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Abstrak: Implikasi Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan
pada Manajemen Laba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
implikasi corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Metode yang digunakan adalah regresi berganda de
ngan
sampel 40 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada
tahun 2014-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besar kecilnya
komposisi dewan komisaris tidak berdampak pada manajemen laba yang
dilakukan oleh perusahaan. Institusi yang memiliki saham cukup besar
mempunyai kemampuan untuk melakukan intervensi terhadap perusahaan dan proses pelaporan keuangannya. Kepemilikan managerial membuat tindakan manajer selaras dengan pemegang saham sehingga dapat
memperkecil perilaku oportunis. Komite audit berfungsi secara optimal
dalam melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan serta kinerja
audit internal.
Abstract: Implications of Corporate Governance and Firm Size on
the Earnings Management. This study aims to determine the implications of corporate governance and company size to earnings management.
The method used is multiple regression from 40 companies listed in 20142015. The results showeds that the size of commissioners composition has
no impact on earning managemen. Institutions that owns a large shares
have the ability to intervene against the company and its financial reporting process. Managerial ownership makes manager’s actions aligned with
shareholders. It can minimize the opportunistic behavior. The audit committees do their task optimally in overseeing the financial reporting and
internal audit performance.
Kata Kunci: corporate governance, ukuran perusahaan, manajemen laba

Manajemen laba merupakan perilaku
oportunis manajer untuk mengelabui investor dan memaksimalkan kesejahteraannya
karena menguasai informasi lebih banyak
dibandingkan untuk kepentingan pribadi
dan/atau perusahaan (Ultero-Gonzalez &
Callado-Munoz, 2016). Manipulasi aktivitas
riil merupakan manipulasi melalui aktivitas
perusahaan sehari-hari sepanjang periode
akuntansi dengan tujuan untuk memenuhi
target laba atau untuk menghindari kerugian. Melakukan manipulasi melalui aktivitas riil merupakan jalan aman untuk mencapai target laba karena dapat dilakukan kapan saja sepanjang periode akuntansi berjalan (Fauziyah, 2014). Kasus praktik manaje-

men laba pernah terjadi di Indonesia seperti
di PT Kimia Farma. Manajemen Kimia Farma
melaporkan adanya laba bersih sebesar
Rp132 miliar dan laporan tersebut diaudit
oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM), sementara keuntungan yang disajikan hanya
sebesar Rp99,56 miliar lebih rendah sebesar
Rp32,6 miliar (24,7%) dari laba awal yang dilaporkan. PT Perusahaan Gas Negara pernah
melakukan pelanggaran dengan menunda
publikasi informasi material atas penurunan
volume gas dan informasi penurunan vo
lume gas yang sudah diketahui manajemen
sejak 2006, tetapi baru dipublikasikan pada
Maret 2007 sehingga terjadi pelanggaran
terhadap Pasal 93 UU No. 8/1995. Group
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Bakrie meng
akui dan melaporkan bahwa
dana deposito yang mereka miliki berjumlah
Rp6,8 triliun di Bank Capital Indonesia, padahal seluruh dana nasabah tersebut hanya
Rp2,7 triliun pada 31 Maret 2010.
Manajemen laba dilakukan dengan dua
cara yaitu manipulasi akrual dan manipulasi aktivitas riil. Manajer menyukai manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil
dibanding manajemen laba melalui akrual
(Liu, 2014). Komponen laba pada laporan
keuangan seringkali digunakan sebagai tolok
ukur yang digunakan prinsipal dalam meng
ukur kinerja perusahaan. Dechow, Hutton,
Kim & Sloan (2012) dan Herlambang & Darsono (2015) menganggap bahwa laba akrual
dianggap sebagai ukuran yang lebih baik
dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas
operasi karena akrual mempertimbangkan
masalah waktu, tidak seperti yang terdapat
dalam arus kas dari aktivitas operasional.
Alasan yang mendasari manajer melakukan
manajemen laba adalah dipengaruhi oleh
laba, risiko, dan spekulasi.
Corporate governance akan menjadi isu
yang penting bagi going concern perusahaan,
sebagai alat monitoring kinerja perusahaan
untuk mencapai laba ataupun visi perusahaan jangka panjang. Mekanisme corporate
governance jika dijalankan secara baik dan
tepat dari visi perusahaan akan dapat meminimalisasi tindakan manajemen agar tidak
mengarah kepada praktik manajemen laba
sehingga tidak merusak iklim perusahaan
(Schiehll, Turgut, & Demers, 2014; Nasution
& Setiawan, 2007). Jensen & Meckling (1976)
serta Faishal & Hadiprajitno (2015) berargumentasi bahwa teori agensi mengasumsikan
semua individu bertindak atas kepentingan
mereka masing-masing sehingga berusaha
memperbesar keuntungan untuk diri sendiri
dengan menaikkan porsi laba dan dividen
dari saham yang dimiliki. Konflik kepenting
an antara prinsipal dan agen terjadi karena
kemungkinan agen tidak selalu berbuat se
suai dengan keinginan prinsipal, sehingga
menimbulkan adanya biaya keagenan (agency cost). Akibat adanya informasi yang tidak
seimbang dapat menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan
principal memonitor dan melakukan kontrol
terhadap tindakan-tindakan agen.
Penelitian yang pernah dilakukan di
Indonesia adalah penelitian Markonah, Cahaya, & Riwayati (2016) yang menganalisis
hubungan mekanisme corporate governance
dan indikasi manajemen laba. Penelitian di-
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lakukan terhadap perusahaan yang terdaftar
di Bursa Efek Jakarta (BEJ) sebelum tahun
1994 selain perusahaan yang berada dalam
kelompok industri perbankan dan asuransi.
Hasilnya menunjukkan bahwa mekanisme
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran atau jumlah dewan
direksi mampu mengurangi konflik kepen
tingan yang timbul dari hubungan keagenan
antara manajemen dan pemegang saham
(shareholders). Selain itu, kepemilikan
manajerial dan kepemilikan institusional
berhasil menjadi mekanisme yang mengontrol dan meminimalkan perilaku manipulasi
laba oleh manajer sehingga kualitas laba
yang dilaporkan dapat meningkat (Schiehll,
Turgut, & Demers, 2014; Nasution & Setiawan, 2007; Fauziyah, 2014).
Berdasarkan kasus permasalahan
terkait dengan manajemen laba yang telah
dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi
good corporate governance diproksikan de
ngan variabel komisaris independen, kepemilikan institutsional, kepemilikan manajerial, komite audit, ukuran perusahaan terhadap manajemen laba dan leverage sebagai
variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 20142015. Dengan demikian, dapat diketahui
peran corporate governance terhadap terjadinya manajemen laba pada perusahaan.
METODE
Terjadinya kasus manipulasi laba yang
sering dilakukan oleh manajemen membuat
perusahaan melakukan mekanisme pengawasan atau monitoring untuk meminimalkan praktik manajemen laba. Salah satu
mekanisme yang dapat digunakan adalah
penerapan good corporate governance. Implikasi good corporate governance khususnya komisaris independen, kepemilikan ins
titusional, kepemilikan manajerial, komite
audit diduga mampu memengaruhi praktik
manajemen laba. Model dalam penelitian ini
dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran tercantum dalam Gambar 1.
Variabel dependent dalam penelitian
ini adalah manajemen laba. Variabel dependen berupa manajemen laba diproksi
dengan discretionary accrual dan didefinisikan sebagai penyesuaian akuntansi terhadap arus kas perusahaan menurut pilihan
manajer. Sementara itu, Non-Discretionary
Accrual, didefinisikan sebagai penyesuaian
akuntansi terhadap arus kas perusahaan
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Gambar 1. Kerangka Penelitian
yang diatur oleh badan penetapan standar
akuntansi (Byun & Roland-Luttecke, 2014;
Dechow, Hutton, Kim & Sloan, 2012). Penggunaan discretionary accrual (DA) sebagai
proksi kualitas laba menggunakan model
khusus (Zeptian & Rohman, 2013) Penggunaan Discretionary Accrual sebagai proksi
manajemen laba dihitung dengan menggunakan modified Jones Model. Alasan penggunaan modified Jones Model adalah model
ini merupakan yang paling baik dalam
mendeteksi manajemen laba dibandingkan
de
ngan model yang lain serta memberikan
hasil yang paling akurat (Perwitasari, 2014).
Variabel independen dalam penelitian ini adalah corporate governance. Penelitian yang dilakukan oleh Esqueda (2016)
dan Chen & Lin (2016) menemukan bahwa
dengan semakin banyak jumlah dewan
komisaris independen, pengawasan terhadap laporan keuangan akan lebih ketat
dan objektif, sehingga kecurangan yang dilakukan oleh manajer untuk memanipulasi
laba dapat diminimalisasi dan manajemen
laba dapat dihindari. Chauhan & Dey (2016)
meneliti peran dewan komisaris dengan latar
belakang bidang keuangan dalam mencegah manajemen laba. Hasil dari penelitian
diketahui makin sering dewan komisaris
bertemu maka akrual kelolaan perusahaan
makin kecil. Hal ini ditunjukkan dengan
koefisien negatif yang signifikan. Penelitian
ini menunjukkan bahwa persentase dewan
komisaris dari luar perusahaan yang independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap akrual kelolaan.
Variabel
kepemilikan
institusional
adalah jumlah persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham institusi (Salim,
Arjomandi, & Seufert, 2016). Kepemilikan
institusional memiliki kemampuan untuk
mengendalikan pihak manajemen melalui

proses monitoring secara efektif sehingga
dapat mengurangi manajemen laba. Cornett,
Marcus, & Tehranian (2008) dan Fauziyah
(2014) menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan investor institusional dapat membatasi perilaku manajer. Hal ini disebabkan
investor institusional terlibat dalam peng
ambilan keputusan yang strategis sehingga
tidak mudah percaya terhadap tindakan
manipulasi laba. Minetti, Murro, & Paiella
(2015) dan Markonah, Cahaya, & Riwayati
(2016) menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memo
nitor agen dengan kepemilikannya yang
besar, sehingga motivasi manajer untuk me
ngatur laba menjadi berkurang. Markonah,
Cahaya, & Riwayati (2016) bahkan menemukan hubungan negatif antara kepemilikan
manajerial dan manajemen laba.
Variabel kepemilikan manajerial diukur
dengan proporsi kepemilikan saham baik
oleh manajer, direksi, komisaris, maupun
pihak lain yang secara aktif ikut dalam peng
ambilan keputusan perusahaan. Jensen &
Meckling (1976) dan Salim, Arjomandi, &
Seufert (2016), menyatakan bahwa kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen
dapat menyetarakan kepentingan pemegang
saham dengan kepentingan manajer sehingga konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer dapat dikurangi. Pendapat
tersebut sesuai dengan Markonah, Cahaya,
& Riwayati (2016) yang menyatakan bahwa
kepemilikan manajerial dengan manajemen
laba berhubungan negatif.
Variabel Komite audit bertanggung
jawab untuk mengawasi proses penyusunan
pelaporan keuangan dan mengamati sistem
pengendalian internal kemudian tugasnya
didelegasikan kepada komite audit. Dengan
melaksanakan fungsi dan tanggung jawab
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yang diberikan, diharapkan komite audit
dapat berperan untuk mengurangi perilaku
opportunist oleh para manajer, akan tetapi
jika kompetensi dan independensi komite
audit tidak dapat terpenuhi, perilaku earning management tidak dapat dihindarkan
(Chauhan & Dey, 2016; Bruynseels & Cardinaels, 2014; Cohen, Hoitash, Krishnamoorthy, & Wright, 2014). Penelitian Bruynseels
& Cardinaels (2014) mengenai komite audit
memberikan bukti secara empiris bahwa
perusahaan yang membentuk komite audit
independen akan melaporkan laba dengan
kandungan akrual diskresional yang lebih
kecil dibandingkan dengan perusahaan
yang tidak membentuk komite audit independen. Cohen, Hoitash, Krishnamoorthy, &
Wright (2014 menyelidiki hubungan antara
keahlian komite audit di bidang keuangan
dan manajemen laba. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa keahlian komite audit
indepeden di bidang keuangan terbukti efektif mengurangi manajemen laba.
Variabel ukuran perusahaan dapat
dinyatakan dalam total aset, penjualan, dan
kapitalisasi pasar. Ketiga pengukuran tersebut seringkali digunakan untuk mengidentifikasi ukuran suatu perusahaan karena
semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, semakin besar pula perputaran
uang di perusahaan tersebut, dan semakin
besar kapitalisasi pasar perusahaan tersebut semakin dikenal oleh masyarakat. Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh
masyarakat sehingga mereka akan lebih
berhati-hati dalam melakukan pelaporan
keuangan. Hal ini berdampak perusahaan
tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat (Nasution & Setiawan 2007). Cheng,
Lee, & Shevlin (2016) menemukan bukti
bahwa ukuran perusahaan berpengaruh
negatif terhadap manajemen laba pada perusahaan di Amerika. Perusahaan yang besar mempunyai peluang yang lebih sedikit
dalam melakukan praktik manajemen laba
dan sebaliknya perusahaan yang lebih kecil
mempunyai peluang yang lebih besar dalam
melakukan praktik manajemen laba.
Variabel kontrol pada penelitian ini
merupakan leverage. Perusahaan yang
mempunyai tingkat leverage tinggi berarti
sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya, sedangkan perusahaan yang mempunyai leverage lebih rendah
lebih ba
nyak membiayai asetnya dengan
modal sendiri. Semakin tinggi utang/ekuitas
perusahaan yaitu semakin dekatnya (sema-
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kin ketat) perusahaan terhadap batasan-batasan yang terdapat pada perjanjian utang
dan semakin besar kesempatan atas pelanggaran perjanjian dan terjadinya biaya kegagalan teknis, maka semakin besar kemungkinan para manajer menggunakan metodemetode akuntansi atau mengambil tindakan
yang dapat meningkatkan laba (Fauziyah
2014). Hasil penelitian Saptantinah & Astuti
(2007) menyatakan bahwa leverage berpe
ngaruh positif terhadap praktik manajemen
laba karena apabila suatu perusahaan memiliki leverage yang tinggi, kemungkinan
untuk melakukan manajemen laba sangat
besar, dan perusahaan memiliki kewajiban
yang lebih besar dalam pengungkapan kepada publik.
Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada
Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel
pada penelitian ini menggunakan metode
purposive sampling dengan kriteria Emiten
mempublikasikan laporan keuangan tahun
an untuk periode 31 Desember 2014-2015
dan memiliki data mengenai Mekanisme
corporate governance khususnya Komisaris independen, Kepemilikan Institusional,
Kepemilikan Manajerial, Komite Audit,
Ukuran Perusahaan. Berdasarkan kriteria
tersebut diperoleh 40 perusahaan yang telah
memenuhi kriteria dalam pemilihan sampel
penelitian.
Analisis statistik deskriptif merupakan
teknik deskriptif yang memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak
bermaksud untuk menguji variabel-variabel
dalam penelitian. Pengukuran yang digunakan statistik deskriptif ini meliputi jumlah sampel, nilai maksimum, nilai rata-rata
(mean), dan standar deviasi (Ghozali 2011).
Uji Koefisien determinasi (R2) berguna untuk
menguji seberapa jauh kemampuan model
penelitian dalam menerangkan variabel
dependen (good of fit). Nilai R2 yang telah
disesuaikan adalah antara 0 dan sampai
dengan 1. Nilai R2 yang mendekati 1 berarti
kemampuan variabel-variabel independen
memberikan hampir semua informasi yang
dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali 2011).
Uji pengaruh simultan (Uji F) kriteria
penerimaan atau penolakan pada uji analisis simultan (Uji F) akan didasarkan pada
nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai
probabilitas signifikansi <0.05, maka keputusan diterima dan bila nilai probabilitas signifikansi >0.05, maka keputusan ditolak. Uji
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signifikansi parameter Individual (Uji statistik t dengan menggunakan tingkat signifikansi (a) sebesar 5 persen atau 0,05. Kriteria
penerimaan atau penolakan akan didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi. Bila
t hitung > dari t tabel atau probabilitas lebih
kecil dari tingkat signifikansi (Sig<0,05),
maka variabel bebas berpengaruh terhadap
variabel terikat dan bila t hitung < dari t tabel atau probabilitas lebih besar dari tingkat
signifikansi (Sig > 0,05) maka variabel bebas
tidak berpengaruh terhadap variabel terikat
(Ghozali 2011).
Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu variabel terikat (dependent), variabel bebas (independent), dan variabel kontrol
(control). Variabel terikat yang digunakan
dalam penelitian ini adalah manajemen laba
yang diukur dengan discretionary accrual
(DA) yang dihitung dengan cara menyelisihkan total accrual (TA) dan Non-Discretionary
Accrual (NDA) dengan menggunakan modified jones model. Variabel bebas (independent) dalam penelitian ini adalah corporate
governance dengan proksi komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan variabel ukuran perusahaan. Variabel kontrol
yang digunakan dalam penelitian ini adalah
leverage.
Model regresi pada penelitian ini adalah
uji asumsi klasik yang dilakukan dengan
pengujian normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokedastisitas. Metode analisis dalam penelitian
ini menggunakan analisis regresi berganda
(Ghozali 2011), Analisis regresi berganda dilakukan untuk membuktikan bahwa komisa
ris independen, kepemilikan institusional,
kepemilikan manajerial, komite audit, ukur
an perusahaan dan leverage berpengaruh
terhadap manajemen laba. Analisis ini dilakukan untuk melihat nilai signifikansi dari
hasil regresi multiple. Adapun model regresi
berganda pada penelitian ini, adalah:
DACt = βo + β1KOMISt + β2INSTt +
β3MGRt+ β4ACt + β5SIZEt + β6Lt + €
Dimana:
Βo
= Konstanta
= Nilai discretionary accruals yang
DAt
dihitung menggunakan model
Jones yang dimodifikasi oleh
Dechow pada tahun t
KOMISt = Presentasi komisaris independen
terhadap total komisaris pada

INSTt

MGRt

Act
SIZEt
Lt

tahun t
= Kepemilikan institusional yang
diukur dari persentase saham
yang dimiliki oleh institusi pada
tahun t
= Kepemilikan
manajerial
yang
diukur dari jumlah persentase
saham yang dimiliki oleh manajer,
dewan direksi, dewan komisaris,
dan karyawan pada tahun t
= Komite audit dari total perusahaan
= Ukuran Perusahaan yang diukur
dari jumlah total aset perusahaan
= Leverage

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis statistik deskriptif. Analisis
statistik deskriptif memberikan gambaran
atau deskripsi suatu data yang dilihat dari
rata-rata (mean), standar deviasi, varian,
maksimum, minimum, sum, range, dan kemencengan distribusi (Ghozali, 2011). Variabel independen dalam penelitian ini implikasi
Corporate Governance dengan proksi variabel
komisaris independen menyatakan bahwa
total komisaris independen pada perusahaan telah memenuhi kriteria dan mematuhi
peraturan Bapepam. Variabel kepemilikan
institusional yang cukup tinggi merupakan
suatu kepemilikan mayoritas pada perusahaan. Variabel kepemilikan manajerial menyatakan saham yang dimiliki oleh manajer
lebih kecil dibandingkan dengan total saham yang dimiliki oleh perusahaan. Variabel
komite audit menyatakan bahwa perusahaan
telah mematuhi peraturan Bapepam nomor
SE-008/BEJ/12-2001 dengan mempunyai
minimal 3 anggota komite audit dalam satu
perusahaan. Variabel ukuran perusahaan
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan
pada penelitian ini merupakan perusahaan
yang cukup besar dan variabel leverage sebagai varibel kontrol, yang menunjukkan
tingginya tingkat leverage pada perusahaan
menyatakan semakin banyak uang kreditur
yang digunakan perusahaan. Sementara itu,
pada variabel manajemen laba yang diukur
dengan discretionary accrual menunjukkan
perusahaan harus mampu melakukan tindakan manipulasi laba sebagai dampak dari
implikasi corporate governance (lihat Tabel
1).
Hasil uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas dapat disimpulkan bahwa
data yang diperoleh berdistribusi normal dikarenakan angka Kolmogorov smirnof untuk
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Tabel 1. Statistik Deskriptif

Sumber: diolah penulis
komisaris independen sebesar 1,374 > 0,05,
kepemilikan institusional sebesar 0,749 >
0,05, kepemilikan manajerial sebesar 1.498
> 0,05, komite audit sebesar 2.864 > 0,05,
ukuran perusahaan sebesar 1,280 > 0,05 Leverage sebesar 2.388 > 0,05 dan manajemen
laba sebesar 1,160 > 0,05 (lihat Tabel 2).
Uji multikolinearitas. Hasil data output dapat diketahui bahwa nilai tolerance
dari setiap variabel independen lebih dari
0,10 dan nilai VIF dari setiap variabel independen tidak lebih dari 10. (nilai VIF < 10).
Hasil pengujian pada penelitian tidak terjadi
multikolinearitas antarvariabel independen
dalam model regresi sehingga hubungan
antarvariabel dapat teruji dengan variabelvariabel lainnya (lihat Tabel 3).
Uji autokorelasi. Hasil pengujian
menunjukkan tidak terdapat autokorelasi
positif artinya bahwa model regresi penelitian dari setiap variabel independen terhadap
variabel dependen pada penelitian ini bebas
dari autokorelasi (bebas dari penyimpangan)
antara kesalahan pengganggu pada periode
sesudah penelitian dengan periode sebelum
penelitian dilakukan (lihat Tabel 4).
Uji heteroskedastisitas. Hasil uji he
teroskedastisitas dengan pengujian glestjer
dalam penelitian ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil output dapat

diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk
pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di
atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
masalah heteroskedastisitas dalam model
regresi (lihat Gambar 2).
Uji koefisien simultan. Uji simultan dilakukan untuk mengetahui besarnya
pengaruh komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial,
komite audit, ukuran perusahaan, leverage
terhadap manajemen laba. Uji simultan
menunjukkan apakah variabel independen
yang dimasukkan dalam model mempunyai
hubungan pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Hasil pengujian uji
F dapat disimpulkan bahwa komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, ukuran
perusahaan dan leverage secara simultan
bersama-sama mempengaruhi secara positif
manajemen laba (lihat Tabel 5).
Uji koefisien determinasi. Hasil penelitian terhadap variabel manajemen laba
(discretionary accruals) dapat dijelaskan oleh
leverage, komite audit, ukuran perusahaan,
kepemilikan institusional, komisaris independen, kepemilikan manajerial (lihat Tabel
6). Hasil uji determinasi (R2), angka R sebesar 0,462 hal ini menunjukkan besarnya

Tabel 2. One-sample Kolmogorov-Smirnov Test
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Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Sumber: diolah penulis
nilai adjusted R2 sebesar 0,214 yang berarti
21% berasal dari variabel manajemen laba
sedangkan sisanya sebesar 79% dijelaskan
oleh variabel lain. Hal ini mencerminkan
bahwa masih rendah atau lemahnya kemampuan variabel independen (komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, ukuran perusahaan dan leverage) dalam menjelaskan
variabel dependen (manajemen laba).
Uji statistik terdiri dari uji koefisien determinasi (R2), Uji simultan (Uji F), dan Uji
Parsial (Uji T). Hasil uji parsial dapat dilihat
pada Tabel 7:
Manajemen Laba= 17.020 - 0.569
Komisaris Independen + 0.007 Kepemilikan
Institusional + 0.036 Kepemilikan Manajerial - 0.395 Komite Audit + 0.381 Ukuran
Perusahaan + 0.97 Leverage.
Berdasarkan hasil pengujian secara
parsial, variabel komisaris independen terhadap manajemen laba menyatakan secara
parsial adanya pengaruh negatif signifikan
antara komisaris independen dan manajemen laba. Hal ini menjelaskan semakin
banyak anggota komisaris independen maka
proses pengawasan pelaporan keuangan
yang dilakukan akan lebih efektif sehingga
dapat mencegah dan menurunkan atau
mengurangi kesempatan terjadinya praktik
manajemen laba pada perusahaan. Hasil
penelitian sejalan dengan penelitian Cheng,
Lee, & Shevlin (2016) dan Roodposhti &
Chashmi (2010) yang menunjukkan bahwa
komposisi dewan komisaris memberikan
Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Sumber: diolah penulis

pengaruh secara signifikan negatif terhadap
manajemen laba, Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen dapat meningkatkan praktik corporate governance terhadap pengawasan laporan keuangan akan lebih ketat dan objektif
sehingga kecurangan yang dilakukan oleh
manajer untuk dapat memanipulasi laba
dalam perusahaan.
Pengaruh variabel kepemilikan ins
titusional terhadap manajemen laba menyatakan secara parsial adanya pengaruh
positif signifikan antara kepemilikan institusional dengan manajemen laba. Artinya
semakin tinggi kepemilikan institusional
yang dimiliki oleh perusahaan akan dapat
mengendalikan pihak manajemen di dalam
proses monitoring secara efektif sehingga
dapat mengurangi terjadinya manajemen
laba. Adapun Cornett, Marcus, & Tehranian
(2008) dan Fauziyah (2014) menyatakan
bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan investor institusional dapat membatasi perilaku
manajer. Keberadaan investor institusional
dapat mendorong manajer untuk memfokuskan perhatiannya pada kinerja perusahaan, sehingga investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring
yang efektif dalam setiap keputusan yang
diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan
investor pada kepemilikan institusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang
strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.
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Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Pengaruh variabel kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba menyatakan
secara parsial adanya pengaruh secara positif signifikan antara kepemilikan manajerial dan manajemen laba. Semakin tinggi
tingkat kepemilikan manajerial pada perusahaan akan semakin rendah tingkat
terjadinya praktik manajemen laba. Seba
gai konsekuen
sinya manajer perusahaan
menuntut meningkatkan kepemilikan saham oleh pihak manajemen agar manajer
perusahaan dapat termotivasi dalam meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab
di dalam meningkatkan kemakmuran para
pemegang saham sehingga dapat mengurangi adanya tindakan manajemen laba.
Penelitian ini tidak sejalan dengan pendapat
Salim, Arjomandi, & Seufert (2016) dan
Lozano, Martinez, & Pindano (2016) yang
menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap
manajemen. Semakin besar saham yang dimiliki oleh manajer dimungkinkan tindakan
manajer yang melakukan manajemen laba
semakin berkurang karena manajer merasa
ikut mempunyai perusahaan sehingga akan
mengurangi dampak terjadinya teori agensi
pada perusahaan.
Pengaruh variabel komite audit terhadap manajemen laba menyatakan ada
Tabel 5. Uji Simultan (F)

Sumber: diolah penulis

nya pengaruh negatif signifikan antara
komite audit dengan manajemen laba. Hal
ini menjelaskan jumlah komite audit yang
masih relatif standar dengan peraturan Bapepam sehingga belum mampu mempengaruhi terjadinya majamenen laba, komposisi
komite audit perlu ditambahkan agar fungsi
pengawasan terhadap pelaporan keuangan
dan penyusunan laporan keuangan dapat
berjalan. Penelitian yang dilakukan oleh Lozano, Martinez, & Pindano (2016) menemukan bahwa semakin besar komposisi komite
audit dan pertemuan komite audit, maka
pemeriksaan ketaatan dan pengawasan terhadap internal audit dan peraturan internal
perusahaan dan laporan keuangan auditan
akan lebih maksimal sehingga kemungkinan
asymmetric information baik itu berupa mo
ral hazard maupun adverse selection antara
manajer dan pemegang saham akan dapat
diminimalisasi terjadinya praktik manajemen laba. Komite audit sebagai jembatan antara perusahaan dan auditor eksternal akan
memeriksa laporan keuangan perusahaan
beserta ketaatan teradap peraturan yang
berlaku sebelum diverifikasi oleh auditor
eksternal. Kehadiran anggota komite audit
diharapkan harus secara aktif melakukan
tugasnya dengan mengambil bagian dalam
pertemuan komite audit sehingga penga-
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Tabel 6. Hasil Uji Determinasi

Sumber: diolah penulis
wasan yang dilakukan dapat berjalan secara
aktif.
Pengaruh variabel ukuran perusahaan
terhadap manajemen laba menyatakan secara parsial adanya pengaruh positif signifikan antara ukuran perusahaan dan manajemen laba. Perusahaan yang berukuran
besar akan lebih berhati-hati di dalam me
laporkan kondisi keuangannya dikarenakan
akan dilihat kinerjanya oleh publik sehingga
harus melaporkan kondisi laporan keuang
an yang akurat, sedangkan perusahaan
yang berukuran kecil mempunyai kecen
derungan melakukan manajemen laba de
ngan melaporkan laba yang besar sehingga
dapat menunjukkan kinerja perusahaan
yang memuaskan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Yuliana, Anshori, &
Alim (2015) dan Zeptian & Rohman (2013)
yang menunjukkan ukuran perusahaan
berpengaruh positif terhadap manajemen
laba. Perusahaan yang semakin besar berkesempatan melakukan manajemen laba perusahaan jika tidak dilakukan pengawasan
dengan baik. Pengaruh variabel leverage
terhadap manajemen laba menyatakan positif signifikan terhadap manajemen laba. Semakin tinggi tingkat leverage pada perusahaan akan memudahkan pihak manajemen
melakukan pinjaman pada kreditur dengan
maksud dapat mempertahankan kinerja
keuangan perusahaan dan mempertahakan
kinerja perusahaan dalam jangka panjang
untuk tetap dapat memiliki kepercayaan

terhadap manajemen perusahaan. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian Saptantinah & Astuti (2007), Salim, Arjomandi,
& Seufert (2016, Kabir & Rahman (2016) menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba, karena
apabila suatu perusahaan memiliki leve
rage yang tinggi, maka kemungkinan untuk
melakukan manajemen laba sangat besar.
Perusahaan dengan tingkat leverage yang
tinggi akibat besarnya total utang terhadap
total modal akan menghadapi risiko default
yang tinggi yaitu perusahaan terancam tidak
mampu memenuhi kewajibannya. Tindakan
manajemen laba tidak dapat dijadikan se
bagai mekanisme untuk menghindarkan default tersebut. Pemenuhan kewajiban harus
tetap dilakukan dan tidak dapat dihindarkan dengan manajemen laba.
SIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan variabel
komisaris independen terdapat pengaruh
negatif signifikan dengan manajemen laba.
Hal ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya komposisi dewan komisaris tidak berdampak pada manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Variabel kepemilikan
institusional berpengaruh positif signifikan
dengan manajemen laba. Semakin tinggi
kepemilikan institusional yang dimiliki oleh
perusahaan akan dapat mengendalikan pihak manajemen di dalam proses monitoring
secara efektif sehingga dapat mengurangi

Tabel 7. Pengaruh Parsial antara Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional,
Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Leverage

Sumber: diolah penulis
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terjadinya manajemen laba. Variabel Kepemilikan manajerial adanya pengaruh positif signifikan antara kepemilikan manajerial dan manajemen laba. Semakin rendah
tingkat kepemilikan manajerial pada perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat
terjadinya praktik manajemen laba. Seba
gai konsekuen
sinya manajer perusahaan
menuntut meningkatkan kepemilikan saham oleh pihak manajemen agar manajer perusahaan dapat termotivasi dalam mening
katkan kinerja dan bertanggung jawab di
dalam meningkatkan kemakmuran para pemegang saham sehingga dapat mengurangi
adanya tindakan manajemen laba. Variabel
komite audit, terdapat pengaruh negatif
signifikan antara komite audit dan manajemen laba. Komite audit yang berpengaruh
negatif signifikan ini menunjukkan bahwa
fungsi komite audit dalam perusahaan sudah cukup luas dalam melakukan monitoring terhadap pelaporan dan penyusunan
laporan keuangan sehingga kehadiran anggota komite audit diharapkan harus secara
aktif melakukan tugasnya dengan mengambil bagian dalam pertemuan komite audit
sehingga pengawasan yang dilakukan dapat
berjalan secara aktif. Variabel ukuran perusahaan, terdapat adanya pengaruh positif
signifikan antara ukuran perusahaan dan
manajemen laba. Hal ini mengindikasikan
bahwa besar kecilnya perusahaan berdampak pada manajemen laba yang dilakukan
oleh perusahaan. Hal ini disebabkan perusahaan besar cenderung lebih kecil melakukan
tindakan manajemen laba. Variabel Leverage sebagai variabel kontrol, terdapat pe
ngaruh positif signifikan antara leverage dan
manajemen laba. Leverage yang tinggi akan
berpengaruh dengan nilai pembiayaan yang
tinggi untuk dapat mempertahankan kinerja
keuangan dan mempertahankan kinerja perusahaan perusahaan dalam jangka panjang
Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya, Pertama, praktik
manajemen laba merugikan semua pihak.
Diharapkan para investor dan kreditur tidak hanya berfokus pada informasi laba dan
melakukan manipulasi pada laporan keu
angan untuk mencari keuntungan pri
badi
sehingga dapat menciptakan conflict of interest pada perusahaan. Kedua, hendaknya
mempertimbangkan model yang akan digunakan dalam menentukan manajemen laba
sehingga dapat melihat adanya manajemen
laba dengan sudut pandang yang berbeda
dan pada penelitian selanjutnya untuk
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melakukan pengukuran pada ukuran perusahaan tidak hanya dari total aset perusahaan saja tetapi dari penjualan dan jumlah
saham yang beredar pada perusahaan tersebut. Ketiga, perlunya melakukan pengawasan yang lebih intentif serta sanksi yang
tegas agar terciptanya penerapan corporate
governance di dalam perusahaan.
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