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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. 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 Manajemen laba adalah tindakan yang diamil oleh manajer untuk 

mempengaruhi laba dan untuk mencapai beberapa tujuan spesifik laba yang 

dilaporkan (Scott, 2012). Praktik manajemen laba dapat berkembang dan akan 

menimbulkan perilaku manipulasi laba yang akan merugikan pihak-pihak yang 

berkepentingan, sebab manajemen laba membuat tampilan informasi pada laporan 

keuangan tidak menggambarkan keadaan yang sebenernya. 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 presepsi negatif publik 

terhadap laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Padahal laporan keuangan 
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mengandung informasi yang sangat berguna bagi pihak-pihak berekepentingan, baik 

pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan (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 keuangan, 

agar kinerjanya tampak baik (Kono & Yuyetta, 2013). 

 Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, dibutuhkan peran 

seorang auditor. Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam 

melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan perusahaan. Ukuran KAP 

menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan melaksanakan audit 

secara profesional (Kono & Yuyetta, 2013). Selain itu masalah antara agen dan 

prinsipal juga dapat dikurangi dengan pelaksanaan corporate governance. Menurut 

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) di era globalisasi pasar saat ini 

setiap perusahaan selain dituntut untuk semakin inovatif juga harus mempunyai tata 

kelola perusahaan yang baik agar dapat terus bertahan. 

 Karakteristik corporate governance dalam penelitian ini diproksikan dengan 

keberadaan Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Dewan Direksi 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 bersifat ekuitas di Bursa. Dalam 

peraturan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan 

perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), perusahaan yang tercatat di 

Bursa Efek Jakarta (BEJ) wajib memiliki Komisaris Independen, Komite Audit dan 

Dewan Direksi. Peraturan ini secara efektif diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2000. 

Berdasarkan peraturan tersebut, Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris 

perusahaan publik yang mencatatkan diri di BEJ. 

 Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani 

(2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Oktaviani (2015) adalah dengan 

menambahkan variabel ukuran KAP untuk dianalisa pengaruhnya terhadap praktik 

manajemen laba dengan menggunakan data dan periode tahun yang berbeda, yaitu 

perusahaan sektor keuangan dengan sub sektornya lembaga pembiayaan yang 

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

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



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 

II. LANDASAN TEORI 

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Dalam penelitian ini digunakan Teori Agensi (Agency Theory) sebagai grand 

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 

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). 

2.2 Tujuan Audit dan Audit Berbasis ISA 

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 
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umum di Indonesia, yaitu PSAK. 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 Standards of Auditing (ISA) dimana 

SPAP versi sebelumnya yaitu SPAP 31 Maret 2011 berbasis US GAAS. 

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. 

2.3 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. 

Menurut  PSAK  No.  1  (Revisi  2015)  yang  disahkan  pada  tahun 2014  dan 

mulai efektif  berlaku pada tanggal 01 Januari 2015, laporan keuangan yang lengkap 

harus meliputi komponen-komponen berikut ini : 

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode; 

2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode; 

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode; 

4. Laporan arus kas selama periode; 

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi  ringkasan kebijakan akuntansi yang 

signifikan dan informasi penjelasan lain; 

6. Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnnya sebagaimana 

ditentukan; dan 

7. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas 

menerapkan  suatu  kebijakan  akuntansi  secara  restrospektif  atau membuat  

penyajian  kembali  pos-pos  laporan  keuangan,  atau  ketika  entitas 

mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. 
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Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian 

besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan 

keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan 

sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan 

tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: 

a. Aset  

b. Liabilitas 

c. Ekuitas  

d. Penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian; 

e. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai 

pemilik; dan 

f. Arus Kas. 

 

2.4 Pengembangan Hipotesis dan Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian telah mengungkapkan hasil penelitian tentang hubungan 

ukuran KAP, komposisi dewan komisaris independen, independensi komite audit, dan 

dewan direksi terhadap manajemen laba. Menurut  Jao & Pagalung (2011) variabel 

corporate governance (kepemlikian manajerial, dewan komisaris, komite audit) 

berpengaruh positif (+) dan signifikan terhadap manajemen laba. Berbeda dengan 

penelitian oleh Oktaviani (2015) yang mengungkapkan bahwa ukuran dewan direksi, 

proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran komite audit tidak bepengaruh 

terhadap praktik manajemen laba. Dan penelitian yang dilakukan oleh Kono & Yuyetta 

(2013) yang mengungkapkan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba. 

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 buku 

Tuanakotta (2013) KAP Bigfour yang telah mengadopsi standar audit berbasis ISA 

lebih dapat mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan. Akan tetapi berbeda 

dengan beberapa penelitian oleh Kono & Yuyetta (2013) dan Alves (2013) 
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menunjukkan bahwa manajemen laba pada perusahaan yang diaudit oleh KAP non-

Bigfour lebih kecil daripada perusahaan yang diaudit oleh KAP Bigfour. 

H1 = Ukuran KAP Berpengaruh Signifikan terhadap Manajemen Laba 

Dewan Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi 

dengan manajemen yang bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang 

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (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. Akan tetapi berbeda dengan penelitian Agustia (2013) yang 

mengungkapkan bahwa semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen dapat 

menimbulkan agency problem (masalah keagenan). 

H2 = Komposisi Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Signifikan terhadap 

Manajemen Laba 

Kemudian, independensi pada anggota komite audit merupakan faktor penting 

yang harus dimiliki. 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 

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. 
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H3 = Independensi Komite Audit Tidak Berpengaruh Signifikan terhadap 

Manajemen Laba 

Selain itu, 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). Menurut Hisamuddin dan Tirta (2012) 

besar kecilnya perusahaan menentukan jumlah minimal anggota dewan direksi.  

Semakin kecil jumlah direksi maka di nilai akan lebih efektif dalam  mengontrol 

manajemen laba dalam perusahaan. 

H4 = Dewan Direksi Berpengaruh Signifikan terhadap Manajemen Laba 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan lembaga pembiayaan 

yang go public selama periode 2013-2015. Objek yang digunakan adalah perusahaan 

lembaga pembiayaan di Indoensia dengan data penelitian ini menggunakan rentang 

waktu tahun 2013-2015. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan purposive sampling method dan mendapatkan sampel sebanyak 11 

perusahaan. Model penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan 

menggunakan alat bantu E-Views versi 9. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba suatu 

perusahaan. Variabel manajemen laba dilambangkan dalam variabel EM. Untuk 

mendeteksi manajemen laba menggunakan The Modified Jones Model, yang 

perhitungannya menggunakan discretionary total accrual sebagai proksi manajemen 

laba. 

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

Dimana : 

EM  : Manajemen Laba 

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



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 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran KAP, 

komposisi dewan komisaris independen, independensi komite audit, dan dewan 

direksi. 

1. Ukuran KAP 

 Ukuran KAP adalah besar kecilnya kantor akuntan publik. Pada penelitian ini, 

ukuran KAP menggunakan variabel Dummy yang diperoleh dari penelitian (Kono & 

Yuyetta 2013), nilai 1 jika perusahaan lembaga pembiayaan diaudit oleh KAP Bigfour 

dan nilai 0 untuk perusahaan lemabaga pembiayaan yang diaudit oleh KAP non-

Bigfour. 

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): 
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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). 

4. Dewan Direksi 

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. 
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Tabel 1.1 

Operasional 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 

Dewan 

Komisaris 

Landasan 

Dewan 

Komisaris 

 

 

(Oktaviani 2015) 

Ratio 

4 Independensi 

Komite Audit 

Landasan 

komite audit 

 

∑ anggota komite audit 

(Oktaviani (2015) 

Ratio 
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IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

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.  

 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.  

 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 
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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 

 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. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan paparan diatas, dapat dikatakan bahwa ukuran KAP, komposisi 

dewan komisaris independen, dan dewan direksi berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap manajemen laba. Hal ini 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. Penilitian ini 

juga menunjukkan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris independen 

maka akan menaikkan tingkat manajemen laba perusahaan sampel. Dan untuk proporsi 

dewan direksi menunjukkan bahwa proses monitoring dilakukan oleh dewan direksi yang 

berjumlah banyak belum efektif sehingga akan menaikkan praktik manajemen laba suatu 

perusahaan. 

 Sedangkan untuk independensi komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan dan 

positif terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya jumlah 

anggota komite audit independen tidak akan mempengaruhi praktik manajemen laba pada 

perusahaan sampel. Hal ini disebabkan oleh pembentukan komite audit di perusahaan 

hanya bersifat pemenuhan kewajiban (mandatory) terhahadap peraturan yang ada seperti 

peraturan: Peraturan Pencatatan Efek Nomor 1-A dan Keputusan Ketua Bapepam No: 

KEP-41/PM/2003, artinya komite audit belum melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya secara maksimal sehingga fungsi dan peran komite audit tidak efektif. 

 Penelitian ini memiliki implikasi bagi perusahaan maupun pemerintah. Dimana 

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 dan juga 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. 
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LAMPIRAN 

Hasil Regresi Data Panel 

 

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 
 

 

 

 

 

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 

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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Uji Asumsi Klasik 

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

 

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 Heterokedastisitas 

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 
 

Uji Autokorelasi 

 F-statistic 13.37557     Durbin-Watson stat 1.699059 

 Prob(F-statistic) 0.000003    
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