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ABSTRACT 

 

The primary aim of this study is to investigate the influence of several corporate 

governance mechanisms, institutional ownership, and firms size on the indication of 

earnings management practice in public bank companies listed in Indonesia Stock 

Exchange. The corporate governance mechanisms of  this research are board of 

commisioners size, board of directors size, and audit committees size. 

This study using sample of  commercial banks listed on Indonesia Stocks 

Exchange (IDX) in 2007 to 2011. There are 24 commercial banks which are selected 

with purposive sampling method. Hypotesis testing on this study was done by the 

multiple regression analysis. 

The result that show: (1) board of commisioners size had no influence to earnings 

management; (2) board of directors size had a positive but not significant influence to 

earnings management;(3) audit committees size had significantly negative influence on 

earnings management (4) institutional ownership had no influence to earnings 

management; (5) firm size had significantly positive influence to earnings management;. 

 

Keywords: Earnings Management , Corporate Governance, Board of Commisioners, 

Board of Directors, Audit Committees, Institutional Ownership, Firms Size 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Menurut teori keagenan (agency theory) yang dikemukakan oleh Jensen dan 

Meckling (1976), pemisahan antara pemilik dan pengelolaan suatu perusahaan dapat 

menimbulkan masalah keagenan (agency problem). Agency problem adalah terjadinya 

informasi yang tidak simetri (tidak sama) antara yang dimiliki oleh pemilik dan 

pengelola (manajemen). Adanya kepemilikan informasi yang asimetri itu maka 

manajemen perusahaan cenderung mencari keuntungan sendiri (moral hazard) dengan 

mengorbankan kepentingan pihak lain. Rendahnya pengaturan dapat meningkatkan bias 

informasi sehingga akan menimbulkan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh 

manajemen perusahaan.  

Di Indonesia banyak industri yang mengukur kinerjanya berdasarkan kinerja 

keuangannya. Informasi mengenai kinerja keuangan ini dapat diperoleh pihak eksternal 

melalui laporan keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan menurut SFAC No. 1 

bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor di masa yang akan 

datang dan investor potensial serta kreditur dan pemakai lainnya dalam mengambil 

keputusan investasi, kredit, maupun keputusan lainnya. Pada laporan keuangan ini harus 

terdapat kesesuaian antara data-data akuntansi dengan peristiwa-peristiwa yang 

seharusnya disajikan oleh data keuangan. Hal ini berarti kualitas informasi di laporan 

keuangan bebas dari bias dan kesalahan serta menyajikan dengan benar sesuai kenyataan 

(reliability) serta tidak memihak atau tidak menguntungkan salah satu pihak dan 

merugikan pihak lain dalam penyajiannya (neutrality). 
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Laporan keuangan yang seharusnya menjadi sumber informasi yang bebas dari bias 

tidaklah demikian karena adanya masalah keagenan. Di Amerika kasus skandal 

pelaporan akuntansi salah satunya dilakukan oleh Enron, sedangkan di Indonesia telah 

ditemukan praktik manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan publik 

yakni PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk (Boediono, 2005). Manajemen pada 

perusahaan bertanggungjawab untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar harga saham 

perusahaan meningkat sehingga dapat mengoptimalkan keuntungan para pemegang 

saham dan sebagai imbalannya manajer akan mendapatkan kompensasi dari kinerjanya 

(Sefiana, 2009). Kinerja perusahaan yang tidak selalu meningkat menimbulkan motivasi 

bagi para manajer untuk melakukan praktik manajemen laba, karena sudah seharusnya 

manajer melakukan pencapaian laba yang optimum agar dapat memuaskan para 

pemegang saham. Praktik manipulasi laporan keuangan ini dapat dihindari apabila 

manajer perusahaan senantiasa menjunjung etika perilaku dan norma-norma 

kemanusiaan. Namun selain menjunjung etika dan norma-norma yang berlaku agar dapat 

meminimalkan para manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba juga dibutuhkan 

pengawasan yang efektif oleh pihak-pihak yang berkaitan dalam pengelolaan 

perusahaan. 

Mengingat sektor perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang 

memiliki berbagai instrumen keuangan yang lebih dibandingkan dengan sektor lainnya, 

maka diperlukan kebijakan yang dapat memperbaiki kelemahan sistem perbankan di 

Indonesia yang dapat mengatasi dampak krisis serta menghindari krisis serupa di masa 

yang akan datang. Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan nasional melakukan 

berbagai langkah dalam pengawasan dan pengaturan bank, peningkatan infrastruktur 

perbankan, serta pelaksanaan good corporate governance. Good corporate governance 

sangat diperlukan dalam industri perbankan untuk membantu menciptakan lingkungan 
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yang kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien di industri perbankan serta 

kembalinya kepercayaan dari masyarakat, baik sebagai penyimpan dana di bank maupun 

investor bank tersebut. Aspek pencapaian yang terpenting dari good corporate 

governance adalah transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank kepada masyarakat. 

Hal ini diharapkan dapat mengurangi informasi yang asimetris serta memudahkan 

penilaian kinerja yang dilakukan oleh pelaku pasar melalui publikasi laporan keuangan 

kepada masyarakat luas. Karena bila investor berkurang kepercayaannya disebabkan 

laporan keuangan yang bias akibat adanya tindakan manajemen laba, maka mereka akan 

melakukan penarikan dana secara bersama-sama yang dapat mengakibatkan rush 

(Nasution dan Setiawan, 2007). 

Salah satu bentuk kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah dengan 

mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang perubahan atas 

peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 mengenai pelaksanaan Good Corporate 

Governance bagi bank umum. Penerapan good corporate governance dipercaya dapat 

memperbaiki citra perbankan, melindungi kepentingan stakeholders serta meningkatkan 

kinerja keuangan dan kepatuhan dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang 

sehat. Dalam kebijakan tersebut penerapan good corporate governance ditekankan pada 

beberapa tingkatan manajemen dalam struktur organisasi perbankan seperti dewan 

komisaris, direksi, dan beberapa komite, yakni: komite audit, komite pemantau risiko, 

serta komite remunerasi dan nominasi. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan Siregar dan Utama (2005) mengenai pengaruh struktur kepemilikan, ukuran 

perusahaan dan praktik corporate governance terhadap manajemen laba pada perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta kecuali industri keuangan, real estat dan properti 

serta telekomunikasi dengan sampel sebanyak 144 perusahaan untuk periode non krisis 
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(1995-1996, 1999-2002) dan dengan menggunakan metode analisi regresi berganda. 

Selain itu juga terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan good 

corporate governance dan manajemen laba dengan beberapa variabel pengukuran, 

seperti penelitian: 

Ujiyantho & Pramuka (2007)  menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak 

berpengaruh secara signifikan terdahap manajemen laba karena ukuran dewan komisaris 

yang besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya karena sulit dalam 

komunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan. Akan tetapi penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gregorius (2012). Penelitian lain 

mengenai dewan komisaris yang dilakukan oleh Palestin (2009) menjelaskan bahwa 

proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

manajemen laba. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Midiastuty dan Machfoedz (2003) 

menyatakan ukuran dewan direksi yang kecil akan lebih efektif dalam menjalankan 

fungsi monitoring atas pelaporan keuangan sehingga dapat mengurangi manipulasi laba 

perusahaan. Namun hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Xie, 

Davidson, dan Dadalt (2003) serta Subhan (2011) bahwa ukuran dewan direksi dapat 

mempengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan terhadap manajer, sehingga 

ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba perusahaan. 

Dalam penelitian lainnya Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) menjelaskan komite 

audit yang berasal dari luar mampu melindungi kepentingan pemegang saham dari 

tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Semakin seringnya 

pertemuan komite audit dengan  berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen 

laba. Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) juga menjelaskan dalam penelitiannya bahwa 

ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Selain itu 
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Nelson dan Jamil (2012) juga melakukan penelitian mengenai ukuran komite audit, di 

mana terdapat hubungan positif tidak signifikan antara ukuran komite audit dengan 

manajemen laba. Kedua penelitian tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Yang dan Krishnan (2005) yang menjelaskan bahwa ukuran komite audit 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba, sehingga semakin besar 

ukuran komite audit maka semakin efektif pula pengawasan pelaporan keuangan dan 

kinerja audit yang dilakukan.Penelitian lain mengenai komite audit juga dilakukan oleh 

Pamudji dan Trihartati (2009) menjelaskan bahwa independensi komite audit juga 

terbukti berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat manajemen laba. Hal ini 

didukung pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Utama (2005) serta 

Palestin (2009) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap 

pengelolaan laba namun tidak signifikan.  

Siregar dan Utama (2005) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa rata-rata 

pengelolaan laba pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga yang tinggi dan bukan 

perusahaan konglomerasi lebih tinggi dibandingkan rata-rata pengelolaan laba pada 

perusahaan lain. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anderson 

dan Reeb (2003) serta Maury (2006) yang menjelaskan bahwa kepemilikan keluarga 

pada perusahaan publik dapat mengurangi agency problem. Hal ini biasanya terjadi 

karena adanya penempatan pihak keluarga pada posisi top management sehingga dapat 

mengurangi manipulasi laporan keuangan.  Selain itu pada penelitian yang dilakukan 

oleh Midiastuty dan Machfoedz (2003) menunjukan kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, hal ini disebabkan kepemilikan 

institusional merupakan kepemilikan yang mengontrol. Namun hal ini tidak sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ujiyantho & Pramuka (2007) serta Gregorius 

(2012) yang menyatakan bahwa adanya keterikatan kontrak antara manajemen dengan 
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investor yang memaksa manajemen untuk  memenuhi target laba sehingga maipulasi 

laba tidak dapat dihindarkan menyebabkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

signifikan dengan manajemen laba. 

Selain itu ukuran perusahaan juga mempengaruhi manajemen laba. Perusahaan 

dengan ukuran yang besar cenderung memiliki tindakan manajemen laba yang lebih 

kecil dari pada perusahaan yang lebih kecil, sebab perusahaan yang berukuran besar 

mendapat tekanan yang lebih kuat dari pemegang saham dan pihak luar untuk 

menyajikan laporan keuangan yang sesuai dan terpercaya. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Utama (2005) serta Nuryaman (2008), namun 

bertentangan dengan Nasution dan Setiawan (2007) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Kondisi di atas yang menarik menjadi peluang bagi peneliti melanjutkan penelitian 

terdahulu mengenai pengaruh variabel corporate governance, struktur kepemilikan, dan 

ukuran perusahaan terhadap manajemen laba, dengan mengambil kasus pada perusahaan 

perbankan yang listing di BEI pada periode 2007-2011. Maka atas dasar pemaparan 

tersebut, penulis mengambil judul penelitian “Pengaruh Good Corporate Governance 

(GCG), Struktur Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktik 

Manajemen Laba pada Industri Perbankan di Indonesia (Studi Empiris pada 

Perusahaan Perbankan Go Public di BEI pada periode 2007-2011)”. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Manajemen laba merupakan suatu tindakan di mana manajer perusahaan 

menggunakan pertimbangan dalam penyusunan laporan keuangan dengan tujuan untuk 

memanipulasi besaran laba kepada stakeholders mengenai kinerja ekonomi perusahaan 

demi kepentingan pribadi. Hal ini dilakukan oleh manajer perusahaan agar mendapat 

kompensasi yang diberikan pemegang saham atas kinerja perusahaan yang baik.  

Dalam melakukan tindakan manipulasi laba manajemen perusahaan memiliki 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Dalam penelitian ini ingin 

diungkapkan mengenai pengaruh good corporate governance, struktur kepemilikan, dan 

ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Terdapat lima rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam penelitian ini, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan dengan manajemen laba 

di industri perbankan Indonesia? 

2. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh negatif signifikan dengan manajemen 

laba di industri perbankan Indonesia? 

3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh negatif signifikan dengan manajemen 

laba di industri perbankan Indonesia? 

4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dengan manajemen laba 

di industri perbankan Indonesia? 

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif signifikan dengan 

manajemen laba di industri perbankan Indonesia? 
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1.4. Pembatasan Masalah 

Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki keterbatasan, yaitu: 

1. Penelitian ini hanya mengacu pada 3 komponen corporate governance yaitu 

ukuran komite audit, ukuran dewan direksi, dan ukuran dewan komisaris, serta 

struktur kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan. 

2. Penelitian dilakukan pada perusahan perbankan yang listing di BEI pada periode 

2007-2011. 

3. Penelitian ini tidak mengacu pada komponen corporate governance lain yang 

biasa digunakan peneliti lainnya, seperti kepemilikan manajerial maupun 

kepemilikan keluarga. 

4. Penelitian ini juga tidak menggunakan nilai Indeks Corporate Governance yang 

melibatkan aspek lebih banyak. 

5. Perhitungan manajemen laba diukur dengan model akrual khusus Beaver dan 

Engel (1996) sebagaimana yang digunakan oleh Gregorius (2011) dalam 

penelitian sebelumnya. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan  

penelitian  ini adalah untuk : 

1. Mengetahui hubungan antara ukuran dewan komisaris berpengaruh dengan 

manajemen laba di industri perbankan Indonesia. 

2. Mengetahui hubungan antara ukuran dewan direksi berpengaruh negatif dengan 

manajemen laba di industri perbankan Indonesia. 

3. Mengetahui hubungan antara ukuran komite audit berpengaruh negatif dengan 

manajemen laba di industri perbankan Indonesia. 
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4. Mengetahui hubungan antara kepemilikan institusional berpengaruh signifikan 

dengan manajemen laba di industri perbankan Indonesia. 

5. Mengetahui hubungan antara ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan 

dengan manajemen laba di industri perbankan Indonesia. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain: 

1. Bagi peneliti: 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan analisis dalam 

memahami struktur Good Corporate Governance dalam perusahaan (bank) 

serta menambah pengetahuan dan wawasan mata kuliah terkait. 

2. Bagi akademisi: 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya mengenai Good 

Corporate Governance dan sebagai bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

3. Bagi perusahaan sampel (bank): 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dengan memberikan 

gambaran mengenai pengaruh Good Corporate Governance terhadap 

manajemen laba dalam kaitannya untuk pengambilan keputusan. 
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1.7. Sistematika Penulisan 

Secara umum, sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 3 bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi pemaparan teori-teori yang terkait dengan penelitian ini, 

pengembangan kerangka pemikiran dan membangun hipotesis 

penelitian. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi pemaparan mengenai obyek penelitian, teknik 

pengumpulan data dan teknik pengolahan data. 

BAB III  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang analisis data, temuan empiris yang diperoleh 

dalam penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB III  SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dan disertai 

dengan saran-saran berkaitan dengan penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan kepustakaan ini penulis bagi menjadi 9 sub topik, antara lain agency 

theory, laporan keuangan, manajemen laba, good corporate governance, dewan 

komisaris, dewan direksi, komite audit, stuktur kepemilikan, dan ukuran perusahaan. 

2.1.1. Agency Theory 

Teori keagenan merupakan manajemen sebagai “agents” dari pemegang saham 

untuk melaksanakan tugas, namun bertindak dengan penuh kesadaran untuk memenuhi 

kepentingan pribadi yang bukan menjadikannya sebagai pihak yang bijaksana dalam  

mewakili kepentingan pemegang saham dalam mengelola perusahaan (Daniri, 2009). 

Manajemen (agents) dalam hal ini bertugas untuk memaksimumkan utilitas dari 

pemegang saham (principals) dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan yang diukur 

dari profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi laba perusahaan maka semakin tinggi pula 

harga saham dan dividen yang akan diterima oleh pemegang saham, sehingga dari hasil 

kinerja perusahaan yang semakin baik itu maka manajemen akan menerima kompensasi 

(reward).  

Pada perusahaan yang memisahkan fungsi kepemilikan dan pengelolaan lebih 

rentan terhadap konflik keagenan (Lambert, 2001). Manajemen sebagai pengelola 

perusahaan tentu memiliki informasi yang lebih dibandingkan dengan pemegang saham. 

Hal ini menunjukan adanya informasi yang tidak simetris yang dapat menimbulkan 

agency problem. Kelebihan informasi ini menimbulkan moral hazard dengan melakukan 

tindakan untuk mencari keuntungan pribadi. Selain adanya informasi yang tidak simetris, 

hubungan keagenan antara manajemen dengan pemegang saham dapat menimbulkan 
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konflik kepentingan (conflict of interest) karena adanya ketidaksamaan tujuan sehingga 

manajemen tidak selalu bertindak sesuai keinginan pemegang saham. 

Agency theory biasanya digunakan untuk model permasalahan antara pemilik 

perusahaan (principals) dengan manajemen (agents), model ini digambarkan sebagai 

berikut (Lambert, 2001): 

Gambar 2.1 

Model Principal-Agent 

. 

Contract s(x,y)          Agent select                   Performance measures          Agent is paid s(x,y) 

Agreed Upon            action (a)              (x,y,etc.) observed      Principal keeps x-s(x,y) 

Sumber: Lambert (2001) 

Dalam gambar tersebut “s” menunjukan fungsi kompensasi yang akan dijadikan 

fungsi yang menghubungkan pengukuran kinerja dengan kompensasi agents dan “y” 

menunjukkan vector pengukuran kinerja berdasarkan kontrak. Berdasarkan kontrak 

tersebut agents akan menyeleksi dan atau melakukan aktivitas (action “a”) yang 

meliputi: kebijakan operasional (operation decisions); kebijakan pendanaan (financing 

decision); dan kebijakan investasi (investment decisions). Sedangkan “x” menunjukkan 

“outcome” atau hasil yang diperoleh perusahaan, dan selanjutnya digunakan sebagai 

dasar pengukuran kinerja dan kompensasi agents. 

Besarnya laba yang diperoleh perusahaan yang tersaji dalam laporan keuangan 

sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan manajemen. Karena besarnya bonus 

atau kompensasi yang diterima oleh agents berdasarkan besarnya laba yang dihasilkan 

sesuai dengan kontrak yang disepakati dengan principals. Hal ini yang menimbulkan niat 

bagi manajemen untuk melakukan manipulasi pada penyajian laporan keuangan agar 

seolah-olah perusahaan telah mencapai target yang ditentukan. 
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2.1.2. Laporan Keuangan 

Menurut PSAK No. 1 (Revisi 2009), laporan keuangan adalah suatu penyajian 

terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan 

menunjukan pertanggungjawaban manajemen perusahaan dalam menggunakan sumber 

daya perusahaan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai 

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

besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. 

 Sedangkan menurut SFAC No. 1, tujuan laporan keuangan antara lain: 

1. Fokus luar: informasi untuk investasi dan kredit 

Laporan keuangan menyediakan informasi yang berguna bagi investor potensial, 

kreditur, dan pemakai lainnya dalam pengambilan keputusan investasi atau kredit 

serta keputusan lainnya. 

2. Fokus sempit: informasi prospek aliran kas 

Laporan keuangan menyediakan informasi yang membantu investor potensial dan 

kreditur dalam memprediksi jumlah, waktu, dan prospek penerimaan dari dividen 

dan bunga yang tidak menentu serta keuntungan dari penjualan surat berharga 

atau pinjaman. 

3. Fokus final: informasi mengenai aktiva, pasiva, dan perubahan yang terjadi 

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber daya serta 

kepemilikan sumber daya tersebut dan pengaruh transaksi dan kejadian-kejadian 

yang mempengaruhi sumber daya serta kepemilikannya. 

Selain itu laporan keuangan juga harus memiliki karakteristik kualitatif berikut ini: 

1. Mudah dipahami (Understandability) 

Informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan dapat dipahami dan bentuk 

serta istilahnya dapat dimengerti oleh para pengguna. 
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2. Relevan (Relevance) 

Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan yang disajikan dapat 

mempengaruhi keputusan para pengguna. 

3. Keandalan (Reliability) 

Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan bebas dari bias dan kesalahan 

yang dapat menyesatkan serta menyajikan informasi sesuai dengan yang 

seharusnya disajikan. 

4. Dapat diperbandingkan (Comparability) 

Informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan dapat diperbandingkan 

dengan periode sebelumnya agar para pengguna laporan keuangan dapat 

mengidentifikasi kinerja perusahaan. 

 

2.1.2.1.Jenis dan Bentuk Laporan Keuangan Bank Umum  

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tanggal 2001, bank 

wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan cakupan yang 

terdiri dari: 

1. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan 

Merupakan laporan lengkap mengenai kinerja suatu bank dalam kurun waktu satu 

tahun, mencakup: 

a. Informasi umum: kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha bank dan 

kelompok usaha bank, strategi dan kebijakan manajemen, serta laporan 

manajemen. 

b. Laporan keuangan tahunan bank: neraca, laporan laba rugi, laporan 

perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan 

termasuk informasi tentang Komitmen dan Kontinjensi. 
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c. Laporan keuangan perusahaan induk di bidang keuangan: badan hukum yang 

dibentuk oleh Perusahaan Induk untuk mengkonsolidasikan seluruh aktivitas 

perusahaan induk atau kelompok usaha yang bergerak di bidang keuangan 

atau kelompok usaha di bidang pengendalian aktivitas perusahaan induk. 

d. Opini dari akuntan publik. 

e. Seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan 

Keuangan Publikasi Triwulanan. 

f. Seluruh aspek pengungkapan sebagaimana diwajibkan dalam Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia 

yang berlaku. 

g. Jenis risiko dan potensi kerugian yang dihadapi oleh bank serta praktek 

manajemen risiko yang diterapkan bank. 

h. Informasi lain. 

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan 

Merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi 

keuangan yang berlaku dan dipublikasikan setiap triwulan. Laporan triwulanan 

disusun untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja atau 

hasil usaha bank, serta informasi keuangan lainnya kepada berbagai pihak yang 

berkepentingan dengan perkembangan usaha bank. 

3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan 

Merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Laporan Bulanan Bank 

Umum yang disampaikan bank kepada Bank Indonesia yang dipublikasikan 

setiap bulan. Laporan keuangan publikasi bulanan mencakup: 

a. Laporan keuangan: neraca dan laporan laba rugi. 

b. Komitmen dan kontinjensi. 
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c. Rincian kualitas aktiva produktif. 

d. Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang telah dibentuk, dibandingkan 

dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk. 

e. Perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum. 

4. Laporan Keuangan Konsolidasi 

Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan atau memiliki anak 

perusahan menyusun laporan keuangan konsolidasi berdasarkan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.  

 

2.1.2.2.Laporan yang Disampaikan kepada Bank Indonesia 

Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha dan atau memiliki anak 

perusahaan, wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan tahunan dari: 

1. Perusahaan induk: badan hukum yang dibentuk untuk mengkonsolidasikan suatu 

kelompok usaha dan memiliki saham bank baik secara langsung maupun tidak 

langsung dengan kepemilikan lebih dari 50% atau melakukan pengendalian 

terhadap bank. 

2. Perusahaan induk di bidang keuangan. 

3. Perusahaan anak. 

Bank juga wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai: 

1. Transaksi antara bank dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 

2. Pemberian penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain sejenis dari setiap 

perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha dengan bank kepada debitur 

yang telah memperoleh penyediaan dana dari bank. 
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2.1.2.3.Bentuk dan Format Laporan Keuangan Bank Umum 

Pos-pos laporan keuangan bank umum mencakup: 

1. Neraca 

2. Perhitungan Laba Rugi dan Saldo Laba 

3. Daftar Komitmen dan Kontinjensi 

4. Transaksi Valuta Asing dan Derivatif 

5. Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya 

6. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 

7. Perhitungan Rasio Keuangan 

 

2.1.3. Manajemen Laba 

2.1.3.1. Definisi Manajemen Laba 

Pengertian manajemen laba menurut Primanita dan Setiono (2006): 

“Manajemen laba (earnings management) adalah suatu tindakan yang dilakukan 

oleh manajemen perusahaan untuk mempengaruhi laba (income) yang dilaporkan yang 

dapat memberikan informasi mengenai keuntungan ekonomis (economic advantage) 

yang sesungguhnya tidak dialami oleh perusahaan dalam jangka panjang bahkan 

merugikan perusahaan.” 

 

Menurut Scott (2006) manajemen laba adalah pilihan kebijakan akuntansi yang 

dilakukan oleh manajer perusahaan untuk berbagai tujuan spesifik. Sedangkan menurut 

Setiawati dan Na’im (2000) dalam Daisy (2010) menjelaskan manajemen laba adalah 

campur tangan manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan eksternal dengan 

tujuan menguntungkan dirinya sendiri. 

Selain itu Healy dan Wahlen (1998) menjelaskan bahwa: 

“Earnings management occurs when managers use judgement in financial 

reporting and in structuring transaction to alter finacial reports to either mislead some 

stakeholder about underlying economic performance of the company, or to influence 

contractual outcomes that depend on reported accounting numbers”. 
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Berdasarkan beberapa definisi tersebut manajemen laba merupakan suatu tindakan 

ketika manajemen menggunakan pertimbangan dalam pelaporan keuangan dan 

penyusunan transaksi untuk merubah laporan keuangan, dengan tujuan untuk 

memanipulasi besaran laba kepada beberapa stakeholders tentang kinerja ekonomi 

perusahaan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi. 

 

2.1.3.2. Motivasi Manajemen Laba 

Manajer melakukan aktivitas manajemen laba didukung oleh beberapa faktor 

menurut Healy dan Wahlen (1998) dan Scott (2006) antara lain:  

1. Kontrak bonus:  

Besarnya laba yang dilaporkan pada akhir tahun biasanya merupakan dasar 

perhitungan terhadap kompensasi atau bonus yang akan diterima oleh 

manajemen. Manajemen akan memilih kebijakan dan prosedur akuntansi yang 

dapat meningkatkan laba dengan tujuan agar manajemen dapat memperoleh 

bonus yang lebih tinggi. Hal ini menimbulkan niat bagi manajemen untuk 

melakukan manipulasi laba. Manajer perusahaan yang memperoleh laba dibawah 

target laba akan melakukan manipulasi laba agar memperoleh bonus yang 

maksimal di periode mendatang (taking a bath). 

2. Kontrak kredit: 

Manajemen akan menggunakan prosedur akuntansi yang dapat menurunkan atau 

menaikkan laba yang dilaporkan. Perusahaan biasanya melakukan manajemen 

laba untuk menambah pinjaman maupun merestrukturisasi kegiatan operasional 

terkait dengan kontrak pinjaman (kredit). 
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3. Pasar modal: 

Bagi perusahaan yang akan melakukan initial public offering (IPO), biasanya 

manajemen perusahaan akan melakukan manipulasi laba sehingga laba 

perusahaan akan naik yang dapat menyebabkan harga saham perusahaan akan 

meningkat. Hal ini akan memberikan bonus kepada manajemen perusahaan 

tersebut. 

4. Faktor peraturan: 

Beberapa industri memiliki peraturan yang harus dipatuhi dalam menjalankan 

perusahaannya. Seperti pada industri perbankan yang harus memenuhi Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum (KPMM) minimal sebesar 8%. Hal ini memotivasi 

manajemen pada bank untuk memanipulasi laporan keuangannya agar memenuhi 

peraturan tersebut. 

5. Faktor politik: 

Perusahaan yang melakukan pelanggaran anti-trust dan memiliki konsekuensi 

politik akan menimbulkan niat bagi manajemen untuk melakukan manajemen 

laba. Manajemen perusahaan yang mencari subsidi dan proteksi pemerintah juga 

akan memiliki niat yang sama. Manajemen akan menggunakan prosedur 

akuntansi yang dapat meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan. 

Praktik manajemen laba dengan motivasi ini juga biasanya dilakukan pada 

perusahaan besar yang melakukan aktivitas terkait dengan kepentingan publik. 

6. Faktor pajak: 

Manajemen melakukan manipulasi laba perusahaan yang merupakan dasar 

penetapan pajak dengan tujuan memperoleh tax saving. Meskipun otoritas pajak 

telah menerapkan aturan akuntansi dalam perhitungan pendapatan kena pajak 

bagi perusahaan, manajemen masih melakukan hal ini untuk meminimalkan 
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beban total pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dengan cara menurunkan 

laba. Salah satu cara antara lain dengan penggunaan metode LIFO yang akan 

menghasilkan laba yang dilaporkan lebih rendah dan pajak yang dibayarkan 

menjadi lebih rendah. 

7. Perubahan Chief Executive Officer (CEO): 

Pada bonus plan hypothesis memprediksikan bahwa semakin mendekati periode 

pensiun seorang CEO akan cenderung melakukan strategi income maximization 

untuk meningkatkan bonus mereka. Hal ini juga berlaku bagi CEO baru yang 

bertujuan untuk menunjukkan keberhasilan dalam kinerja keuangan pada awal 

periode kerjanya. 

 

2.1.3.3. Pola Manajemen Laba 

Pola manajemen laba menurut Scott (2006), dapat dibedakan menjadi beberapa 

jenis yaitu: 

1. Income minimization 

Perusahaan biasanya memilih pola ini saat periode laba yang dilaporkan tinggi 

karena tidak ingin menjadi perhatian secara politis. Manajemen akan menurunkan 

laba yang dilaporkan dengan cara mempercepat penghapusan aktiva tetap dan 

aktiva tidak berwujud serta mengakui pengeluaran-pengeluaran sebagai biaya. 

Misalnya, sewa dibayar dimuka dan asuransi dibayar dimuka diakui seluruhnya 

sebagai biaya periode berjalan. 

2. Income maximization 

Manajemen akan melaporkan laba yang lebih tinggi pada periode saat ini agar 

perusahaan dianggap menghasilkan kinerja yang lebih baik. Pola ini juga 

dilakukan dengan tujuan memperoleh bonus. Manajemen melakukan manipulasi 
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dengan cara mempercepat pencatatan pendapatan, menunda biaya, dan 

memindahkan biaya untuk periode lain untuk meningkatkan laba. 

3. Taking a bath 

Pola taking a bath dilakukan melalui write-off sebanyak mungkin pada periode 

kinerja buruk perusahaan atau kejadian yang tidak biasa seperti adanya perubahan 

pada manajemen, merger, atau penggantian CEO. Jika perusahaan harus 

melaporkan kerugian, manajemen akan melaporkan nilai kerugian yang lebih 

besar dengan tujuan untuk meningkatkan laba di masa datang. 

4. Income smoothing 

Manajemen melakukan pola ini dengan cara meningkatkan atau menurunkan laba 

yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasi laba yang besar. Hal ini dikarenakan 

biasanya investor lebih menyukai perusahaan dengan laba yang relatif stabil 

dibandingkan yang memiliki fluktuasi yang tinggi sebab tidak berisiko tinggi. 

Pola ini merupakan bentuk umum dari manajemen laba karena banyak 

perusahaan yang menggunakan pola ini. Manajemen menggunakan pola ini 

dengan tujuan untuk menstabilkan bonus yang akan diterima oleh mereka. 

 

2.1.4. Good Corporate Governance 

2.1.4.1. Definisi Good Corporate Governance 

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dalam publikasi 

yang pertamanya mempergunakan definisi Cadbury Committee, yaitu: 

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, 

pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para 

pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan 

kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan.” 
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Sedangkan menurut Organisation for Economic Cooperation and Development 

(OECD) dalam Bhuiyan ddan Biswas (2007) menjelaskan corporate governance 

sebagai: 

"Corporate governance is the system by which business corporations are directed 

and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights 

and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, 

managers, shareholders and other stakeholders, and spells out the rules and procedures 

for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure 

through which the company objectives are set, and the means of attaining those 

objectives and monitoring performance”. 

 
Bank Indonesia sebagai lembaga penguasa kebijakan moneter dan pengawas 

perbankan di Indonesia  dalam Peraturan No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 

tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum yang selanjutnya 

diubah dengan Peraturan No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank 

Umum menjelaskan pengertian GCG adalah : 

“Suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan 

(transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (respondbility), 

independensi (independency), dan kewajaran (fairness)”. 

 

2.1.4.2. Prinsip-Prinsip Corporate Governance 

Bank Indonesia menyatakan lima prinsip-prinsip corporate governance yang harus 

dilaksanakan oleh bank umum di Indonesia, diantaranya: 

1. Transparansi (Transparancy) : 

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta 

keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. 

2. Akuntabilitas (Accountability) : 

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga 

pengelolaannya berjalan secara efektif. 
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3. Pertanggungjawaban (Responsibility) : 

Kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. 

4. Independensi (Independency) : 

Pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak 

manapun. 

5. Kewajaran (Fairness) : 

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul 

berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

2.1.4.3.Cakupan Penerapan Good Corporate Governance 

Menurut PBI 8/4/2006 mengenai Good Corporate Governance dalam pelaksanaan 

prinsip-prinsip good corporate governance sekurang-kurangnya harus diwujudkan 

dalam: 

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi. 

2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang 

menjalankan fungsi pengendalian intern bank. 

3. Penerapan fungsi kepatuhan auditor internal dan auditor eksternal. 

4. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern. 

5. Penyediaan dana terhadap pihak terkait dan penyediaan dana besar. 

6. Rencana strategis bank. 

7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank. 
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2.1.5. Dewan Komisaris 

Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: 

“Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan 

pengaawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta 

memberikan nasihat kepada Direksi.” 

 

Menurut Egon Zehnder dalam FCGI booklet, dewan komisaris merupakan inti dari 

Corporate Governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi 

perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan 

terlaksananya akuntabilitas. Dewan komisaris sebuah perusahaan diangkat oleh Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS). Mereka diangkat untuk suatu periode tertentu, dan 

apabila dimungkinkan, mereka bisa diangkat kembali. Dalam Anggaran Dasar diatur tata 

cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris, tanpa 

mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan tersebut. Anggota dewan komisaris 

harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and 

Proper Test) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan 

Kepatutan (Fit and Proper Test).  

Dewan komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen. Komisaris 

independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan 

keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan 

anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau 

hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak 

independen. Sedikitnya 50% dari anggota komisaris merupakan komisaris independen. 

Dewan komisaris harus mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan 

kebijakan bank sebagai tindakan pengawasan. Selain itu dewan komisaris juga 

melakukan pengawasan terhadap kinerja dan tanggung jawab dewan direksi serta dapat 

memberikan nasihat bila perlu. Dalam melakukan pengawasannya, dewan komisaris 
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sedikitnya mengadakan rapat 4 kali dalam setahun dan wajib dihadiri seluruh anggota 

dewan komisaris secara fisik sedikitnya 2 kali dalam setahun. 

Terdapat dua bentuk sistem dewan berdasarkan dua sistem hukum yang berbeda, 

yaitu : 

1. Sistem Hukum Anglon Saxon 

Sistem hukum Anglo Saxon memiliki sistem satu tingkat atau one-tier system. 

Perusahaan hanya mempunyai satu dewan direksi yang merupakan kombinasi 

antara manajer atau pengurus senior (direktur eksekutif) dan direktur independen 

yang bekerja dangan prinsip paruh waktu (non direktur eksekutif). Negara yang 

menganut sistem ini antara lain Amerika Serikat dan Inggris. 

2. Sistem Hukum Kontinental Eropa 

Indonesia menganut sistem hukum Kontinental Eropa yang memiliki sistem dua 

tingkat atau two-tiers system. Perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu 

dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). 

Dewan direksi mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan 

pengawasan dewan komisaris. Dalam two-tiers system, anggota dewan direksi 

diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh badan pengawas (dewan komisaris). 

Selain itu dewan direksi juga harus memberikan informasi kepada dewan 

komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh dewan komisaris. Sehingga 

dewan komisaris terutama bertanggungjawab untuk mengawasi tugas-tugas 

manajemen. 

Tugas-tugas utama dewan komisaris menurut OECD Principles of Corporate 

Governance dalam FCGI booklet, meliputi antara lain: 

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, 

kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan 
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sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor 

penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset. 

2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian 

anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan 

direksi yang transparan dan adil. 

3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat 

manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk 

penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan. 

4. Memonitor pelaksanaan governance dan melakukan perubahan apabila 

diperlukan. 

5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan. 

Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

manajemen laba sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Palestin (2009) ini 

menunjukan proporsi dewan komisaris independen yang semakin banyak dapat 

mengurangi tindakan manajemen laba pada perusahaan. Selain itu penelitian yang 

dilakukan Gregorius (2012) menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris suatu 

perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Namun hal ini 

bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ujiyantho & Pramuka (2007) 

karena dianggap dengan semakin besarnya dewan komisaris maka akan kurang efektif 

dalam melakukan pengawasan. 

 

2.1.6. Dewan Direksi 

Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 

“Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh 

atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan tujuan 
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perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai 

dengan ketentuan Anggaran Dasar.” 

 

Direksi suatu perusahaan terdiri dari 1 orang anggota direksi atau lebih, namun 

untuk perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola 

dana masyarakat, perusahaan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada 

masyarakat, atau perseroan terbuka wajib memiliki paling sedikit 2 orang anggota 

direksi. Direksi menjalankan pengurusan perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan 

Direksi juga bertugas menyusun rencana kerja serta anggaran tahunan untuk tahun 

buku yang akan datang yang kemudian dilaporkan kepada dewan komisaris atau Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapat persetujuan. Selain itu direksi juga 

harus memberikan pertanggungjawabannya dalam bentuk laporan tahunan kepada RUPS 

setelah diperiksa dewan komisaris paling lambat 6 bulan setelah tahun buku perusahaan 

berakhir. Laporan tahunan tersebut berisi antara lain (UU No. 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas): 

1. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku 

yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan 

laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan 

perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut 

2. Laporan mengenai kegiatan perseroan 

3. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

4. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan 

usaha perseroan 

5. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan 

komisaris selama tahun buku yang baru lampau 

6. Nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris 
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7. Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan 

bagi dewan komisaris untuk tahun yang baru lampau 

Ukuran dewan direksi yang kecil akan lebih efektif dalam menjalankan fungsi 

monitoring atas pelaporan keuangan, sehingga mengurangi insentif bagi manajer untuk 

memanipulasi laba (Midiastuty dan Machfoedz, 2003). Namun hal ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Subhan (2011) serta Xie, Davidson, dan Dadalt 

(2003) yang menyatakan ukuran direksi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, 

karena ukuran dewan direksi dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan yang 

dilakukan terhadap manajer. Ukuran dewan direksi yang lebih besar dapat mengurangi 

efektivitas pengawasan terhadap manajer. 

 

2.1.7. Komite Audit 

Komite audit merupakan suatu komite yang bertugas melakukan audit  internal 

suatu perusahaan. Komite audit harus menyajikan laporan keuangan yang dapat 

dipercaya (reliable) sehingga kualitas laporan keuangan tersebut sangat dipengaruhi oleh 

kualitas dan karakteristik komite audit. Komite audit bertanggung jawab kepada dewan 

komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan dan wajib membuat laporan 

kepada dewan komisaris atas setiap penggunaan yang diberikan (BEJ, 2001). 

Komite audit dibentuk sebagai sebuah komite khusus di perusahaan untuk 

mengoptimalkan fungsi pengawasan yang sebelumnya merupakan tanggung jawab 

penuh dari dewan komisaris. Surat edaran PT. Bursa Efek Jakarta No: SE-008/BEJ/12-

2001 tanggal 7 Desember 2001 telah mengatur mengenai keanggotaan komite audit 

dengan anggota komite audit yang berasal dari eksternal. Peranan komite audit diatur 

melalui surat edaran Bapepam nomor SE-03/PM/2002. Dalam surat tersebut dijelaskan 

bahwa komite audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh komisaris independen 
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perusahaan dengan proporsi 30% (tiga puluh perseratus) untuk terselenggaranya 

pengelolaan korporasi yang baik.  

Selain itu Bapepam mengeluarkan keputusan Keputusan Ketua BAPEPAM No.: 

Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004 tentang pembentukan dan pedoman 

pelaksanaan kerja komite audit. Peraturan tersebut mengatur tentang kriteria khusus bagi 

seseorang yang akan menjabat sebagai ketua maupun anggota komite audit, tugas dan 

tanggung jawab komite audit. Dengan adanya peraturan tersebut komite audit menjadi 

lebih terarah dalam melaksanakan tugasnya.  

Komite audit pada umumnya bertanggung jawab pada 3 bidang (FCGI booklet), 

yakni: 

1. Laporan Keuangan (Financial Reporting) 

Komite audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan 

yang disajikan telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi 

keuangan, hasil usaha, serta rencana dan komitmen jangka panjang. 

2. Tata Kelola Perusahaan (corporate Governance) 

Komite audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah 

dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, 

melkasanakan usahanya dengan beretika, melakukan pengawasannya secara 

efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh 

karyawan perusahaan. 

3. Pengawasan Perusahaan (Corporate Control) 

Komite audit memiliki tanggung jawab dalam pengawasan perusahaan termasuk 

mengenai pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi 

mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses 

pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.  
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Penelitian mengenai efektifitas komite audit dalam mengurangi manajemen laba 

yang dilakukan oleh pihak manajemen telah dilakukan oleh Xie, Davidson, dan Dadalt 

(2003). Hasilnya yakni komite audit yang berasal dari luar mampu melindungi 

kepentingan pemegang saham dari tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak 

manajemen. Pengaruh terhadap manajemen laba ditunjukkan dengan semakin seringnya 

pertemuan komite audit dengan koefisien negatif yang signifikan. Xie, Davidson, dan 

Dadalt (2003) juga menjelaskan dalam penelitiannya bahwa ukuran komite audit tidak 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Selain itu Nelson dan Jamil (2012) 

juga melakukan penelitian mengenai ukuran komite audit, di mana terdapat hubungan 

positif tidak signifikan antara ukuran komite audit dengan manajemen laba. Kedua 

penelitian tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yang dan 

Krishnan (2005) yang menjelaskan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap manajemen laba, sehingga semakin besar ukuran komite audit maka 

semakin efektif pula pengawasan pelaporan keuangan dan kinerja audit yang dilakukan. 

 

2.1.8. Struktur Kepemilikan Perusahaan 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh 

perusahaan atau investor institusi baik institusi pemerintah, institusi keuangan, institusi 

berbadan hukum, institusi luar negeri dan institusi lainnya. Adanya kepemilikan 

institusional akan meningkatkan pengawasan menjadi lebih optimal karena investor 

institusi akan melakukan pengawasan secara profesional terhadap investasi yang 

ditanamkannya pada suatu perusahaan serta memiliki tingkat pengendalian yang lebih 

tinggi terhadap tindakan manajemen. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Midiastuty dan Machfoedz (2003) menjelaskan kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Namun hal ini tidak sejalan dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Ujiyantho & Pramuka (2007) serta Gregorius (2012) yang 

menyatakan bahwa adanya keterikatan kontrak antara manajemen dengan investor yang 

memaksa manajemen untuk memenuhi target laba sehingga maipulasi laba tidak dapat 

dihindarkan menyebabkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan dengan 

manajemen laba. 

Selain itu juga terdapat kepemilikan keluarga dalam suatu perusahaan. 

Kepemilikan keluarga diharapkan dapat mengurangi agency problem pada perusahaan 

karena biasanya terdapat penempatan pihak keluarga pada posisi top management 

sehingga dapat mengurangi manipulasi laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Anderson dan Reeb (2003) serta Maury (2006). Namun Siregar dan Utama 

(2005) dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa rata-rata pengelolaan laba pada 

perusahaan dengan kepemilikan keluarga yang tinggi dan bukan perusahaan 

konglomerasi lebih tinggi dibandingkan rata-rata pengelolaan laba pada perusahaan lain. 

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh orang 

yang terdaftar pada jajaran dewan komisaris, dewan direksi, maupun manajer 

perusahaan. Manajer yang memiliki saham perusahaan biasanya bertindak sesuai dengan 

keinginan pemegang saham karena terdapat kesamaan kepentingan. Ini dibuktikan 

dengan penelitiaan yang dilakukan oleh Midiastuty dan Machfoedz (2003) yang 

menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

manajemen laba, namun tidak sejalan dengan Gregorius (2012) yang menjelaskan bahwa 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. 

 

2.1.9. Ukuran Perusahaan 

Perusahaan berukuran sedang dan besar memiliki tekanan yang lebih kuat dari para 

pemegang saham, sehingga manajer perusahaan akan bekerja lebih keras agar kinerja 
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perusahaannya sesuai dengan harapan dari para pemegang saham dibandingkan dengan 

perusahaan kecil. Selain itu perusahaan besar juga memiliki tekanan yang lebih kuat 

dalam penyajian laporan keuangan yang terpercaya bagi para pemegang saham serta 

pihak luar dibandingkan perusahaan kecil. 

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Utama (2005) serta Nuryaman (2008),  

sesuai dengan teori tersebut, namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Karena semua perusahaan 

cenderung untuk menyajikan laporan keuangan yang baik yang sesuai dengan harapan 

dari para pemegang saham. 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Kerangka penelitian ini 

penulis kembangkan dari berbagai penelitian terdahulu: 

Tabel 2.1. 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti 
Variabel 

Terikat 

Variabel 

Bebas 

Variabel 

Kontrol 

Objek 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Gregorius 

(2012) 

Manajemen 

Laba 

1. Komposisi 

dewan 

komisaris 

independen 
2. Ukuran 

dewan 

komisaris 

3. Kepemilikan 

institusional 

4. Kepemilikan 

manajerial 

1. Profitabilitas 

2. Leverage 

Perusahaan 

perbankan yang 

terdaftar di BEI 

2008-2010 

1. Komposisi dewan 

komisaris 

independen 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba 

2. Ukuran dewan 

komisaris 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

3. Kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 
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Peneliti 
Variabel 

Terikat 

Variabel 

Bebas 

Variabel 

Kontrol 

Objek 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

4. Kepemilikan 

manajerial tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

5. Variabel kontrol: 

Profitabilitas (ROA) 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba, 

sedangkan leverage 

tidak berpengaruh 

signifikan terdapap 

manajeme laba 

Nelson, 

Jamil (2012) 

Manajemen 

laba 

1. Proporsi 

anggota 

independen 

komite audit  

2. Ukuran 

komite audit 

3. Jumlah 

pertemuan 

komite audit 

4. Proporsi 

anggota 

komite audit 

dengan 

keahlian 

keuangan 

 33 perusahaan 

dengan 

ketegori GLC 

di Malaysia 

(2003-2009) 

1. Proporsi anggota 

independen komite 

audit berpengaruh 

negatif signifikan 

dengan manajemen 

laba. 

2. Ukuran komite 

audit berpengaruh 

positif tidak 

signifikan dengan 

manajemen laba. 

3. Jumlah pertemuan 

komite audit 

berpengaruh positif 

tidak signifikan 

dengan manajemen 

laba. 

4. Proporsi anggota 

komite audit dengan 

keahlian keuangan 

berpengaruh positif 

tidak signifikan 

dengan manajemen 

laba. 

Subhan 

(2011) 

Manajemen 

laba 

1. Kepemilikan 

institusional 

2. Komposisi 

komisaris 

independen 

3. Ukuran 

dewan 

komisaris 

4. Ukuran 

dewan 

direksi 

5. Leverage 
keuangan 

 Perusahaan 

perbankan yang 

terdaftar di BEI 

(2009-2010) 

1. Kepemilikan 

institusional 

berpengaruh negatif 

tidak signifikan 

terhadap 

manajemen laba. 

2. Komposisi 

komisaris 

independen 

berpengaruh negatif 

tidak signifikan 

terhadap 

manajemen laba. 

3. Ukuran dewan 
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Peneliti 
Variabel 

Terikat 

Variabel 

Bebas 

Variabel 

Kontrol 

Objek 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

komisaris 

berpengaruh positif 

tidak signifikan 

terhadap 

manajemen laba. 

4. Ukuran dewan 

direksi berpengaruh 

negatif tidak 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

5. Leverage keuangan 

berpengaruh negatif 

tidak signifikan 

terhadap 

manajemen laba. 

Ujiyantho, 

Pramuka 

(2007) 

1. Manaje

men 

laba 

2. Kinerja 

keuanga

n 

1. Kepemilikan 

institusional 

2. Kepemilikan 

manajerial 

3. Proporsi 

dewan 

komisaris 

independen 

4. Ukuran 

dewan 

komisaris 

 Perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

di BEJ 2002-

2004 

1. Kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

2. Kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

3. Proporsi dewan 

komisaris 

independen 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

4. Ukuran dewan 

komisaris tidak 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba. 

5. Kepemilikan 

institusional, 

kepemilikan 

manajerial, proporsi 

dewan komisaris 

independen, dan 

ukuran dewan 

komisaris bersama-

sama tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

6. Manajemen laba 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja keuangan. 
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Peneliti 
Variabel 

Terikat 

Variabel 

Bebas 

Variabel 

Kontrol 

Objek 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Nasution, 

Setiawan 

(2007) 

Manajemen 

laba 

1. Komposisi 

dewan 

komisaris 

2. Ukuran 

dewan 

komisaris 

3. Komite audit 

4. Ukuran 

perusahaan 

 Perusahaan 

perbankan yang 

terdaftar di BEI 

200-2004 

1. Komposisi dewan 

komisaris 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

2. Ukuran dewan 

komisaris 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

3. Komite audit 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

4. Ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba. 

Yang, 

Krishnan 

(2005) 

Manajemen 

laba 

triwulanan 

1. Independensi 

komite audit 

2. Jumlah 

pertemuan 

komite audit 

3. Proporsi 

anggota 

komite audit 

dengan 

keahlian 

keuangan 

4. Kepemilikan 

saham oleh 

komite audit 

independen 

5. Kepemilikan 

saham oleh 

komite audit 

non 

independen 

6. Jumlah rata-

rata direktur 

luar yang 

dimiliki oleh 

komite audit 

7. Rata-rata 

tenur komite 

audit 

8. Ukuran 

komite audit 

1. Leverage 
2. Market value 

of equity 

3. Unexpected 

earnings 

250 perusahaan 

publik selama 

periode 1996-

2000 diambil 

dari 1997 

COMPUSTAT 

PST and Full 
Coverage 
database 

1. Independensi 

komite audit tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba 

triwulanan. 

2. Jumlah pertemuan 

komite audit tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba 

triwulanan. 

3. Proporsi anggota 

komite audit dengan 

keahlian keuangan 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba 

triwulanan. 

4. Kepemilikan saham 

oleh komite audit 

independen 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

manajemen laba 

triwulanan. 

5. Kepemilikan saham 

oleh komite audit 

non independen 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

manajemen laba 

triwulanan. 

6. Jumlah rata-rata 
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Peneliti 
Variabel 

Terikat 

Variabel 

Bebas 

Variabel 

Kontrol 

Objek 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

direktur luar yang 

dimiliki oleh komite 

audit berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap 

manajemen laba 

triwulanan. 

7. Rata-rata tenur 

komite audit 

berpengaruh negatif 

tidak signifikan 

terhadap 

manajemen laba 

triwulanan. 

8. Ukuran komite 

audit berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap 

manajemen laba 

triwulanan. 

Siregar, 

Utama 

(2005) 

Manajemen 

laba 

1. Kepemilikan 

keluarga 

tinggi dan 

bukan 

perusahaan 

konglomeras

i 

2. Kepemilikan 

institusional 

3. Kapitalisasi 

pasar 

(ukuran 

perusahaan) 

4. KAP Big 4 

5. Proporsi 

dewan 

komisaris 

independen 

6. Komite audit 

1. Debt 

2. Pertumbuhan 

 

Perusahaan 

kec. Industri 

keuangan, real 

estat dan 

properti serta 

telekomunikasi 

yang terdaftar 

di BEJ (1995-

1996, 1999-

2002) 

1. Rata2 pengelolaan 

laba pada perusahaan 

dengan kepemilikan 

keluarga tinggi dan 

bukan perusahaan 

konglomerasi lebih 

tinggi dari pada 

perusahaan lain 

2. Kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

3.  Ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

pengelolaan laba. 

4. KAP Big 4 tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

5. Proporsi dewan 

komisaris independen 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

6. Komite audit 

berpengaruh negatif 

tidak signifikan 

terhadapa 

pengelolaan laba. 

7. Variabel kontrol: 

Debt berpengaruh 
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Peneliti 
Variabel 

Terikat 

Variabel 

Bebas 

Variabel 

Kontrol 

Objek 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

positif signifikan 

terhadap pengelolaan 

laba, sedangka 

pertumbuhan 

berpengaruh negatif 

tidak signifikan 

terhadap pengelolaan 

laba. 

Midiastuty, 

Machfoedz 

(2003) 

1. Manaj

emen 

laba 

2. Kualita

s laba 

1. Kepemilikan 

manajerial 

2. Kepemilikan 

institusional 

3. Ukuran 

dewan 

direksi 

1. Leverage 

2. Ukuran 

perusahaan 

3. Pertumbuhan 

Perusahaan non 

perbankan dan 

asuransi yang 

terdaftar di BEJ 

2000-2005 

1. Kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

2. Kepemilikan 

institusional 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

3. Ukuran dewan 

direksi berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap 

manajemen laba. 

4. Kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kualitas laba. 

5. Kepemilikan 

institusional 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kualitas laba. 

6. Ukuran dewan 

direksi berpengaruh 

positif tidak 

signifikan terhadap 

kualitas laba. 

Xie, 

Davidson, 

Dadalt 

(2003) 

Manajemen 

laba 

1. Dewan 

direksi 

2. Ukuran 

perusahaan 

3. Komite 

audit 

 Perusahaan  

1992, 1994, 

dan 1996 

1. Pertemuan dewan 

direksi, proporsi 

dewan direksi 

independen, dan 

ukuran dewan 

direksi berpengaruh 

negatif dengan 

manajemen laba. 

2. Ukuran perusahaan 

(log of total assets, 
log of sales, log of 

market value of 
equity) berhibungan 

negatif signifikan 

Pengaruh Good Corporate...,  Lenggo Geni, Ak.-Ibs, 2013 



38 
 

Peneliti 
Variabel 

Terikat 

Variabel 

Bebas 

Variabel 

Kontrol 

Objek 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

dengan manajemn 

laba. 

3. Komite audit 

independen 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

manajemen laba, 

namun ukuran 

komite audit tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

 

2.3.Rerangka Pemikiran 

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, terlihat bahwa penelitian yang 

dilakukan oleh para peneliti mengenai hubungan antara variabel independen, variabel 

kontrol, dan variabel memiliki kesimpulan yang beragam. Menurut penelitian ukuran 

dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba seperti pada penelitian yang 

dilakukan oleh Gregorius (2012) namun hal ini bertentangan dengan yang dilakukan 

oleh Ujiyantho dan Pramuka (2007) yang menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris 

yang semakin besar menyebabkan kurang efektifnya dalam pengawasan.  

Midiastuty dan Machfoedz (2003) menyatakan ukuran dewan direksi yang kecil 

akan lebih efektif dalam menjalankan fungsi monitoring atas pelaporan keuangan 

sehingga dapat mengurangi manipulasi laba perusahaan. Namun menurut  Xie, 

Davidson, dan Dadalt (2003) serta Subhan (2011) ukuran dewan direksi dapat 

mempengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan terhadap manajer, sehingga 

ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba perusahaan.Selain 

itu Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) juga menjelaskan dalam penelitiannya bahwa 

proporsi dewan direksi independen serta jumlah pertemuan dewan direksi independen 
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juga berpengaruh negatif terhadap manajemen laba karena menunjukan efektivitas dalam 

proses pengawasan. 

Komite audit yang berasal dari luar mampu melindungi kepentingan pemegang 

saham dari tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Menurut 

Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) serta Pamudji dan Trihartati (2009) bahwa 

independensi komite audit terbukti berpengaruh negatif secara signifikan terhadap 

tingkat manajemen laba. Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) juga menjelaskan dalam 

penelitiannya bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. Selain itu Nelson dan Jamil (2012) juga melakukan penelitian 

mengenai ukuran komite audit, di mana terdapatl hubungan positif tidak signifikan 

antara ukuran komite audit dengan manajemen laba. Kedua penelitian tersebut tidak 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yang dan Krishnan (2005) yang 

menjelaskan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

manajemen laba, sehingga semakin besar ukuran komite audit maka semakin efektif pula 

pengawasan pelaporan keuangan dan kinerja audit yang dilakukan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Siregar dan Utama (2005) serta Palestin (2009) juga menjelaskan bahwa 

komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap pengelolaan laba namun tidak 

signifikan.  

Kepemilikan institusional biasanya akan meningkatkan pengawasan menjadi lebih 

optimal karena investor institusi cenderung akan melakukan pengawasan secara 

profesional terhadap investasi yang ditanamkannya pada suatu perusahaan. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Midiastuty dan Machfoedz (2003) bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Namun adanya 

keterikatan kontrak antara manajemen dengan investor akan memaksa manajemen untuk 

memenuhi target laba sehingga maipulasi laba tidak dapat dihindarkan sehingga 
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kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan dengan manajemen laba seperti 

pada penelitian yang dilakukan oleh Ujiyantho & Pramuka (2007) serta Gregorius 

(2012). 

Siregar dan Utama (2005) serta Nuryaman (2008) menjelaskan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif dengan manajemen laba, hal ini dikarenakan perusahaan 

yang berukuran besar mendapat tekanan yang lebih kuat dari pemegang saham dan pihak 

luar untuk menyajikan laporan keuangan yang sesuai dan terpercaya. Namun hal ini 

tidak sejalan dengan Nasution dan Setiawan (2007) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Penelitian ini dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya hubungan antara good 

corporate governance dalam hal ini melalui ukuran dewan komisaris, ukuran dewan 

direksi, dan ukuran komite audit serta struktur kepemilikan keluarga dan ukuran 

perusahaan terhadap manajemen laba pada industri perbankan di Indonesia yang 

terdaftar di BEI selama periode 2007-2011 dengan menggunakan model Beaver dan 

Engel (1996) seperti yang digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh Gregorius 

(2012). 

Berdasarkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, maka 

rerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 

Rerangka Pemikiran 

 
 Sumber: Data olahan penulis (2013) 

2.4.Hipotesis 

Dalam penelitian ini, hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut: 

2.4.1. Ukuran Dewan Komisaris 

Ujiyantho & Pramuka (2007)  menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba karena ukuran dewan komisaris 

yang besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya karena sulit dalam 

komunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan. Namun hal ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Gregorius (2012). 

H01 = Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan dengan manajemen 

laba di industri perbankan Indonesia. 

Ha1 = Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan dengan manajemen laba di 

industri perbankan Indonesia. 

 

 

Manajemen 
Laba

Ukuran 
Dewan 

Komisaris

Ukuran 
Dewan 
Direksi

Ukuran 
Komite Audit

Kepemilikan 
Institusional

Ukuran 
perusahaan
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2.4.2. Ukuran Dewan Direksi 

Midiastuty dan Machfoedz (2003) menyatakan ukuran dewan direksi yang kecil 

akan lebih efektif dalam menjalankan fungsi monitoring atas pelaporan keuangan, 

sehingga mengurangi insentif bagi manajer untuk memanipulasi laba. Namun hal ini 

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subhan (2011) serta Xie, Davidson, 

dan Dadalt (2003) yang menyatakan ukuran direksi berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba, karena ukuran dewan direksi dapat mempengaruhi efektivitas 

pengawasan yang dilakukan terhadap manajer. 

H02  = Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh negatif signifikan dengan 

manajemen laba di industri perbankan Indonesia. 

Ha2  = Ukuran dewan direksi berpengaruh negatif signifikan dengan manajemen 

laba di industri perbankan Indonesia. 

 

2.4.3. Ukuran Komite Audit 

Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) menganalisis efektifitas komite audit dalam 

mengurangi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini yakni komite audit yang berasal dari luar mampu melindungi 

kepentingan pemegang saham dari tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak 

manajemen, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamudji dan Trihartati 

(2009).  Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) juga menjelaskan dalam penelitiannya bahwa 

ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Selain itu 

Nelson dan Jamil (2012) juga melakukan penelitian mengenai ukuran komite audit, di 

mana terdapatl hubungan positif tidak signifikan antara ukuran komite audit dengan 

manajemen laba. Kedua penelitian tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Yang dan Krishnan (2005) yang menjelaskan bahwa ukuran komite audit 
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berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba, sehingga semakin besar 

ukuran komite audit maka semakin efektif pula pengawasan pelaporan keuangan dan 

kinerja audit yang dilakukan. 

H03  = Ukuran komite audit tidak berpengaruh negatif signifikan dengan manajemen 

laba di industri perbankan Indonesia. 

Ha3  = Ukuran komite audit berpengaruh negatif signifikan dengan manajemen laba 

di industri perbankan Indonesia. 

 

2.4.4. Kepemilikan Institusional 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Midiastuty dan Machfoedz (2003)  

menunjukan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, hal 

ini dikarenakan kepemilikan institusional merupakan kepemilikan yang mengontrol. 

Namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ujiyantho & 

Pramuka (2007) serta Gregorius (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh signifikan dengan manajemen laba dikarenakan 

keterikatan kontrak manajemen dan investor memaksa manajemen memenuhi target laba 

sehingga maipulasi laba tidak dapat dihindarkan. 

H04 = Kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan dengan 

manajemen laba di industri perbankan Indonesia. 

Ha4 =  Kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan dengan manajemen 

laba di industri perbankan Indonesia. 

 

2.4.5. Ukuran Perusahaan 

Perusahaan berukuran besar biasanya memiliki tindakan manajemen laba yang 

lebih kecil dari pada perusahaan yang berukuran kecil, sebab perusahaan yang berukuran 
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besar mendapat tekanan yang lebih kuat dari pemegang saham dan pihak luar untuk 

menyajikan laporan keuangan yang sesuai dan terpercaya. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Utama (2005) serta Nuryaman (2008), namun 

bertentangan dengan Nasution dan Setiawan (2007) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

H05 = Ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara negatif signifikan dengan 

manajemen laba di industri perbankan Indonesia. 

Ha5  = Ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif signifikan dengan manajemen 

laba di industri perbankan Indonesia. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan sasaran untuk menguji pengaruh Good Corporate 

Governance (GCG) dalam hal ini ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan 

ukuran komite audit serta struktur kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan 

terhadap praktik manajemen laba di industri perbankan di Indonesia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI).  

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut 

merupakan Laporan Tahunan pada perusahaan perbankan yang diperoleh melalui situs 

www.idx.co.id, www.bi.go.id, dan atau situs bank terkait. Penghimpunan data 

disesuaikan dengan penelitian yaitu selama lima tahun (2007-2011). 

 

3.2.2. Metode Pengambilan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan perbankan di Indonesia. Agar lebih 

representatif, maka sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling 

dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Seluruh Bank Umum di Indonesia, kecuali Bank Umum Syariah dan Bank 

Pembangunan Daerah. 

2. Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007 hingga 2011. 
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3. Bank Umum yang mempublikasikan laporan keuangannya secara periodik sejak 

tahun 2007-2011 pada website Indonesian stock exchange, website Bank 

Indonesia dan atau website bank terkait. 

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

penelitian yaitu 2007-2011. 

5. Bank Umum memiliki data terkait mengenai penelitian ini, seperti ukuran dewan 

komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, kepemilikan institusional, 

ukuran perusahaan dan data lainnya yang diperlukan untuk mendeteksi 

manajemen laba. 

 

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data 

Data-data yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan 

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 dari media-media publikasi. 

 

3.3. Operasional Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah manajemen laba, untuk mendeteksinya 

digunakan model yang diajukan oleh Beaver dan Engel (1996). Model tersebut 

menggunakan komponen penyisihan kerugian piutang (allowances for loan losses) dan 

provisi kerugian pinjaman sebagai komponen pembentuk total akrual dalam perusahaan 
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perbankan (Nasution dan Setiawan, 2007). Model tersebut dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

NDAit = β0 + β1COit + β2LOANit + β3NPLit + β4ΔNPLit+1 + εit 

 

Dimana : 

CO
it 

: loan charge offs (pinjaman yang dihapus bukukan)  

LOAN
it  

: loans outstanding ( pinjaman yang beredar)  

NPL
it  

: non performing loans (pinjaman kredit yang bermasalah), terdiri 

dari pinjaman kredit yang kolektibilitasnya digolongkan menjadi (a) 

kurang lancar, (b) diragukan, dan (c) macet.  

ΔNPL
it+1 : selisih non performing loans t+1 dengan non performing loans t  

NDA
it 

: akrual non kelolaan  

 

Sesuai dengan definisinya bahwa:  

TAit = NDAit + DAit 

 

Dimana: 

AD
it 

adalah akrual kelolaan, TA
it 

adalah total akrual, dan NDA
it 

adalah akrual non 

kelolaan, maka:  

TAit = β0 + β1COit + β2LOANit + β3NPLit + β4DNPLit+1 + zit 

Dimana zit = DAit + εit 
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Untuk menentukan akrual total dengan menggunakan model Beaver dan Engel 

(1996) ini maka digunakan total saldo penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). 

Dalam penentuan koefisien manajemen laba tersebut semua variabel dideflasi terlebih 

dahulu dengan nilai buku ekuitas dan cadangan kerugian pinjaman.  

 

3.3.2 Variabel Bebas 

1. Ukuran Dewan Komisaris 

Data ukuran dewan komisaris diperoleh dengan melihat jumlah total dewan 

komisaris baik yang berasal dari pihak independen maupun non independen 

dalam suatu bank yang masuk sampel penelitian. Data ini dinyatakan dalam 

bentuk jumlah. 

2. Ukuran Dewan Direksi 

Data ukuran dewan direksi diperoleh dengan melihat jumlah total dewan 

direksi baik yang berasal dari pihak independen maupun non independen dalam 

suatu bank yang masuk sampel penelitian. Data ini dinyatakan dalam bentuk 

jumlah. 

3. Ukuran Komite Audit 

Data ukuran komite audit diperoleh dengan melihat jumlah total komite 

audit baik yang berasal dari pihak independen maupun non independen dalam 

suatu bank yang masuk sampel penelitian. Data ini dinyatakan dalam bentuk 

jumlah. 

4. Kepemilikan Institusional 

Data kepemilikan institusional diukur dengan membagi jumlah saham yang 

dimiliki oleh investor institusional dengan jumlah keseluruhan saham beredar 

pada suatu bank. 
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5. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan yaitu suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar 

kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai 

pasar saham, dan lain-lain. Dalam penelitian ini pengukuran variabel ukuran 

perusahaan menggunakan logaritma natural total aset yang diproksikan dengan 

Ln TA. 

 

3.4. Metode Analisis Data 

3.4.1. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis-hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian. Data-data sekunder yang terkait dengan variabel 

penelitian dikumpulkan, selanjutnya kumpulan data tersebut diolah menggunakan 

software Eviews. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel. Data panel adalah 

jenis data yang merupakan gabungan antara data runtut waktu (time series) dengan data 

seksi silang (cross section). Sehingga data panel memiliki gabungan karakteristik kedua 

data tersebut, yakni terdiri atas beberapa objek dan meliputi beberapa periode waktu 

(Winarno, 2011). 

Dalam tahap melakukan analisa model regresi data panel, maka dilakukan 

pengujian atas struktur model dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

perubahan struktural model regresi atau tidak. Dalam mendeteksi hal tersebut, terdapat 3 

(tiga) pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan common effect, fixed effect 

dan random effect (Widarjono, 2009:70), antara lain: 
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1. Uji Chow 

Pendekatan jenis common effect merupakan pendekatan yang menyatakan 

bahwa tidak terdapat perubahan struktural model regresi. Pengujian atas jenis 

pendekatan ini dapat dilakukan dengan menganalisa angka probabilitas yang 

dihasilkan melalui Uji Chow. Dalam Uji Chow digunakan hipotesis: 

H0 : Tidak ada perubahan struktural 

Ha : Terdapat perubahan struktural 

Uji chow untuk melakukan pengambilan keputusan atas hipotesis tersebut 

dilakukan melalui uji statistik F dan uji statistik log likelihood ratio (uji LR), 

dengan ketentuan pengambilan keputusan dengan 2 (dua) kondisi sebagai berikut 

(Widarjono, 2009:72) : 

1. Jika nilai probabilitas cross section F > ∝ = 5% maka hipotesis nol 

diterima 

2. Jika nilai probabilitas cross section F > ∝ = 5% maka hipotesis nol 

ditolak 

Dalam proses penentuan model regresi dengan data panel ini, jika setelah 

dilakukan analisis atas hasil Uji Chow dan diperoleh hasil bahwa hipotesis nol 

ditolak maka perlu dilakukan Uji Hausman untuk mengetahui perubahan 

struktural dalam pendekatan jenis apa model regresi penelitian, yaitu diantara 

pendekatan jenis fixed effect atau random effect. 

 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan apakah menggunakan model 

fixed effect atau model random effect. Dalam Uji Hausman digunakan hipotesis: 
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H0 : Menggunakan model random effect. 

Ha : Menggunakan model fixed effect. 

Uji Hausman tersebut dilakukan untuk menentukan pendekatan jenis apa 

yang akan di gunakan dalam regresi dengan ketentuan pengambilan keputusan 

atas analisa hasil uji hausman adalah jika nilai probabilitas yang dihasilkan lebih 

besar dari titik kritis yaitu ∝ = 5% maka hipotesis nol diterima yang berarti 

bahwa model yang digunakan dalam regresi data panel menggunakan model 

random effect. Namun jika probabilitas yang dihasilkan lebih kecil dari titik kritis 

yaitu ∝ = 5% maka hipotesis nol ditolak yang berarti bahwa model yang 

digunakan dalam regresi data panel menggunakan model fixed effect (Widarjono, 

2009:241). 

 

3.4.2 Model Penelitian 

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

asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolieniritas, uji autokorelasi, dan uji 

heteroskedastisitas. Kemudian dilakukan uji regresi dan hipotesis. Uji hipotesisi 

digunakan  koefisien determinasi, nilai statistik t dan nilai statistik f. 

Model regresi penelitian ini sebagai berikut: 

Y = α + β1UDK + β2UDD + β3UKA + β4KI + β5UP + ε 

 

 

Keterangan: 

Y = Manajemen Laba 

α  = Konstanta 
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β  = Koefisien Regresi 

UDK = Ukuran Dewan Komisaris 

UDD = Ukuran Dewan Direksi 

UKA = Ukuran Komite Audit 

KI = Kepemilikan Institusional 

UP = Ukuran Perusahaan 

ε = Error  

 

3.4.3 Teknik Pengujian Hipotesa 

3.4.3.1 Uji Asumsi Klasik 

Untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara layak, 

sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, 

uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Berikut ini penjelasan mengenai 

masing-masing jenis uji asumsi klasik tersebut (Widarjono, 2009:103-162): 

1. Uji Normalitas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel dalam 

penelitian terdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data 

terdistribusi secara normal atau tidak dapat dilihat dengan menggunakan 2 cara 

berikut ini, yaitu (Widarjono, 2009:49) : 

a. Histogram Residual 

Histogram residual merupakan cara untuk melihat probability 

distribution function (PDF) dari variabel random berbentuk distribusi normal 

atau tidak melalui metode grafis sederhana. Residual yang memiliki 

distribusi normal akan membentuk histogram residual menyerupai grafik 

distribusi normal. Bentuk dari distribusi normal itu sendiri menyerupai 
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bentuk lonceng yang jika grafik distribusi normal tersebut dibagi dua akan 

mempunyai bagian yang sama. 

b. Uji Jarque-Bera 

Metode yang dikembangkan oleh Jarque-Bera ini berdasar pada sampel 

besar yang diasumsikan bersifat asymptotic. Residual yang terdistribusi 

normal diharapkan memiliki nilai JB = 0. Adapun hipotesis dari uji Jargue-

Bera test adalah sebagai berikut :  

Ho  : Residual data terdistribusi normal  

Ha  : Residual data tidak terdistribusi normal  

Selain nilai statistik JB, pengambilan keputusan atas hipotesis uji 

normalitas dapat diambil dengan melihat nilai probabilitas dari statistik JB, 

yaitu jika angka probabilitas > α = 5% maka hipotesis nol di terima. Dengan 

kata lain, jika nilai probabilitas dari statistik JB besar atau dengan kata lain 

jika nilai statistik dari JB ini tidak signifikan maka residual terdistribusi 

normal atau H0 diterima, karena nilai statistik JB mendekati nol, dan 

sebaliknya 

 

2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi menunjukan hubungan antara residual satu observasi dengan 

observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtut 

waktu (time series), karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi 

oleh data pada masa-masa sebelumnya. Namun autokorelasi juga dimungkinkan 

untuk dijumpai pada data cross section (Winarno, 2011). Dalam penelitian ini 

menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). 
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Gambar 3.1 

Statistik Pengambilan Keputusan Durbin-Watson 

Tolak H0, 

terdapat 

autokorelasi 

positif 

Tidak dapat 

diputuskan 

Tidak dapat 

menolak H0, 

tidak terdapat 

autokorelasi 

Tidak dapat 

diputuskan 

Tolak H0, 

terdapat 

autokorelasi 

negatif 

0   dL     du      4-du        4-dL          4 

Sumber: Winarno (2011) 

Bila DW < dL atau DW > 4-dL, maka H0 ditolak yang berarti terdapat 

autokorelasi. Jika DW terletak antara du dan 4-du maka tidak terdapat autokorelasi. 

Apabila dL ≤ DW ≤ du atau 4-du ≤ DW ≤ 4-dL, berada di daerah ragu sehingga tidak 

dapat diputuskan. 

 

3. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk melihat adanya hubungan liniear antara 

variabel independen. Ada tidaknya multikolonieritas dapat dideteksi melalui 2 

cara, yaitu: 

a. Nilai 𝑅2 tinggi tetapi hanya sedikit variabel independen yang signifikan 

Salah satu ciri dari terdapat masalah moltikolinearitas yaitu model 

memiliki koefisien determinasi yang tinggi (𝑅2) (misal 0,8) namun hanya 

memiliki sedikit variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel 

dependen melalui uji t akan tetapi, melalui uji F ditemukan signifikan seluruh 

variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. 
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b. Korelasi parsial antar variabel independen 

Mengingat penjelasan sebelumnya, yaitu bahwa masalah 

multikolinearitas merupakan kondisi adanya keterkaitan antar variabel 

independen maka perlu dilakukan uji atas koefisien korelasi atas model 

penelitian. Jika koefisien korelasi cukup tinggi, yaitu melewati batas 

maksimum sebesar 0,85 maka terdapat multikolinearitas dalam model, dan 

sebaliknya 

 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terdapat kesamaan atau perbedaan varians dari suatu pengamatan ke 

pengamatan lain. Ada tidakanya heteroskedastisitas dengan melihat ada atau 

tidaknya pola tertentu pada grafik Scatter Plot dengan ketentuan: 

a. Bila terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membuat pola tertentu 

menunjukan teklat terjadi heteroskedastisitas. 

b. Bila tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 dan sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Selain grafik Scatter Plot, uji heteroskedasitisitas dapat pula dilakukan 

dengan menggunakan Uji White, dengan kemudian melihat nilai chi-square (𝑅2) 

yang diperoleh dengan hipotesis untuk dasar pengambilan keputusan sebagai 

berikut : 

H0: Tidak ada heteroskedastisitas 

Ha: Ada heteroskedastisitas 
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Ketentuan dalam penentuan pengambilan keputusan tersebut yaitu jika nilai 

probabilitas chi squares lebih besar dari ∝ = 5%  maka tidak terdapat 

heteroskedastisitas atau hipotesis nol diterima (Widarjono, 2009:129). 

 

3.4.3.2 Uji Parsial (Uji T) 

Uji T dilakukan untuk melihat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan tingkat keyakinan 95% dengan 

kriteria penetapan hipotesis sebagai berikut: 

 One-tailed Test 

H0 : B ≥ 0 

Ha : B < 0 

Hipotesis yang akan diuji adalah: 

H02 : Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh negatif signifikan dengan 

manajemen laba di industri perbankan Indonesia. 

Ha2 : Ukuran dewan direksi berpengaruh negatif signifikan dengan 

manajemen laba di industri perbankan Indonesia. 

 

H03 : Ukuran komite audit tidak berpengaruh negatif signifikan dengan 

manajemen laba di industri perbankan Indonesia. 

Ha3 : Ukuran komite audit berpengaruh negatif signifikan dengan manajemen 

laba di industri perbankan Indonesia. 

 

H05 : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh negatif signifikan dengan 

manajemen laba di industri perbankan Indonesia. 
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Ha5 : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan dengan manajemen 

laba di industri perbankan Indonesia. 

Kriteria penerimaan atau penolakan H0 one-tailed test: 

Berdasarkan t-statistik dan t-tabel 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. 

1. Bila t statistik < t tabel, atau bila t statistik > -t tabel maka H0 tidak dapat 

ditolak. 

2. Bila t statistik > t tabel, atau bila t statistik < -t tabel maka H0 ditolak.  

Berdasarkan probabilitas (p-value) 

1. Jika probabilitas (p-value) > 0.05 maka H0 tidak dapat ditolak. 

2. Jika probabilitas (p-value) < 0.05 maka H0 ditolak. 

 

 Two-tailed Test 

H0 : B = 0 

Ha : B ≠ 0 

Hipotesis yang akan diuji adalah: 

H01 : Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan dengan 

manajemen laba di industri perbankan Indonesia. 

Ha1 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan dengan manajemen 

laba di industri perbankan Indonesia. 
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H04 : Kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan dengan 

manajemen laba di industri perbankan Indonesia.  

Ha4 : Kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan dengan 

manajemen laba di industri perbankan Indonesia. 

 

Kriteria penerimaan atau penolakan H0 two-tailed test: 

Berdasarkan t-statistik dan t-tabel 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. 

1. Bila t statistik < t tabel, atau bila t statistik > -t tabel maka H0 tidak dapat 

ditolak. 

2. Bila t statistik > t tabel, atau bila t statistik < -t tabel maka H0 ditolak.  

Berdasarkan probabilitas (p-value) 

1. Jika probabilitas (p-value) > 0.05 maka H0 tidak dapat ditolak. 

2. Jika probabilitas (p-value) < 0.05 maka H0 ditolak.  

3.4.3.3 Koefisien Determinan (R
2
) 

Pengaruh variabel-variabel bebas dan terikat yang ada di dalam model regresi 

dapat dilihat melalui nilai koefisien determinan dengan nilai 0 sampai dengan 1. Nilai 

koefisien determinan yang mendekati 1 berarti bahwa model dapat menjelaskan varians 

variabel bebas terhadap variabel terikatnya. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian pada penelitian ini merupakan seluruh perusahaan yang tergolong 

dalam industri perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode purposive 

sampling dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Seluruh Bank Umum di Indonesia, kecuali Bank Umum Syariah dan Bank 

Pembangunan Daerah. 

2. Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007 hingga 2011. 

3. Bank Umum yang mempublikasikan laporan keuangannya secara periodik sejak 

tahun 2007-2011 pada website Indonesian stock exchange, website Bank Indonesia 

dan atau website bank terkait. 

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

yaitu 2007-2011. 

5. Bank Umum memiliki data terkait mengenai penelitian ini, seperti ukuran dewan 

komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, kepemilikan institusional, 

ukuran perusahaan dan data lainnya yang diperlukan untuk mendeteksi manajemen 

laba. 

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, dikumpulkan sejumlah 24 perusahaan yang di 

jadikan objek dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 

Daftar Perusahaan Objek Penelitian 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 AGRO Bank Agro, Tbk 

2 BABP Bank Bumiputera Indonesia, Tbk 

3 BBCA Bank Central Asia, Tbk  

4 BBKP Bank Bukopin, Tbk  

5 BBNI Bank Negara Indonesia, Tbk 

6 BBNP Bank Nusantara Parahyangan, Tbk  

7 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 

8 BCIC Bank Mutiara, Tbk 

9 BDMN Bank Danamon Indonesia, Tbk  

10 BEKS Bank Pundi Indonesia, Tbk  

11 BKSW Bank Kesawan, Tbk  

12 BMRI Bank Mandiri (Persero), Tbk 

13 BNBA Bank Bumi Artha, Tbk  

14 BNGA Bank CIMB Niaga, Tbk 

15 BNII Bank Internasional Indonesia, Tbk  

16 BNLI Bank Permata, Tbk  

17 BSWD Bank Of India Indonesia, Tbk 

18 BVIC Bank Victoria Internasional, Tbk  

19 INPC Bank Artha Graha Internasional, Tbk 

20 MAYA Bank Mayapada, Tbk  

21 MEGA Bank Mega, Tbk  

22 NISP Bank OCBC NISP, Tbk  

23 PNBN Bank Pan Indonesia, Tbk 

24 SDRA Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk 

            Sumber : Bursa Efek Indonesia 

Informasi yang terkandung dalam Tabel 4.1 di atas merupakan seluruh perusahaan 

di industri perbankan yang tercatat di BEI yang menjadi objek dalam penelitian ini 

selama periode waktu pengamatan yaitu tahun 2007 hingga 2011, dengan total objek 

penelitian 24 perusahaan. Meskipun total tahun pengamatan selama 5 tahun namun di 

ambil data dari tahun 2012 dengan tujuan untuk memperoleh data variabel terikat berupa 

manajemen laba yang memerlukan data mengenai perubahan non perfoming loan (NPL). 

Sehingga total observasi pada penelitian ini adalah sebanyak 120 observasi. 
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Terkait dengan hasil uji normalitas saat dilakukan regresi atas seluruh observasi 

tersebut menunjukkan hasil residual yang tidak terdistribusi normal, maka penulis 

melakukan outlier atas beberapa observasi. Pada Tabel 4.2 berikut ini disebutkan daftar 

observasi yang dijadikan outlier dalam penelitian, yaitu : 

Tabel 4.2 

Daftar Outlier Penelitian  

No Kode Perusahaan Tahun Observasi 

1 AGRO 2007 

2 AGRO 2008 

3 AGRO 2009 

4 BBCA 2007 

5 BBCA 2008 

6 BBCA 2009 

7 BBCA 2010 

8 BBCA 2011 

9 BBNI 2008 

10 BBNI 2009 

11 BBNI 2010 

12 BBNI 2011 

13 BBRI 2008 

14 BBRI 2009 

15 BBRI 2010 

16 BBRI 2011 

17 BCIC 2008 

18 BCIC 2009 

19 BCIC 2011 

20 BDMN 2011 

21 BMRI 2007 

22 BMRI 2008 

23 BMRI 2009 

24 BMRI 2010 

25 BMRI 2011 

26 BNLI 2011 

27 BSWD 2008 

Sumber : Hasil olahan penulis 
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4.2 Pembahasan Hasil Pengujian Statistik 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Berikut ini merupakan tabel yang menampilkan hasil pengujian untuk melakukan 

analisa statistik deskriptif untuk melihat angka pada setiap variabel yang di gunakan 

dalam penelitian ini, yaitu DA yang merupakan simbol dari variabel terikat penelitian 

berupa manajemen laba; UDK yang merupakan variabel bebas pertama penelitian berupa 

ukuran dewan komisaris; UDD yang merupakan variabel bebas kedua penelitian yakni 

ukuran dewan direksi; UKA yang merupakan veriabel bebas ketiga penelitian yaitu 

ukuran komite audit; KI yang merupakan variabel independen keempat yaitu 

kepemilikan institusional; dan UP yakni ukuran perusahaan sebagai variabel bebas 

kelima penelitian. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 
 
 DA UDK UDD UKA KI UP 

 Mean -0.438182 4.806452 6.333333 3.505376 73.22215 23.35913 

 Median -0.293588 5.000000 6.000000 3.000000 80.16000 23.19158 

 Maximum 0.290085 8.000000 11.00000 7.000000 99.99000 26.04009 

 Minimum -1.730684 2.000000 3.000000 2.000000 0.000000 20.87834 

 Std. Dev. 0.395116 1.872327 2.450968 1.138493 24.99781 1.520325 

 Skewness -1.211971 0.252983 0.251538 1.497453 -1.520254 0.030659 

 Kurtosis 4.201554 1.887429 1.967404 4.875290 4.791912 1.622548 

Sumber : Hasil olahan penulis 

Berdasarkan inform/asi yang di tampilkan pada Tabel 4.3, dapat di uraikan 

mengenai penjelasan statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian dengan dasar 

penjelasan mengacu pada teori mengenai peran setiap angka pada hasil uji statistik 

deskriptif yang disebutkan oleh Winarno (2009:3.9), yaitu sebagai berikut : 

1. Mean, yaitu merupakan nilai rata-rata dari data penelitian yang diperoleh dari 

hasil penjumlahan seluruh data dan membaginya dengan cacah data. Pada 
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variabel penelitian di peroleh nilai mean untuk variabel terikat penelitian yaitu  

DA senilai -0,438182, sedangkan untuk variable bebas penelitian masing-masing 

memperoleh rata-rata senilai 4,806452 untuk UDK; 6,333333 untuk UDD; 

3,505376 untuk UKA; 73,22215 untuk KI; serta 23,35913 untuk UP. 

2. Median, adalah nilai tengah atau rata-rata bagi dua buah nilai tengah jika data 

yang di gunakan berjumlah genap dari data yang telah di urutkan dari nilai 

terkecil hingga nilai terbesar. Nilai statistik ini merupakan nilai yang tidak mudah 

terpengaruh oleh outlier, terutama jika di bandingkan dengan mean. Dalam hasil 

uji statistik deskriptif atas model variabel penelitian dapat di jelaskan bahwa 

angka yang merupakan nilai tengah bagi variabel terikat penelitian yaitu DA 

senilai -0,293588, sedangkan untuk variable bebas penelitian masing-masing 

memperoleh nilai tengah senilai 5,000000 untuk UDK; 6,000000 untuk UDD; 

3,000000 untuk UKA; 80,16000 untuk KI; serta 23,19158 untuk UP. 

3. Maximum, merupakan nilai terbesar dari data. Nilai terbesar untuk variabel DA 

yaitu senilai 0,290085; UDK senilai 8,000000; UDD senilai 11,00000; UKA 

senilai 7,000000; KI senilai 99,99000; serta UP senilai 26,04009. 

4. Minimum, merupakan kebalikan dari nilai maximum yaitu merupakan nilai 

terkecil dari keseluruhan data. Nilai terkecil untuk variabel DA yaitu senilai -

1,730684; UDK senilai 2,000000; UDD senilai 3,000000; UKA senilai 2,000000; 

KI senilai 0,000000; serta UP senilai 20,87834. 

5. Std. Dev (standard deviation), adalah ukuran penyebaran data dalam model yang 

dimiliki oleh masing – masing variabel. Dalam model penelitian, penyebaran data 

pada variabel DA senilai 0,395116, sedangkan untuk variable bebas penelitian 

masing-masing memperoleh senilai 1,872327 untuk UDK; 2,450968 untuk UDD; 

1,138493 untuk UKA; 24,99781 untuk KI; serta 1,520325 untuk UP. 
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4.2.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dari model yang 

digunakan dalam penelitian telah terdistribusi normal atau tidak. Hal ini dilakukan 

karena pengujian penelitian dapat dilakukan dan dinyatakan valid jika residual pada 

model penelitian terdistribusi dengan normal (Widarjono, 2009:49). Berikut ini 

merupakan hasil dari uji normalitas berdasarkan model penelitian yang digunakan : 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas 

 

 Sumber : Hasil olahan penulis 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat di simpulkan bahwa residual pada model penelitian 

telah terdistribusi normal. Kesimpulan tersebut di ambil berdasarkan bentuk dari grafik 

histogram berbentuk menyerupai bentuk lonceng yang jika di bagi dua, kedua bagian 

dari grafik tersebut akan memiliki bagian yang sama. Selain itu, berdasarkan angka 

statistik yang dihasilkan, terlihat bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 5,517709 dengan nilai 

probabilitas 0,63364. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai residual telah 

terdistribusi normal karena nilai statistik dari Jarque-Bera ini mendekati nol dan nilai 

0

2

4

6

8

10

12

14

-1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

Series: Standardized Residuals
Sample 2007 2011
Observations 93

Mean       8.70e-16
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Kurtosis   3.938523

Jarque-Bera  5.517709
Probability  0.063364
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probabilitas dari statistik Jarque-Bera memiliki nilai lebih besar dari 5%, sehingga 

hipoteisi nol dapat diterima yang berarti residual data terdistribusi normal. 

Hasil uji normalitas tersebut awalnya tidak terdistribusi normal saat total observasi 

sebanyak 120 observasi yang disebabkan oleh beberapa observasi yang memiliki nilai 

unik atau ekstrim yang menyebabkan ketimpangan pada data. Namun, peneliti 

melakukan outlier atas observasi sebanyak 27 sehingga dapat diperoleh residual yang 

terdistribusi normal. 

 

4.2.3 Penentuan Regresi Dengan Data Panel 

Sebelum melakukan regresi dengan data panel, peneliti terlebih dahulu 

menentukan jenis regresi yang digunakan untuk melakukan regresi dengan data panel 

tersebut. Terdapat tiga jenis pendekatan yang digunakan dalam mengestimasi regresi 

dengan data panel, yaitu pendekatan common effect, fixed affect dan random effect. 

Tahapan dalam menentukan jenis estimasi yang akan digunakan yaitu pertama dengan 

melakukan Uji Chow. Uji Chow dilakukan dengan tujuan untuk menentukan jenis 

pendekatan common effect atau fixed affect, jika tidak ditemukan tingkat probabilitas 

sesuai dengan ketentuan untuk menerima H0 (probabilitas lebih besar dari 5%) maka 

selanjutnya akan dilakukan Uji Hausman untuk menentukan apakah jenis pendekatan 

yang akan digunakan yaitu berupa random effect ataukah fixed affect. Berikut ini 

merupakan hasil dari Uji Chow yang dilakukan atas model penelitian : 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Chow  

 
Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: POOL    

Test cross-section fixed effects  

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

Cross-section F 10.672153 (18,69) 0.0000 

Cross-section Chi-square 123.763674 18 0.0000 

Sumber : Hasil olahan penulis 

Berdasarkan hasil Uji Chow atas model penelitian tersebut diatas terlihat bahwa 

hipotesis nol yang menyatakan tidak terdapat perubahan struktural ditolak. Keputusan 

tersebut didasari dengan ketentuan analisa Uji Chow yaitu dengan memperhatikan nilai 

probabilitas statistik F. Nilai probabilitas statistik F pada model penelitian diperoleh 

senilai 0,0000 atau kurang dari 0,05. Hasil tersebut menunjukan bahwa hipotesis nol Uji 

Chow pada model penelitian ditolak, sehingga selanjutnya dilakukan Uji Hausman. 

Berikut ini merupakan hasil dari Uji Hausman yang dilakukan pada model penelitian : 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Hausman 

 
Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: POOL    

Test cross-section random effects  

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

Cross-section random 2.155828 5 0.8272 

Sumber : Hasil olahan penulis 

Ketentuan yang diambil dalam Uji Hausman dilakukan dengan memperhatikan 

nilai probabilitas cross-section random. Berdasarkan hasil Uji Hausman pada model 

penelitian di atas, nilai probabilitas cross-section random yang diperoleh adalah 0,8272 

atau lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukan bahwa hipotesis nol Uji Hausman 
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pada model penelitian diterima. Sehingga pendekatan yang digunakan untuk estimasi 

model regresi dengan data panel dalam penelitian ini adalah random effect. 

4.2.4 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah model yang 

digunakan telah memenuhi syarat sebagai model yang memiliki sifat Best Linier Unbias 

Estimator (BLUE) atau tidak. Model yang telah mencapai BLUE merupakan model yang 

telah bersifat non-multikolinearitas, non-heteroskedastisitas dan non-autokorelasi 

sehingga model dapat digunakan sebagai alat estimasi yang baik dan tidak memiliki 

variabel independen yang bias (Widarjono, 2009:101). 

4.2.4.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 

antar variabel independen. Jika terdapat hubungan antar variabel independen maka 

terdapat multikolinearitas. Model yang baik adalah model yang tidak mengandung 

adanya multikolinearitas, namun kondisi pencapaian BLUE pada model tidak 

memerlukan asumsi bebas dari masalah multikolinearitas (Widarjono, 2009:103). 

Berikut ini merupakan hasil uji multikolinearitas pada model penelitian : 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinearitas  

  UDK UDD UKA KI UP 

UDK  1.000000  0.691633  0.622593  0.298476  0.625462 

UDD  0.691633  1.000000  0.534958  0.364962  0.817655 

UKA  0.622593  0.534958  1.000000  0.078333  0.604198 

KI  0.298476  0.364962  0.078333  1.000000  0.207769 

UP  0.625462  0.817655  0.604198  0.207769  1.000000 

Sumber : Hasil olahan penulis 
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Hasil uji multikolinearitas dilakukan dengan menganalisa nilai koefisien korelasi 

(r) antar variabel independen pada model ditunjukkan melalui Tabel 4.7 dengan hasil 

bahwa tidak ditemukan korelasi antara variabel independen pada model penelitian atau 

dengan kata lain, seluruh variabel independen dalam peneltiian ini bebas dari 

multikolinearitas. Hal tersebut di simpulkan dengan dasar keputusan bahwa nilai 

koefisien korelasi ketujuh variabel penelitian masing-masing memiliki nilai r lebih 

rendah dari 0,85 dan nilai 𝑅2 yang cukup tinggi yaitu 41% senada dengan banyaknya 

variabel independen yang signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

4.2.4.2 Uji Autokorelasi 

Uji asumsi klasik yang terakhir yaitu mengenai masalah autokorelasi. Autokorelasi 

terjadi jika adanya korelasi antar variabel gangguan satu observasi dengan observasi lain. 

Dasar pengambilan keputusan uji otokorelasi adalah nilai Durbin Watson dari model 

regresi penelitian. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Autokolerasi 

Weighted Statistics 

R-squared 0.410925     Mean dependent var -0.119052 

Adjusted R-squared 0.377070     S.D. dependent var 0.255909 

S.E. of regression 0.201637     Sum squared resid 3.537203 

F-statistic 12.13784     Durbin-Watson stat 1.467612 

Prob(F-statistic) 0.000000    

Sumber : Hasil olahan penulis 
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Gambar 4.1 

Hasil Statistik Durbin-Watson 

Tolak H0, 

terdapat 

autokorelasi 

positif 

Tidak dapat 

diputuskan 

Tidak dapat 

menolak H0, 

tidak terdapat 

autokorelasi 

Tidak dapat 

diputuskan 

Tolak H0, 

terdapat 

autokorelasi 

negatif 

0              1,5513     1,7772   1,4676   2,2228           2,4487   4 

Sumber : Hasil olahan penulis 

Berdasarkan tabel 4.8, nilai Durbin Watson dari model penelitian adalah 1,467612. 

Nilai tersebut berada di antara 1,7772 sampai 2,2228 (Du ≤ DW ≤ 4-Du) sebagaimana 

ditunjukkan pula pada gambar 4.1. Hal ini menunjukan bahwa model regresi telah 

bebas dari masalah autokorelasi.  

4.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi terdapat varian dari variabel gangguan yang konstan atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah model yang memiliki varian dari variabel gangguan yang 

konstan atau disebut dengan homoskedastisitas. Untuk mendeteksi asumsi 

heteroskedastisitas terdapat berbagai cara, namun pada penelitian ini peneliti 

menggunakan Uji ARCH untuk mendeteksi apakah model regresi terhindar dari 

heteroskedastisitas. Berikut ini merupakan hasil dari Uji ARCH tersebut : 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Metode ARCH 

Heteroskedasticity Test: ARCH 

F-statistic 0.005720     Prob. F(1,90) 0.9399 

Obs*R-squared 0.005846     Prob. Chi-Square(1) 0.9391 

Sumber : Hasil olahan penulis 
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Berdasarkan hasil tersebut, dapat di simpulkan bahwa model regresi penelitian 

terbebas dari adanya masalah heteroskedastisitas. Hal tersebut diputuskan berdasarkan 

nilai dari nilai probabilitas chi squares lebih besar dari ∝ = 5%, yaitu 0,9391 sehingga 

hipotesis nol diterima atau dengan kata lain tidak ditemukan adanya 

heteroskedastisitas. 

4.2.5 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda merupakan analisa hasil regresi atas model penelitian. 

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab perumusan masalah yang telah di 

bentuk pada BAB I penelitian, khususnya untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen penelitian. Pada saat melakukan pengolahan data 

dengan menggunakan software EViews versi ke 7, telah dilakukan pengujian untuk 

mengetahui jenis pendekatan model apa yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

berdasarkan hasil Uji Husman pada Tabel 4.6 disimpulkan bahwa model regresi pada 

penelitian ini menggunakan pendekatan model jenis random effect. Berikut ini 

merupakan hasil regresi model penelitian dengan menggunakan pendekatan dengan jenis 

tersebut : 
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Tabel 4.10 

Hasil Regresi Penelitian 

 
Dependent Variable: DA?   

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 07/12/13   Time: 11:54   

Sample: 2007 2011   

Included observations: 5   

Cross-sections included: 19   

Total pool (unbalanced) observations: 93  

Swamy and Arora estimator of component variances 

Cross sections without valid observations dropped 

 

 

 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -4.270736 0.679545 -6.284703 0.0000 

UDK? -0.004650 0.021896 -0.212361 0.8323 

UDD? 0.018869 0.021403 0.881626 0.3804 

UKA? -0.081338 0.035243 -2.307928 0.0234 

KI? -0.000501 0.001302 -0.384524 0.7015 

UP? 0.173658 0.031674 5.482691 0.0000 
 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.410925     Mean dependent var -0.119052 

Adjusted R-squared 0.377070     S.D. dependent var 0.255909 

S.E. of regression 0.201637     Sum squared resid 3.537203 

F-statistic 12.13784     Durbin-Watson stat 1.467612 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Sumber : Hasil olahan penulis 

Pada hasil regresi yang di tampilkan pada Tabel 4.10, diperoleh persamaan model 

regresi sebagai berikut : 

DA = -4,270736 – 0,004650*UDK + 0,018869*UDD – 0,081338*UKA  – 0,000501*KI + 

0,173658*UP  

Sehingga, dengan persamaan tersebut diperoleh interpretasi sebagai berikut : 

1. Koefisien konstanta sebesar -4,270736 hal ini menunjukan bahwa jika faktor-faktor 
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lain diasumsikan tetap pada tahun pengamatan, maka nilai Discretionary Accrual 

(DA) perusahaan go public yang tergolong ke dalam industri perbankan tahun 2007 

sampai tahun 2012 akan turun sebesar -4,270736 satuan. 

2. Koefisien regresi yang dimiliki oleh Ukuran Dewan Komisaris selama tahun 

pengamatan senilai -0,004650. Hal tersebut memiliki arti yaitu jika variabel Ukuran 

Dewan Komisaris mengalami kenaikan satu satuan sementara faktor lain dianggap 

tetap, maka akan mengakibatkan penurunan nilai discretionary accrual sebesar 

0,004650 satuan selama periode penelitian. 

3. Koefisien regresi yang dimiliki oleh Ukuran Dewan Direksi selama tahun pengamatan 

senilai 0,018869. Hal tersebut memiliki arti yaitu jika variabel Ukuran Dewan Direksi 

mengalami kenaikan satu satuan sementara faktor lain dianggap tetap, maka akan 

mengakibatkan kenaikan nilai discretionary accrual sebesar 0,018869 satuan selama 

periode penelitian. 

4. Koefisien regresi yang dimiliki oleh Ukuran Komite Audit selama tahun pengamatan 

senilai -0,081338. Hal tersebut memiliki arti yaitu jika variabel Ukuran Komite Audit 

mengalami kenaikan satu satuan sementara faktor lain dianggap tetap, maka akan 

mengakibatkan penurunan nilai discretionary accrual sebesar 0,081338 satuan selama 

periode penelitian. 

5. Koefisien regresi yang dimiliki oleh Kepemilikan Institusional selama tahun 

pengamatan senilai -0,000501. Hal tersebut memiliki arti yaitu jika variabel 

Kepemilikan Institusional mengalami kenaikan satu satuan sementara faktor lain 

dianggap tetap, maka akan mengakibatkan penurunan nilai discretionary accrual 

sebesar 0,000501 satuan selama periode penelitian. 

6. Koefisien regresi yang dimiliki oleh Ukuran Perusahaan selama tahun pengamatan 

senilai 0,173658. Hal tersebut memiliki arti yaitu jika variabel Ukuran Perusahaan 
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mengalami kenaikan satu satuan sementara faktor lain dianggap tetap, maka akan 

mengakibatkan kenaikan nilai discretionary accrual sebesar 0,173658 satuan selama 

periode penelitian. 

 

4.2.6 Analisis Hipotesis Penelitian 

4.2.6.1 Uji Parsial (Uji T) 

Uji parsial atau uji dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat dalam suatu model regresi secara masing-masing (parsial). Pada penelitian ini 

pengujian atas pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat digunakan 

untuk mengambil keputusan atas kelima hipotesis seperti yang telah dijelaskan pada bagian 

BAB II sehingga dapat menarik kesimpulan atas kelima perumusan masalah dalam penelitian 

ini.  

Berdasarkan hasil yang di tampilkan pada Tabel 4.10 di simpulkan bahwa secara 

parsial, variabel bebas berupa ukuran dewan komisaris dan kepemilikan institusional tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat penelitian, manajemen laba. 

Variabel bebas berupa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel terikat.  

Kesimpulan tersebut di putuskan berdasarkan ketentuan mengenai pengambilan 

keputusan atas uji t, yaitu dengan membandingkan nilai probabilitas t dengan nilai 

maksimum α = 5%. Jika nilai probabilitas (p-value) < 0,05 maka H0 ditolak, dan sebaliknya. 

Variabel bebas berupa ukuran dewan komisaris dan kepemilikan institusional tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat penelitian. Hal ini disebabkan oleh nilai p-

value > 0,05, yaitu senilai 0,8323 dan 0,7015. Sehingga, kondisi tersebut memberikan 

implikasi bahwa hipotesis 1 dan hipotesis 4 ditolak. 

Pengaruh Good Corporate...,  Lenggo Geni, Ak.-Ibs, 2013 



74 
 

Variabel bebas ukuran dewan direksi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

variabel terikat. Variabel bebas ukuran komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap 

variabel terikat. Sedangkan variabel bebas ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap variabel terikat. Kesimpulan ini diambil dengan melihat koefisien dari variabel 

bebas serta dengan membandingkan nilai probabilitas t dengan nilai maksimum α = 5%. 

Variabel bebas ukuran dewan direksi memiliki p-value > 0,05, yaitu senilai 0,3804 dan 

koefisien senilai 0,018869 sehingga hipotesis 2 ditolak. Variabel bebas ukuran komite audit 

memiliki p-value < 0,05 yaitu senilai 0,0234 dan koefisien senilai -0,081338 sehingga 

hipotesis 3 diterima. Sedangkan variabel bebas ukuran perusahaan memiliki p-value < 0,05 

yaitu senilai 0,0000 dan koefisien 0,173658 sehingga hipotesis 5 ditolak. 

 

4.2.6.2 Koefisien Determinasi (R
2
) dan Koefisien Determinasi Yang di Sesuaikan 

(adjusted R
2
) 

Pengujian atas koefisien determinasi dilakukan untuk seberapa besar proporsi variasi 

variabel dependen di jelaskan oleh variabel independen penelitian. Berdasarkan informasi 

pada Tabel 4.10 diperoleh koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,410925 atau 41%. Hal ini 

menjelaskan bahwa variasi manajemen laba yang merupakan variabel terikat pada penelitian 

ini dapat dijelaskan oleh model sebesar 41% dan sisanya, yaitu sebesar 59% dijelaskan oleh 

variabel lain di luar model. Nilai R
2
 pada model penelitian memiliki nilai yang lebih besar 

dibandingkan dengan nilai koefisien determinasi yang di sesuaikan (adjusted R
2
) senilai 

0,377070. 
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4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba 

Dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance yang memiliki tugas untuk 

menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola 

perusahaan, dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Hal ini dapat dilihat dengan adanya 

pertanggungjawaban manajemen kepada dewan komisaris dan adanya pertanggungjawaban 

dewan komisaris kepada para pemegang saham. Sehingga manajemen akan bekerja untuk 

kepentingan perusahaan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan serta memenuhi 

keinginan para pemegang saham dengan meningkatkan nilai ekonomis perusahaan. 

Dewan komisaris dipengaruhi oleh karakteristik yang terdapat di dalamnya,  baik dari 

komposisi anggota independen, keahlian anggota dewan komisaris, jumlah pertemuan rapat 

dewan komisaris, maupun dari ukuran dewan komisaris. Bank Indonesia telah mengeluarkan 

peraturan mengenai jumlah dewan komisaris melalui PBI Nomor 8/4/2006 pasal 4, yakni 

paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi.  

Rata-rata jumlah anggota dewan komisaris dalam penelitian ini sebesar 4,806452 

menunjukan telah sesuai dengan peraturan tersebut. Namun hasil dari penelitian ini adalah 

ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, dengan nilai 

p-value > 0,05, yaitu senilai 0,8323 dimana hipotesis 1 ditolak. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ujiyantho dan Pramuka (2007) dan bertentangan dengan hasil 

dari penelitian yang dilakukan oleh Gregorius (2012) yang menjelaskan ukuran dewan 

komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Hal ini menunjukan bahwa ukuran dewan komisaris bukan penentu efektivitas 

pengawasan manajemen perusahaan. Pengawasan terhadap manajemen perusahaan pada 

praktiknya tergantung dengan peran aktif dari dewan komisaris tersebut dalam melaksanakan 

tugas dan kewajibannya. 
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4.3.2 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Manajemen Laba 

Dewan direksi mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan 

pengawasan dewan komisaris. Dewan direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan 

kepengurusan bank dan wajib mengelola bank sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawabnya sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Selain itu dewan direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip 

corporate governance dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang 

organisasi. 

Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai jumlah dewan direksi melalui PBI 

Nomor 8/4/2006 pasal 19, yakni jumlah anggota direksi paling sedikit 3 (tiga) orang. Hal ini 

dimaksudkan untuk memaksimalkan efektivitas pengawasan yang dilakukan terhadap 

manajer. Hasil penelitian ini sesuai dengan tabel 4.10 bahwa ukuran dewan direksi memiliki 

p-value > 0,05, yaitu senilai 0,3804 dan koefisien senilai 0,018869 maka ukuran dewan 

direksi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen laba, sehingga hipotesis 2 

ditolak. 

Hasil ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Subhan 

(2011) serta Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) yang menjelaskan bahwa ukuran dewan 

direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, karena ukuran dewan 

direksi yang besar dianggap dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Penelitian ini 

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Midiastuty dan Machfoedz (2003) yakni 

ukuran dewan direksi yang kecil lebih efektif dalam menjalankan tugas pengawasan atas 

pelaporan keuangan, sehingga mengurangi insentif bagi manajer untuk melakukan praktik 

manajemen laba. 
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4.3.3 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Manajemen Laba 

Komite audit dalam dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya agar terlepas dari 

kegiatan manajemen sehari-hari dan membantu dewan komisaris terutama dalam hal yang 

berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem 

pelaporan keuangan. Selain itu komite audit wajib diketuai oleh komisaris independen dan 

paling sedikit 51% dari jumlah anggotanya merupakan pihak independen. Komite audit yang 

berasal dari luar mampu melindungi kepentingan pemegan saham dari praktik manajemen 

laba yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Hal ini didukung dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Xi, Davidson, dan Dadalt (2003) serta Pamudji dan Trihartati (2009) 

bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. 

Selain itu ukuran komite audit yang besar diharapkan meningkatkan efektivitas 

pengawasan yang dilakukan sehingga dapat mengurangi tindakan manipulasi laba, sesuai 

dengan penelitian yang dijalankan oleh Yang dan Krishnan (2005). Hasil penelitian yang 

dilakukan pada tabel 4.10 menunjukan bahwa ukuran komite audit memiliki p-value < 0,05 

yaitu senilai 0,0234 dan koefisien senilai -0,081338 sehingga ukuran komite audit 

berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, maka hipotesis 3 diterima. 

Penelitian ini bertentangan dengan hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Xie, 

Davidson, dan Dadalt (2003) serta Nelson dan Jamil (2012).  

 

4.3.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba 

Kepemilikan institusional dalam perusahaan diharapkan dapat mengoptimalkan 

pengawasan yang dilakukan. Hal ini karena para investor institusi akan melakukan 

pengawasan secara profesional terhadap investasi yang ditanamkannya pada perusahaan 

tersebut serta memiliki kemampuan yang lebih untuk mengontrol tindakan manajemen 
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perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusi diharapkan dapat mengurangi 

praktik manajemen laba.  

Sesuai dengan hasil olahan yang dapat dilihat pada tabel 4.10, kepemilikan institusional 

memiliki nilai p-value > 0,05, yaitu senilai 0,7015. Sehingga kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, maka hipotesis 4 ditolak. Hasil penelitian 

ini tidak sesuai dengan Midiastuty dan Machfoedz (2003) yang menjelaskan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oloeh Ujiyantho 

dan Pramuka (2007) serta Greogorius (2012), bahwa kepemilikan institusional bukan penentu 

utama dalam pengawasan terhadap praktik manipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen 

perusahaan. Keterikatan kontrak antara manajemen dengan investor memaksa manajer untuk 

memenuhi keinginan investor untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat 

mengoptimalkan keuntungan para investor, sehingga manajemen laba tidak dapat dihindarkan 

lagi. 

 

4.3.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba 

Perusahaan besar memiliki tekanan lebih kuat dalam penyajian laporan keuangan yang 

dapat dipercaya bagi pemegang saham dan pihak eksternal dibandingkan dengan perusahaan 

kecil. Masyarakat juga cenderung lebih memperhatikan perusahaan besar dibandingkan 

perusahaan kecil, sehingga mereka lebih memperhatikan penyajian laporan keuangannya. 

Selain itu perusahaan besar memiliki pemegang kepentingan yang lebih banyak dan memiliki 

tekana yang lebih besar dari pemegang saham, sehingga manajer akan bekerja keras untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan dan memenuhi keinginan para pemegang saham. Hal ini 

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007) yang 

menjelaskan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, namun teori di 
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atas sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siregar dan Utama (2005) 

serta Nuryaman (2008). 

Hasil olahan penelitian sesuai dengan tabel 4.10, variabel ukuran perusahaan memiliki 

nilai p-value < 0,05 yaitu senilai 0,0000 dan koefisien 0,173658 sehingga ukuran perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, maka hipotesis 5 ditolak. Hasil ini 

bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan perusahaan besar 

memiliki aktivitas yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil sehingga lebih 

memungkinkan terjadinya praktik manajemen laba. 

 

4.4 Implikasi Manajerial 

Penerapan corporate governance di industri perbankan pada dasarnya bertujuan untuk 

menciptakan kondisi perbankan yang sehat dan dapat dipercaya. Hal ini dapat terjadi dengan 

adanya pengawasan optimal yang dilakukan oleh dewan komisaris perusahaan dan 

diharapkan dapat mengurangi terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest) antara 

pemegang saham (principal) dan manajer perusahaan (agent) untuk mencegah terjadinya bias 

informasi. Selain itu pelaksanaan mekanisme corporate governance yang baik juga 

diharapkan dapat mengurangi motivasi manajer demi mendapatkan keuntungan pribadi 

melalui pemberian kompensasi yang dijanjikan. Sehingga manajer perusahaan akan lebih 

bekerja keras meningkatkan kinerja perusahaan untuk memenuhi keinginan para pemegang 

saham, yakni mengoptimalkan nilai ekonomis perusahaan, bukan dengan melakukan tindakan 

manipulasi laba. 

Bank umum di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan ukuran komite audit yang 

bertujuan mengurangi tindakan manipulasi laba pada laporan keuangan bank. Karena 
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berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ukuran komite audit yang besar dapat 

mengurangi praktik manajemen laba dibandingkan dengan ukuran komite audit yang kecil. 

Hal ini ternyata dapat mengoptimalkan efektivitas dari corporate governance perusahaan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pada uraian yang dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan dari penelitian ini antara lain: 

1. Ukuran dewan komisaris dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba di industri perbankan. Ukuran dewan 

komisaris dan kepemilikan institusional diduga bukan penentu efektivitas 

pengawasan manajemen perusahaan terhadap praktik manajemen laba. Adanya 

keterikatan kontrak antara manajemen dengan investor memaksa manajer untuk 

memenuhi keinginan investor untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat 

mengoptimalkan keuntungan para investor, sehingga manajemen laba tidak dapat 

dihindarkan lagi. Sehingga diperlukan peran aktif dari dewan komisaris tersebut 

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. 

2. Ukuran dewan direksi memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap 

manajemen laba di industri perbankan. Ukuran dewan direksi diduga tidak 

berpengaruh dalam menjalankan tugas pengawasan atas pelaporan keuangan 

dibandingkan dengan karakteristik dewan direksi yang lainnya, seperti keahlian 

dewan direksi maupun jumlah rapat yang diadakan. 

3. Ukuran komite audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen 

laba di industri perbankan. Ukuran komite audit yang besar diharapkan 

meningkatkan efektivitas pengawasan yang dilakukan sehingga dapat 

mengurangi tindakan manajemen laba. Hal ini diharapkan dapat mencegah 
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adanya bias informasi sehingga mengurangi konflik kepentingan yang terjadi 

antara pemegang saham (principal) dan manajer perusahaan (agent). 

4. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap manajemen 

laba di industri perbankan. Hal ini diduga perusahaan besar memiliki aktivitas 

yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil sehingga lebih memungkinkan 

terjadinya praktik manajemen laba. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan antara 

lain: 

1. Bank Umum 

a. Praktik corporate governance pada kenyataan membutuhkan peran aktif dari 

perusahaan itu sendiri. Tanpa adanya peran aktif tersebut, maka tidak dapat 

mengurangi praktik manajemen laba secara optimal. Hal ini dapat dimulai 

dengan lingkungan perusahaan yang kondusif dan budaya perusahaan yang 

baik, serta memperhatikan etika bisnis dalam kegiatan bisnisnya. 

b. Bank diharapkan untuk meningkatkan ukuran komite audit agar dapat 

mengoptimalkan pengawasan terhadap kegiatan bank. Hal ini dikarenakan 

ukuran komite audit yang besar dapat mengurangi tindakan manajemen laba.  

2. Penelitian Selanjutnya 

a. Penelitian ini hanya membatasi pada aspek ukuran dewan komisaris, ukuran 

dewan direksi, ukuran komite audit, kepemilikan institusional, dan ukuran 

perusahaan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguraikan seluruh 

aspek corporate governance yang terdapat pada PBI Nomor 8/4/PBI/2006 

terhadap praktik manajemen laba.  
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b. Penelitian ini hanya menggunakan sampel bank umum yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan 

sampel bank umum yang belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini 

untuk mengetahui perbandingan penerapan corporate governance terhadap 

manajemen laba antara bank yang listing dengan bank yang belum listing di 

bursa saham. 

c. Praktik manajemen laba dalam penelitian ini hanya menggunakan model 

Beaver dan Engel (1996). Penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

menggunakan dan membandingkan model Beaver dan Engel (1996) dengan 

model-model manajemen laba lain, seperti model Modified Jones, model 

Dechow, dan model Kasznik yang umum digunakan untuk industri 

manufaktur, agar dapat mengetahui karakteristik pengungkapan manajemen 

laba dari masing-masing model.  

d. Penelitian ini hanya merupakan studi empiris terhadap industri perbankan di 

Indonesia dengan sampel bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat bersifat studi kasus terhadap suatu 

bank umum mengenai pelaksanaan corporate governance dan kaitannya 

dengan manajemen laba. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Data Angka Variabel Setiap Perusahaan 

Perusahaan Tahun DA UDK UDD UKA KI UP 

_AGRO 2007 -41856 3 4 3 96,00 21,812756 

_AGRO 2008 -21643 3 4 3 96,00 21,671997 

_AGRO 2009 -36539 3 3 3 96,73 21,815758 

_AGRO 2010 -21918 2 3 2 95,62 21,839748 

_AGRO 2011 -332367 4 4 3 79,78 21,97063 

_BABP 2007 -124196 6 6 3 73,05 22,571151 

_BABP 2008 -77577 5 7 4 73,05 22,561889 

_BABP 2009 -71726 5 7 4 73,05 22,66999 

_BABP 2010 -160652 6 7 3 82,74 22,881969 

_BABP 2011 -137361 5 4 3 86,77 22,711116 

_BBCA 2007 -13008 5 7 3 51,15 26,107784 

_BBCA 2008 -7623 5 8 4 51,15 26,226847 

_BBCA 2009 -14461 5 9 4 47,15 26,366563 

_BBCA 2010 -8998 5 9 4 47,15 26,505302 

_BBCA 2011 -15587 5 10 3 47,15 26,668447 

_BBKP 2007 -32522 6 7 3 76,56 24,262664 

_BBKP 2008 -48970 6 7 3 77,59 24,208592 

_BBKP 2009 -30472 5 7 3 75,44 24,338857 

_BBKP 2010 -31264 4 7 3 74,63 24,583772 

_BBKP 2011 -24110 5 7 3 59,33 24,769531 

_BBNI 2007 -65938 7 9 7 74,94 25,934617 

_BBNI 2008 -270833 7 9 8 74,94 26,030251 

_BBNI 2009 -171851 7 9 5 76,28 26,150403 

_BBNI 2010 -149182 7 10 4 60,00 26,239033 

_BBNI 2011 -90656 7 10 4 60,00 26,423904 

_BBNP 2007 -21610 6 8 3 94,48 22,051093 

_BBNP 2008 -1900 6 9 2 90,68 22,030196 

_BBNP 2009 -885 5 5 3 90,68 22,083319 

_BBNP 2010 -1549 5 5 3 90,51 22,387619 

_BBNP 2011 -1349 5 5 3 90,51 22,606182 

_BBRI 2007 -108410 7 10 5 56,83 26,040086 

_BBRI 2008 -68652 7 10 6 56,79 26,22891 

_BBRI 2009 -87455 6 10 5 56,77 26,482 

_BBRI 2010 -134690 7 10 6 56,75 26,725387 

_BBRI 2011 -89863 6 10 6 56,75 26,875784 

_BCIC 2007 -1 4 5 3 44,68 23,398079 

_BCIC 2008 42 1 3 2 42,84 22,44351 
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_BCIC 2009 0 3 4 3 99,99 22,742313 

_BCIC 2010 -43484 3 4 3 99,99 23,101319 

_BCIC 2011 -812049 4 4 5 99,99 23,297952 

_BDMN 2007 -138427 7 7 6 72,92 25,216496 

_BDMN 2008 -127986 8 8 6 67,87 25,3986 

_BDMN 2009 -141466 8 9 6 67,63 25,314316 

_BDMN 2010 -139336 7 11 6 67,42 25,4957 

_BDMN 2011 -118606 8 12 6 73,57 25,678631 

_BEKS 2007 -15 3 3 3 0,00 21,023162 

_BEKS 2008 -216 3 3 3 0,00 21,123495 

_BEKS 2009 -242 3 3 3 0,00 21,077842 

_BEKS 2010 -389 2 3 2 98,69 21,168991 

_BEKS 2011 -86 3 5 3 98,66 22,513864 

_BKSW 2007 -16 3 5 2 88,97 21,50465 

_BKSW 2008 -182 3 5 2 72,24 21,494405 

_BKSW 2009 0 2 3 3 76,09 21,576737 

_BKSW 2010 -80 3 4 2 70,14 21,674891 

_BKSW 2011 -1 6 5 3 91,45 22,002481 

_BMRI 2007 -169704 7 11 5 67,47 26,488725 

_BMRI 2008 -178041 6 11 4 66,97 26,605023 

_BMRI 2009 -64479 6 11 4 66,76 26,701181 

_BMRI 2010 -80252 6 11 5 66,68 26,832012 

_BMRI 2011 -5506 7 11 4 60,00 27,036618 

_BNBA 2007 -1341 3 3 3 90,90 21,391226 

_BNBA 2008 -729 3 3 3 90,90 21,438354 

_BNBA 2009 -1796 2 3 3 90,90 21,600061 

_BNBA 2010 -6842 2 3 2 90,90 21,701987 

_BNBA 2011 -4087 3 3 3 90,90 21,809518 

_BNGA 2007 -41676 5 6 4 63,13 25,264401 

_BNGA 2008 -68693 6 9 7 93,88 25,359911 

_BNGA 2009 -31539 6 11 7 93,88 25,397069 

_BNGA 2010 -67318 8 10 6 96,91 25,690665 

_BNGA 2011 -45969 8 10 6 96,92 25,840068 

_BNII 2007 -126999 8 9 5 68,55 24,730884 

_BNII 2008 -129744 6 8 3 97,52 24,763772 

_BNII 2009 -378101 6 10 4 97,52 24,833578 

_BNII 2010 -206394 6 8 4 97,38 25,042492 

_BNII 2011 -239833 7 7 5 97,29 25,276291 

_BNLI 2007 -76415 8 8 3 89,01 24,39445 

_BNLI 2008 -39577 8 8 4 89,01 24,713352 

_BNLI 2009 -44366 8 8 4 89,01 24,748795 

_BNLI 2010 -78610 7 8 3 89,03 25,024807 

_BNLI 2011 -93972 9 9 4 89,03 25,341589 
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_BSWD 2007 -190 4 4 4 93,09 20,87834 

_BSWD 2008 -835 5 2 4 93,12 21,030663 

_BSWD 2009 -46247 5 5 4 93,12 21,153344 

_BSWD 2010 -4610 5 5 3 93,12 21,174553 

_BSWD 2011 -16185 4 4 3 93,12 21,455839 

_BVIC 2007 -665 3 4 3 66,35 22,385105 

_BVIC 2008 0 3 4 3 63,11 22,450506 

_BVIC 2009 -73128 3 4 3 54,80 22,719192 

_BVIC 2010 -24473 3 4 3 48,74 23,055881 

_BVIC 2011 -43293 2 4 2 53,95 23,191583 

_INPC 2007 -19129 6 6 3 80,16 23,146525 

_INPC 2008 -1988 6 5 3 52,62 23,276255 

_INPC 2009 -2164 6 6 5 52,62 23,459733 

_INPC 2010 -37101 6 6 4 52,62 23,560184 

_INPC 2011 -510 6 6 4 52,62 23,677417 

_MAYA 2007 -1090 5 8 3 90,73 22,221745 

_MAYA 2008 -7295 4 8 3 92,31 22,430319 

_MAYA 2009 -418 3 7 3 92,31 22,755344 

_MAYA 2010 -503 4 6 3 92,01 23,036028 

_MAYA 2011 -1518 3 6 3 92,01 23,284454 

_MEGA 2007 -29809 3 6 3 55,22 24,275974 

_MEGA 2008 -50130 3 5 3 57,82 24,274631 

_MEGA 2009 -57254 3 6 3 57,82 24,40423 

_MEGA 2010 -81974 4 7 3 57,82 24,666729 

_MEGA 2011 -40937 3 7 3 57,82 24,848932 

_NISP 2007 -17966 8 10 4 79,57 24,089495 

_NISP 2008 -1908 8 9 4 81,90 24,256831 

_NISP 2009 -2368 8 8 4 81,90 24,335604 

_NISP 2010 -38102 7 8 3 81,90 24,518189 

_NISP 2011 -27036 7 10 4 85,06 24,814847 

_PNBN 2007 -130628 4 10 3 74,87 24,702399 

_PNBN 2008 -32811 4 10 3 74,66 24,888254 

_PNBN 2009 -131073 4 11 3 84,40 25,078145 

_PNBN 2010 -45098 4 11 3 83,50 25,414136 

_PNBN 2011 -27743 4 11 4 84,28 25,549611 

_SDRA 2007 -40578 3 3 3 11,36 21,103786 

_SDRA 2008 -18424 3 3 3 11,36 21,404922 

_SDRA 2009 -44040 2 3 3 10,40 21,600273 

_SDRA 2010 -16692 2 3 4 11,03 21,900616 

_SDRA 2011 -42177 4 4 3 11,03 22,349711 

 Sumber: Hasil olahan penulis 
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Lampiran 2. Hasil Uji Regresi pada Model Beaver dan Engel 

 

 
Dependent Variable: DEF_TA?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 07/08/13   Time: 16:42   

Sample: 2007 2011   

Included observations: 120   

Cross-sections included: 1   

Total pool (balanced) observations: 120  

Cross sections without valid observations dropped 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.446518 0.104049 -4.291410 0.0000 

DEF_CO? 1.344827 0.671891 2.001554 0.0477 

DEF_LOAN? 0.048389 0.021966 2.202944 0.0296 

DEF_NPL? 1.18E+08 5250475. 22.56421 0.0000 

DEF_DNPL? 3459110. 11719418 0.295161 0.7684 

     
     R-squared 0.895537     Mean dependent var 0.045703 

Adjusted R-squared 0.891904     S.D. dependent var 1.577438 

S.E. of regression 0.518630     Akaike info criterion 1.565523 

Sum squared resid 30.93242     Schwarz criterion 1.681669 

Log likelihood -88.93140     Hannan-Quinn criter. 1.612691 

F-statistic 246.4672     Durbin-Watson stat 0.581880 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Sumber: Hasil olahan penulis 
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Lampiran 3. Hasil Uji Autokorelasi dan Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Hasil Uji Autokorelasi 

Weighted Statistics 

R-squared 0.410925     Mean dependent var -0.119052 

Adjusted R-squared 0.377070     S.D. dependent var 0.255909 

S.E. of regression 0.201637     Sum squared resid 3.537203 

F-statistic 12.13784     Durbin-Watson stat 1.467612 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Heteroskedasticity Test: ARCH 

F-statistic 0.005720     Prob. F(1,90) 0.9399 

Obs*R-squared 0.005846     Prob. Chi-Square(1) 0.9391 

 

Sumber: Hasil olahan penulis 
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Lampiran 4. Hasil Regresi Penelitian 

Dependent Variable: DA?   

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 07/12/13   Time: 11:54   

Sample: 2007 2011   

Included observations: 5   

Cross-sections included: 19   

Total pool (unbalanced) observations: 93  

Swamy and Arora estimator of component variances 

Cross sections without valid observations dropped 

 

 

 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -4.270736 0.679545 -6.284703 0.0000 

UDK? -0.004650 0.021896 -0.212361 0.8323 

UDD? 0.018869 0.021403 0.881626 0.3804 

UKA? -0.081338 0.035243 -2.307928 0.0234 

KI? -0.000501 0.001302 -0.384524 0.7015 

UP? 0.173658 0.031674 5.482691 0.0000 

     

     

 Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.410925     Mean dependent var -0.119052 

Adjusted R-squared 0.377070     S.D. dependent var 0.255909 

S.E. of regression 0.201637     Sum squared resid 3.537203 

F-statistic 12.13784     Durbin-Watson stat 1.467612 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Sumber: Hasil olahan peneliti 
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