IMJS 2014 1,49476 0,167288827474 -1,327475 

_IMJS 2015 -0,13425 0,005380506429 0,139635 

 

Tahap 5 – Menghitung DCA (Lanjutan) 

Perusahaan Tahun DCA i,t 
CurrAcc i,t / TA 

i,t-1 NDCA i,t 

_MFIN 2013 -0,42269 0,051815930329 0,474508 

_MFIN 2014 1,35841 0,154191578269 -1,204214 

_MFIN 2015 -0,38367 0,107285131970 0,490951 

_TIFA 2013 -0,06229 -0,011190735794 0,051095 

_TIFA 2014 0,08855 -0,028925482756 -0,117472 

_TIFA 2015 0,07197 -0,035140444347 -0,107114 

_TRUS 2013 -2,08448 -1,772432624996 0,312046 

_TRUS 2014 -2,32022 -1,820805450825 0,499416 
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_TRUS 2015 1,02215 0,853384927621 -0,168767 

_VRNA 2013 -0,88500 0,045379770322 0,930383 

_VRNA 2014 0,14699 -0,142221745367 -0,289213 

_VRNA 2015 0,14929 -0,088157607088 -0,237446 

_WOMF 2013 1,20546 0,027398430390 -1,178057 

_WOMF 2014 1,74800 0,143533617334 -1,604467 

_WOMF 2015 -1,03351 0,077571575932 1,111078 

 

Tahap 6 – Regresi Model Untuk Mendapatkan Nilai b0, b1 dan b2 

 

Perusahaan Tahun 
TAC i,t / 
TA i,t-1 

1 / TA i,t-1 
∆Sales / 
TA i,t-1 

PPE i,t / TA 
i,t-1 

_ADMF 2013 0,18255 0,000000000000039 0,05152 0,01111 

_ADMF 2014 0,05885 0,000000000000032 0,00602 0,00955 

_ADMF 2015 -0,06657 0,000000000000033 -0,00626 0,00813 

_BBLD 2013 0,05860 0,000000000000286 0,01051 0,01262 

_BBLD 2014 -0,06743 0,000000000000265 -0,00678 0,01437 

_BBLD 2015 -0,12391 0,000000000000279 -0,01481 0,02003 

_BFIN 2013 0,27885 0,000000000000152 0,04700 0,06300 

_BFIN 2014 0,15127 0,000000000000121 0,04931 0,05388 

_BFIN 2015 0,05184 0,000000000000103 0,05486 0,04649 

_CFIN 2013 0,23587 0,000000000000206 0,01921 0,00871 

_CFIN 2014 0,08881 0,000000000000165 0,01212 0,00896 

_CFIN 2015 -0,03664 0,000000000000151 0,00968 0,01526 

_HDFA 2013 0,16467 0,000000009000630 -0,01132 0,03086 

_HDFA 2014 0,28628 0,000000000000535 0,04842 0,04380 

_HDFA 2015 0,22370 0,000000000000391 0,06237 0,03110 

_IMJS 2013 0,71659 0,000000000000390 0,10171 0,50092 

_IMJS 2014 0,18132 0,000000000000293 0,09018 0,47168 

_IMJS 2015 0,04838 0,000000000000103 0,03729 0,17987 

_MFIN 2013 -0,07794 0,000000000000246 0,03314 0,03309 

_MFIN 2014 0,08978 0,000000000000252 0,03027 0,03548 

_MFIN 2015 -0,07189 0,000000000000208 0,03204 0,03282 

_TIFA 2013 -0,18884 0,000000000000921 0,00448 0,00244 

_TIFA 2014 -0,04847 0,000000000000970 -0,00968 0,01139 
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_TIFA 2015 -0,08085 0,000000000000999 -0,00262 0,01206 

_TRUS 2013 -0,22225 0,000000000002376 -0,04219 0,01213 

_TRUS 2014 -0,22918 0,000000000002978 -0,05487 0,01668 

_TRUS 2015 0,05250 0,000000000003748 -0,02764 0,02018 

_VRNA 2013 0,10661 0,000000000000511 0,02644 0,01892 

_VRNA 2014 0,03587 0,000000000000476 0,00775 0,01476 

_VRNA 2015 -0,09581 0,000000000000464 -0,00672 0,01788 

_WOMF 2013 0,16917 0,000000000000299 -0,00692 0,01225 

Tahap 6 – Regresi Model Untuk Mendapatkan Nilai b0, b1 dan b2 (Lanjutan) 

Perusahaan Tahun 
TAC i,t / 
TA i,t-1 1 / TA i,t-1 

∆Sales / 
TA i,t-1 

PPE i,t / TA 
i,t-1 

_WOMF 2014 0,18292 0,000000000000261 -0,00614 0,01556 

_WOMF 2015 0,06124 0,000000000000189 0,03361 0,00853 

 

Common Effects 

     Dependent Variable: TAC_I_T___TA_I_T_1  
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/26/16   Time: 18:56   
Sample: 2013 2015   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 11   
Total panel (balanced) observations: 33  
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
_1___TA_I_T_1 23072540 14392783 1.603063 0.1198 
_SALES___TA_I_T_1 3.287207 0.856029 3.840066 0.0006 
PPE_I_T___TA_I_T_1 0.280628 0.253670 1.106273 0.2777 
C -0.014424 0.025464 -0.566468 0.5754 
     
     
R-squared 0.567938     Mean dependent var 0.064118 
Adjusted R-squared 0.523242     S.D. dependent var 0.182097 
S.E. of regression 0.125734     Akaike info criterion -1.196088 
Sum squared resid 0.458460     Schwarz criterion -1.014693 
Log likelihood 23.73545     Hannan-Quinn criter. -1.135054 
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F-statistic 12.70667     Durbin-Watson stat 1.752817 
Prob(F-statistic) 0.000018    
 

 
Hasil Uji Regresi Dapat Diketahui Nilai b0 =23072539.5394,  b1 = 3.28720676418 dan b2 
= 0.28062794197 
 
 
Estimation Command: 
========================= 
LS(?) TAC_I_T___TA_I_T_1 _1___TA_I_T_1 _SALES___TA_I_T_1 
PPE_I_T___TA_I_T_1  C 
 
Estimation Equation: 
========================= 
TAC_I_T___TA_I_T_1 = C(1)*_1___TA_I_T_1 + C(2)*_SALES___TA_I_T_1 + 
C(3)*PPE_I_T___TA_I_T_1 + C(4) 
 
Substituted Coefficients: 
========================= 
TAC_I_T___TA_I_T_1 = 23072539.5394*_1___TA_I_T_1 + 
3.28720676418*_SALES___TA_I_T_1 + 0.28062794197*PPE_I_T___TA_I_T_1 - 
0.014424372066 
 
 
 
 

Tahap 7 – Menghitung NDTA 
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Perusahaan Tahun NDTA i,t bo (1/TA i,t-1) b1

(∆Sales i,t 

- ∆TR i,t / 

TA i,t-1)

b2
(PPE i,t / 

TA i,t-1)

_ADMF 2013 -0,44627 23072538,54 0,000000000000039 3,287206764 -0,13671 0,280627942 0,01111

_ADMF 2014 0,12164 23072538,54 0,000000000000032 3,287206764 0,03619 0,280627942 0,00955

_ADMF 2015 0,27637 23072538,54 0,000000000000033 3,287206764 0,08338 0,280627942 0,00813

_BBLD 2013 -0,29025 23072538,54 0,000000000000286 3,287206764 -0,08938 0,280627942 0,01262

_BBLD 2014 0,21641 23072538,54 0,000000000000265 3,287206764 0,06461 0,280627942 0,01437

_BBLD 2015 0,40166 23072538,54 0,000000000000279 3,287206764 0,12048 0,280627942 0,02003

_BFIN 2013 -0,48380 23072538,54 0,000000000000152 3,287206764 -0,15256 0,280627942 0,06300

_BFIN 2014 0,12459 23072538,54 0,000000000000121 3,287206764 0,03330 0,280627942 0,05388

_BFIN 2015 0,44972 23072538,54 0,000000000000103 3,287206764 0,13284 0,280627942 0,04649

_CFIN 2013 -0,18421 23072538,54 0,000000000000206 3,287206764 -0,05678 0,280627942 0,00871

_CFIN 2014 -0,37455 23072538,54 0,000000000000165 3,287206764 -0,11471 0,280627942 0,00896

_CFIN 2015 -0,08405 23072538,54 0,000000000000151 3,287206764 -0,02687 0,280627942 0,01526

_HDFA 2013 -0,62823 23072538,54 0,000000000000630 3,287206764 -0,19375 0,280627942 0,03086

_HDFA 2014 -0,79612 23072538,54 0,000000000000535 3,287206764 -0,24593 0,280627942 0,04380

_HDFA 2015 -0,51934 23072538,54 0,000000000000391 3,287206764 -0,16065 0,280627942 0,03110

_IMJS 2013 -0,63935 23072538,54 0,000000000000390 3,287206764 -0,23726 0,280627942 0,50092

_IMJS 2014 -0,52922 23072538,54 0,000000000000293 3,287206764 -0,20126 0,280627942 0,47168

_IMJS 2015 0,12007 23072538,54 0,000000000000103 3,287206764 0,02117 0,280627942 0,17987

_MFIN 2013 0,24577 23072538,54 0,000000000000246 3,287206764 0,07194 0,280627942 0,03309

_MFIN 2014 -0,59019 23072538,54 0,000000000000252 3,287206764 -0,18257 0,280627942 0,03548

_MFIN 2015 0,25389 23072538,54 0,000000000000208 3,287206764 0,07443 0,280627942 0,03282

_TIFA 2013 0,02616 23072538,54 0,000000000000921 3,287206764 0,00774 0,280627942 0,00244

_TIFA 2014 -0,05534 23072538,54 0,000000000000970 3,287206764 -0,01781 0,280627942 0,01139

_TIFA 2015 -0,04999 23072538,54 0,000000000000999 3,287206764 -0,01624 0,280627942 0,01206

_TRUS 2013 0,15894 23072538,54 0,000000000002376 3,287206764 0,04730 0,280627942 0,01213

_TRUS 2014 0,25360 23072538,54 0,000000000002978 3,287206764 0,07570 0,280627942 0,01668

_TRUS 2015 -0,07842 23072538,54 0,000000000003748 3,287206764 -0,02560 0,280627942 0,02018

_VRNA 2013 0,46900 23072538,54 0,000000000000511 3,287206764 0,14105 0,280627942 0,01892

_VRNA 2014 -0,13999 23072538,54 0,000000000000476 3,287206764 -0,04385 0,280627942 0,01476

_VRNA 2015 -0,11332 23072538,54 0,000000000000464 3,287206764 -0,03600 0,280627942 0,01788

_WOMF 2013 -0,58368 23072538,54 0,000000000000299 3,287206764 -0,17861 0,280627942 0,01225

_WOMF 2014 -0,79526 23072538,54 0,000000000000261 3,287206764 -0,24326 0,280627942 0,01556

_WOMF 2015 0,55613 23072538,54 0,000000000000189 3,287206764 0,16845 0,280627942 0,00853  

 

Tahap 8 – Menghitung DTA (Manajemen Laba) 
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Perusahaan Tahun TAC DCA NDCA NDLTA NDTA DTA LN DTA

_ADMF 2013 4.647.862.000.000 0,94241 -0,90170063 0,455432796 -0,44627 4.647.862.000.000,45000 29,16743

_ADMF 2014 1.823.912.000.000 -0,31817 0,238698574 -0,117055003 0,12164 1.823.911.999.999,88000 28,23200

_ADMF 2015 -1.992.616.000.000 -0,53664 0,549964531 -0,273592356 0,27637 -1.992.616.000.000,28000 28,32047

_BBLD 2013 204.812.426.675 0,59985 -0,58949601 0,29924833 -0,29025 204.812.426.675,29000 26,04536

_BBLD 2014 -254.255.651.403 -0,43898 0,426133681 -0,209723139 0,21641 -254.255.651.403,21600 26,26161

_BBLD 2015 -444.353.000.000 -0,80932 0,794645312 -0,392988681 0,40166 -444.353.000.000,40200 26,81989

_BFIN 2013 1.832.167.000.000 1,07663 -1,00622959 0,522429101 -0,48380 1.832.167.000.000,48000 28,23652

_BFIN 2014 1.254.540.000.000 -0,13573 0,219659682 -0,095065477 0,12459 1.254.539.999.999,88000 27,85779

_BFIN 2015 501.947.000.000 -0,92148 0,876182849 -0,426465269 0,44972 501.946.999.999,55000 26,94176

_CFIN 2013 1.144.829.125.000 0,43150 -0,37453003 0,190317511 -0,18421 1.144.829.125.000,18000 27,76628

_CFIN 2014 539.467.060.000 0,73914 -0,75657625 0,382031144 -0,37455 539.467.060.000,37500 27,01385

_CFIN 2015 -243.329.359.000 0,20577 -0,17724798 0,093194044 -0,08405 -243.329.358.999,91600 26,21768

_HDFA 2013 261.574.176.000 1,29445 -1,27793292 0,649704352 -0,62823 261.574.176.000,62800 26,28998

_HDFA 2014 535.172.847.000 1,68166 -1,62209303 0,825974645 -0,79612 535.172.847.000,79600 27,00586

_HDFA 2015 571.809.514.000 1,18564 -1,05957915 0,54023998 -0,51934 571.809.514.000,51900 27,07207

_IMJS 2013 1.835.441.053.580 1,74180 -1,56493671 0,925584049 -0,63935 1.835.441.053.580,64000 28,23831

_IMJS 2014 619.550.065.229 1,49476 -1,32747508 0,798259495 -0,52922 619.550.065.229,52900 27,15226

_IMJS 2015 470.669.432.644 -0,13425 0,139634973 -0,019567268 0,12007 470.669.432.643,88000 26,87742

_MFIN 2013 -316.637.000.000 -0,42269 0,474508216 -0,228735122 0,24577 -316.637.000.000,24600 26,48102

_MFIN 2014 356.094.000.000 1,35841 -1,20421442 0,614020074 -0,59019 356.094.000.000,59000 26,59846

_MFIN 2015 -345.024.000.000 -0,38367 0,49095055 -0,237060202 0,25389 -345.024.000.000,25400 26,56688

_TIFA 2013 -205.103.978.000 -0,06229 0,051095114 -0,024937632 0,02616 -205.103.978.000,02600 26,04678

_TIFA 2014 -49.948.036.000 0,08855 -0,11747212 0,062132375 -0,05534 -49.948.035.999,94470 24,63425

_TIFA 2015 -80.908.451.000 0,07197 -0,1071138 0,057122451 -0,04999 -80.908.450.999,95000 25,11658

_TRUS 2013 -93.533.538.560 -2,08448 0,312045573 -0,153103944 0,15894 -93.533.538.560,15890 25,26159

_TRUS 2014 -76.967.303.551 -2,32022 0,499416156 -0,245812004 0,25360 -76.967.303.551,25360 25,06665

_TRUS 2015 14.007.186.426 1,02215 -0,16876688 0,090351771 -0,07842 14.007.186.426,07840 23,36284

_VRNA 2013 208.464.827.000 -0,88500 0,930382726 -0,461387401 0,46900 208.464.826.999,53100 26,06304

_VRNA 2014 75.396.894.000 0,14699 -0,28921339 0,1492233 -0,13999 75.396.894.000,14000 25,04603

_VRNA 2015 -206.437.780.000 0,14929 -0,23744601 0,124128569 -0,11332 -206.437.779.999,88700 26,05326

_WOMF 2013 566.410.000.000 1,20546 -1,17805699 0,594379133 -0,58368 566.410.000.000,58400 27,06258

_WOMF 2014 700.435.000.000 1,74800 -1,60446713 0,809204875 -0,79526 700.435.000.000,79500 27,27497

_WOMF 2015 324.578.000.000 -1,03351 1,111078201 -0,554947493 0,55613 324.577.999.999,44400 26,50579  
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LAMPIRAN III 

Tabel Regresi Data Panel 

Perusahaan Tahun EM i,t 
Ukuran 

KAP 
IDK IDP Ddir 

_ADMF 2013 29,16743 1 0,50 4 7 

_ADMF 2014 28,23200 1 0,50 4 7 

_ADMF 2015 28,32047 1 0,40 3 7 

_BBLD 2013 26,04536 1 0,33 3 3 

_BBLD 2014 26,26161 1 0,33 3 3 

_BBLD 2015 26,81989 1 0,33 3 3 

_BFIN 2013 28,23652 0 0,60 3 4 

_BFIN 2014 27,85779 0 0,75 5 5 

_BFIN 2015 26,94176 0 0,50 6 3 

_CFIN 2013 27,76628 1 0,40 4 3 

_CFIN 2014 27,01385 1 0,40 4 3 

_CFIN 2015 26,21768 1 0,40 4 3 

_HDFA 2013 26,28998 1 0,33 3 4 

_HDFA 2014 27,00586 1 0,33 3 5 

_HDFA 2015 27,07207 1 0,50 3 4 

_IMJS 2013 28,23831 1 0,33 3 4 

_IMJS 2014 27,15226 1 0,33 3 5 

_IMJS 2015 26,87742 1 0,33 3 4 

_MFIN 2013 26,48102 0 0,50 3 3 

_MFIN 2014 26,59846 0 0,50 3 3 

_MFIN 2015 26,56688 0 0,50 3 3 

_TIFA 2013 26,04678 0 0,33 3 2 

_TIFA 2014 24,63425 0 0,33 3 2 

_TIFA 2015 25,11658 0 0,50 3 3 

_TRUS 2013 25,26159 0 0,33 3 3 

_TRUS 2014 25,06665 0 0,33 3 3 

_TRUS 2015 23,36284 0 0,33 3 3 

_VRNA 2013 26,06304 1 0,33 3 3 

_VRNA 2014 25,04603 1 0,33 3 3 

_VRNA 2015 26,05326 1 0,33 3 3 

_WOMF 2013 27,06258 1 0,40 3 5 

_WOMF 2014 27,27497 1 0,40 3 5 

_WOMF 2015 26,50579 1 0,40 3 5 
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LAMPIRAN IV 

Hasil Regresi Menggunakan Common Effects 

STATISTIK DESKRIPTIF 

 EM_I_T 
UKURAN_K

AP IDK IDP DDIR 

 Mean  26.62598  0.636364  0.407061  3.303030  3.818182 
 Median  26.59846  1.000000  0.400000  3.000000  3.000000 
 Maximum  29.16743  1.000000  0.750000  6.000000  7.000000 
 Minimum  23.36284  0.000000  0.330000  3.000000  2.000000 
 Std. Dev.  1.211352  0.488504  0.099819  0.683961  1.333570 
 Skewness -0.345899 -0.566947  1.488919  2.526481  1.140581 
 Kurtosis  3.365979  1.321429  5.314853  9.218206  3.552741 

      
 Jarque-Bera  0.842224  5.642060  19.56084  88.27294  7.575185 
 Probability  0.656317  0.059545  0.000057  0.000000  0.022650 

      
 Sum  878.6573  21.00000  13.43300  109.0000  126.0000 
 Sum Sq. Dev.  46.95598  7.636364  0.318844  14.96970  56.90909 

      
 Observations  33  33  33  33  33 
 

UJI NORMALITAS 

0

1

2

3

4

5

6

7

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Series: Standardized Residuals
Sample 2013 2015
Observations 33

Mean      -5.77e-15
Median  -0.017783
Maximum  1.639372
Minimum -1.854925
Std. Dev.   0.710010
Skewness  -0.203352
Kurtosis   3.467619

Jarque-Bera  0.528104
Probability  0.767934
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UJI MULTIKOLINIERITAS 

 UKURAN_KAP IDK IDP DDIR 
     
     

UKURAN_KAP  1.000000 -0.394308 -0,127541  0.423004 

IDK -0.394308  1.000000 0.722928  0.295646 

IDP -0.009103 -0.203787  1.000000  0.179813 

DDIR  0.423004  0.295646  0.267860  1.000000 
 

UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Dependent Variable: RESID2   
Method: Panel Least Squares   
Date: 06/05/16   Time: 19:31   
Sample: 2013 2015   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 11   
Total panel (balanced) observations: 33  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     UKURAN_KAP -0.524079 0.409976 -1.278317 0.2116 

IDK -2.739992 2.559418 -1.070553 0.2935 
IDP 0.258566 0.308256 0.838802 0.4087 

DDIR 0.007618 0.140427 0.054249 0.9571 
C 1.054547 0.790350 1.334279 0.1929 
     
     R-squared 0.090842     Mean dependent var 0.488838 

Adjusted R-squared -0.039037     S.D. dependent var 0.779805 
S.E. of regression 0.794880     Akaike info criterion 2.517477 
Sum squared resid 17.69137     Schwarz criterion 2.744221 
Log likelihood -36.53837     Hannan-Quinn criter. 2.593769 
F-statistic 0.699433     Durbin-Watson stat 2.307350 
Prob(F-statistic) 0.598850    
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UJI AUTOKORELASI 

Dependent Variable: EM_I_T   
Method: Panel Least Squares   
Date: 06/05/16   Time: 19:28   
Sample: 2013 2015   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 11   
Total panel (balanced) observations: 33  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     UKURAN_KAP 1.061628 0.391486 2.711787 0.0113 

IDK 5.451841 2.443993 2.230711 0.0339 
IDP 0.168520 0.294355 0.572505 0.5715 

DDIR 0.319545 0.134094 2.382995 0.0242 
C 21.95446 0.754706 29.09007 0.0000 
     
     R-squared 0.656451     Mean dependent var 26.62598 

Adjusted R-squared 0.607373     S.D. dependent var 1.211352 
S.E. of regression 0.759033     Akaike info criterion 2.425184 
Sum squared resid 16.13166     Schwarz criterion 2.651927 
Log likelihood -35.01553     Hannan-Quinn criter. 2.501476 
F-statistic 13.37557     Durbin-Watson stat 1.699059 
Prob(F-statistic) 0.000003    

           

 

Persamaan Regresi 
 
Estimation Command: 
========================= 
LS(?) EM_I_T UKURAN_KAP IDK IDP DDIR  C 
 
Estimation Equation: 
========================= 
EM_I_T = C(1)*UKURAN_KAP + C(2)*IDK + C(3)*IDP + C(4)*DDIR + C(5) 
 
Substituted Coefficients: 
========================= 
EM_I_T = 1.06162777279*UKURAN_KAP + 5.45184081386*IDK + 0.168519675884*IDP + 
0.319544662518*DDIR + 21.9544611977 
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LAMPIRAN V 

PERSONAL INFORMATION 

        

Rahma Yunita   

:Jl.Swakarsa III no. 38, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, 13450 

 

: -     :08778-82060207 

 

 : rahmayunita1994@ymail.com 

 

Sex  : Female 

Date of birth : Jakarta, June 12,1994 

Nationality : Indonesia 
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Martial status : Single 

Religion  : Moslem    

EDUCATIONAL BACKGROUND 

 2012-now : Accounting major at Indonesia Banking School Jakarta 

 2009-2012 : SMA 81 Jakarta (Senior High School) 

COURSE AND EDUCATION 

 2013  : Leadership training at Rindam Jaya,Condet 

 2011-2012 : Preparation for final test at INTEN,Jakarta 

 2008-2009 : English language Course at (ILP),Jakarta 

 2000-2002 : Sempoa Indonesia Pratama Aritmatika Indonesia,Jakarta 

INTERNSHIP EXPERIENCE 

 2014  :Internship at Bank Indonesia Kediri, Central Java 

 2015   :Internship at Kangean Energy Indonesia as Finance Division 

PERSONAL SKILLS 

 Good Communication skills gained through my experience from internship at 

central bank and course describe above 
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COMPUTER SKILLS 

 Capable for operating Microsoft Office tools (MS Word,MS Excel,MS Power 

Point) 

 PC and Internet Literate 

ORGANISATIONAL SKILL 

 As a Part of OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) at Junior High School, 

SMPN 252,Jakarta 

 Staff of Operating Funds Division Creaticity Festival (REVIVAL 4) at Senior 

High School, SMA 81,Jakarta 

 Staff of Data Division at B&M Competition 2013 

 Staff of Publication Division at Rhythm Night 2013 

 Staff of Preceptor Division at Pekan Orientasi Mahasiswa (POM) 2014 

 Coordinator of Publication Division at Rhythm Night 2014 

 Teaching Assistant of Cost Accounting  

LIFE TIME QUOTE 

“Enjoy the little things in life, for one day you‟ll look back and realize they were the 

big things” 
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