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ABSTRACT 

This research aims to know: (1) the negative effect of institutional 

ownership to earning management, (2) the negative of management ownership to 

earning management, 3) the negative affect of independent commissariat council 

proportion to earning management, (4) the negative affect of committee audit to 

earning management, (5) the negative affect of auditor quality to earning 

management, (6) the positive affect of leverage to earning management (7) the 

negative affect the firm size to earning management (8) the positive affect of 

financial distress to earning management. 

The population in this study are manufacture companies that have been 

listed in the Indonesia Stock Exchange during 2014 until 2016. The number of 

samples of the research are 252 companies. The sample taken with the purposive 

sampling, is using certain criteria in sampling. Analysis technique used were 

multiple regression analysis by SPSS15.0. 

 

The results of this research indicate that variable of institutional 

ownership , management ownership , leverage and financial distress affect to 

earning management. Another variables in this research such as commissariat 

council proportion, committee audit, auditor quality and firm size haven’t affect 

to earning management. 
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Pendahuluan 

Laporan keuangan merupakan catatan keuangan dari kegiatan akuntansi, 

yang digunakan sebagai sarana komunikasi bagi pihak yang berkepentingan atas 

informasi keuangan perusahaan (Utari dan Sari, 2016). Tujuan laporan keuangan 

dalam SAK 2015 adalah sebagai sarana yang menyajikan informasi menyangkut 

kinerja dan posisi keuangan serta cash flow perusahaan yang dapat digunakan 

sebagai dasar pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan atas 

laporan keuagan tersebut (IAI, 2014).  

Halim, Meiden, dan Tobing (2005) ketika perusahaan belum mampu untuk 

menghasilkan laba yang sesuai dengan harapan perusahaan, hal ini dapat menunut 

manajemen untuk menggunakan fleksibilitas dalam rangka memodifikasi laporan 

keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang diperbolehkan. Kondisi 

tersebut dapat memotivasi manajemen untuk menyajikan kondisi laporan 

keuangan yang baik dalam mencapai laba dan nilai untuk perusahaan. Maka dari 

itu manajemen tertarik untuk manggunakan metode akuntansi dan membuat 

keputusan demi kepentintangan individu semata (Rice, 2016). 

Kasus kecurangan di bidang akuntansi dalam lingkup bismis yang terkait 

dengan laporan keuangan semakin umum dilakukan terutama pada perusahaan 

yang sudah terdaftar di bursa efek baik dalam negeri maupun luar negeri  

(Ariesanti, 2015). Salah satu bentuk kecurangan dalam laporan keuangan yaitu 

praktik manipulasi laba untuk memberikan keuntungan bagi pihak manajemen 

yang disebut dengan manajemen laba (earnings management).  

Praktik manajemen laba yang terjadi didasari adanya masalah keagenan 

yaitu adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan investor yang disebabkan 

adanya asimetri informasi (Christiani dan Nugrahati, 2014). Teori yang 

mendukung praktik manajemen laba yaitu teori agensi.  Didalam teori agensi 

terdapat masalah keagenan antara principal dan pengelola, hal ini disebabkan 

adanya motivasi atas suatu kepentingan masing-masing pihak.  Jensen dan  

Meckling (1976) menjelaskan akan timbul keinginan agen untuk tidak selalu 

bertindak untuk kepentingan principal. Pihak principal cenderung untuk mencari 



keuntunganya sendiri dengan membuat profitabilitas perusahaan terus meningkat, 

tentu hal ini merugikan pihak yang berkepentingan lainnya. 

Berdasarkan uraian diatas, praktik manajemen laba tidak mencerminkan 

ekonomi islam, karena didalam islam  dianjurkan bagi setiap orang yang beriman 

yang berperan sebagai penulis (kaitannya sebagai akuntan) atas suatu kejadian 

maka hendaklah menuliskannya dengan benar dan sesuai dengan fakta yang 

terjadi dan disertakan bukti, seperti didalam Al-Qur’an surat Al Baqarah ayat 282:  

 

Salah satu cara utuk mengurangi perilaku manajemen laba yaitu dengan 

menerapkan  GCG (Chtourou, Bédard, dan  Courteau, 2001). Menurut Nasution 

dan Setiawan (2007) Corporate governance merupakan sebuah tatanan atau 

aturan  dengan tujuan untuk menperbaiki kinerja perusahaan dengan melakukan 

pengawasan terhadap bentuk tanggung jawab manajemen kepada pemegang 

saham.  

 

Kajian Pustaka, Penelitian Terdahulu Dan Pengembangan Hipotesis 

1. Teori Agensi (Agency Theory) 

Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan merupakan hubungan 

antar anggota yang berada di perusahaan. Timbulnya hubungan keagenan 

yaitu pada saat pihak pemilik memberikan kewenangan secara penuh kepada 

manajer dalam  mengelola perusahaan serta dalam pengambilan keputusan. 

Menurut Jao dan Pagalung (2011) utamanya hubungan keagenan yaitu 

terdapat pemisahan fungsi antara manajemen dengan pemegang saham. 

Adanya hubungan keagenan  antara antara manajemen dan pemegang saham 

seringkali timbul masalah keagenan. 



Alasan yang menyebabkan timbulnya masalah agensi adalah adanya 

asimetri informasi yaitu ketidakseimbangan antara informasi yang dimiliki 

principal dengan informasi yang diterima agen, saat pemegang saham tidak 

mempunyai informasi yang lebih mengenai kinerja manajemen. Sedangkan 

principal mempunya informasi yang lebih banyak mengenai kondisi 

lingkungan kerja perusahaan keseluruhan (Widyaningdyah, 2001).  

 

2. Manajemen Laba (Earning Management) 

Scoot (1997) manajemen laba adalah perilaku manajemen dalam 

memanipulasi laporan laba dengan  tujuan untuk meningkatan nilai  

perusahaan dengan memanfaatkan kelonggaran dalam pemilihan metode 

akuntansi. Selain itu definisi manajemen laba menurut Scoot (1997) sebagai 

intervensi manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan, yang 

dapat meningkatkan maupun menurunkan laba sesuai dengan kepentingan 

pribadinya. Manajemen laba muncul saat manajer  mengambil keputusan 

untuk mengubah suatu transaksi pada laporan keuangan, sehingga laporan 

keuangan tersebut dapat menyesatkan pemegang saham  mengenai kinerja 

ekonomi perusahaan (Healy dan Wahlen, 1999). 

Berdasarkan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan  manajemen  

laba adalah kegiatan manajemen dalam memanipulasi laporan keuangan yang 

dilakukan dengan sengaja berdasar pada  batasan-batasan yang diperbolehkan 

dalam prinsip akuntansi dengan  tujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi. 

Menurut Antonia (2008) tindakan manajemen laba adalah tindakan yang 

dapat menurunkan kualitas suatu laporan keuangan. 

 

3. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) 

Menurut (Forum for Corporate governance in Indonesia, 2003) 

menyatakan bahwa : “Corporate governance merupakan suatu sistem yang 

mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, 

karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal 

maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka” 



Terdapat beberapa mekanisme corporate governance yang lazim 

digunakan pada penelitian antara lain yaitu konsentrasi kepemilikan, proporsi 

dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit. Ningsaptiti 

(2010) pemegang saham akan memiliki posisi yang kuat dengan adanya porsi 

kepemilikan dalam perusahaan. Pernyataan ini menunjukan bahwa pemegang 

saham mempunyai  kuasa untuk menuntut manajemen dalam pelaporan 

keuangan yang disajikan secara akurat. Konsentrasi kepemilikan pada 

penelitian ini yaitu kepemilikan institutional dan kepemilikan manajerial. 

Dewan Komisaris memliki peran sebagai pengawas, ukuran dewan komisaris 

dapat menekan manajemen untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat 

dan berkualitas (Boediono, 2005).  

Audit adalah  kegiatan evaluasi laporan keuangan yang dilakukan oleh 

pihak yang bersifat independen untuk mengurangi terjadinya kesenjangan 

informasi antara manajemen dengan pemegang saham (Meutia, 2004). 

Komite audit dalam suatu perusahaan memiliki tugas untuk menjaga 

keandalan laporan keuangan (Ningsaptiti, 2010). Keberadaan komite audit 

yang dilakukan secara efektif, diharapkan mampu mengawasi perusahaan dari 

tindakan yang mampu menimbulkan konflik keagenan (Andri dan Hanung, 

2007). Kualitas audit dinilai berdasarkan kemampuan yang dimiliki auditor 

untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Kualitas audit 

yang baik mampu memberikan kepercayaan kepada investor (Christiani & 

Nugrahati, 2014). 

 

4. Leverge 

Leverage  memberikan informasi yang terkait dengan kemapuan 

perusahaan dalam membayar kewajibannya dengan asset yang dimilikinya. 

Menurut Widyaningdyah (2001) leverage yang tinggi menunjukan risiko 

yang tinggi pula kepada kreditur seperti ketidakmampuan perusahaan dalam 

membayar utang dari pihak pemegang saham, dan mengakibtkan pembayaran 

bunga yang tinggi yang pada akhirnya akan mengurangi pembayaran dividen. 

Rice (2016) mengemukakan suatu perusahaan yang memiliki rasio leverage 



yang tinggi ada kemungkinan melakukan manajemen laba. Tujuan melakukan 

manipulasi pada  rasio leverage yaitu untuk mendapatkan keringanan dalam 

penjadwalan pembayaran hutang ketika perusahaan belum mampu melunasi 

pada saat jatuh tempo. 

 

5. Ukuran Perusahaan (Firm Size) 

Ukuran perusahaan menunjukkan besarnya skala perusahaan yang 

dapat dilihat dari jumlah aset yang dimiliki, laba yang diperoleh perusahaan, 

dan kapasitas pasar (Rice, 2016). Semakin besar kapasitas perusahaan 

ditunjukan dari semakin besarnya aktiva yang dimiliki dan laba yang 

diperoleh perusahaan.  

Nasution & Setiawan (2007)  menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

memiliki dua pandangan, yaitu : 1) Perusahaan yang berskala kecil cenderung 

untuk melakukan manajemen laba untuk menunjukan keadaan perusahaan 

dengan kinerja yang baik sehingga dapat menarik investor untuk 

menginvestasikan sahamnya di perusahaan. 2) skala perusahaan yang besar 

lebih berhati-hati dalam membuat laporan keuangan karena lebih disorot oleh 

masyarakat. 

Penelitian Siregar & Utama (2005)  dengan sampel perusahaan di 

Indonesia menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

negatif terhadap manajemen laba, artinya yaitu ukuran perusahaan yang besar 

maka semakin kecil  kemungkinan terjadinya praktik manajemen laba. 

 

6. Financial Distress 

Brigham & Daves (2007) financial distress adalah kondisi perusahaan 

yang mengalami kesulitan keuangan dalam menghasilkan laba di masa depan 

sampai pada akhirnya perusahaan harus dilikuidasai dan dibubarkan.  Rosner 

(2003) menyatakan bahwa perusahaan yang menhadapi kendala dari segi 

financial, terutama pada  perusahaan dengan pelanggaran perjanjian hutang 

akan mengatasinya dengan memilih kebijakan akuntansi yang dapat 

meningkatkan laba. Hal tersebut menunjukan bahwa perusahaan yang berada 



dalam posisi financial distress dan terancam bangkrut cenderung memilih 

tindakan manajemen laba. 

 

Pengembangan Hipotesis 

 

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba 

Penelitian yang telah dilakukan oleh  Midiastuty & Machfoedz (2003) 

menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat menghambat manajemen 

untuk memanfaatkan kebijakan akuntansi yang dapat dipilih untuk memenuhi 

kepentingan pribadinya dan mengabaikan kepentingan pihak lain. Hal ini 

karena kepemilikan institutional memiliki peran yang cukup kuat dalam 

pengawasan (controlling ownership), hasil penelitian tersebut sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Tarjo (2008)  Kepemilikan institusional 

memiliki peran sebagai pengawas yang dinilai mampu meminimalisir 

tindakan oportunis manajemen untuk melakukan manajemen laba, karena 

kepemilikan institutional ini merupakan pihak luar perusahaan yang 

menanamkan sahamnya maka mereka akan lebih ketat dalam mengawasi 

kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan laporan keuangan. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan adalah : 

H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba. 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Midiastuty & 

Machfoedz (2003) dan Ujiyantho & Pramuka (2007) keduanya menunjukan 

bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

Manajer akan memiliki kepentingan yang sama dengan pemegang saham, 

apabila mereka memiliki saham di perusahaan tersebut. Adanya persamaan 

kepentingan tersebut akan mengurangi masalah keagenan, sehingga 

mendorong manajer untuk memperbaiki kinerja perusahaan serta termotivasi 

bertindak secara berhati-hati, karena manajer ikut merasakan konsekuensi 

atas tindakanya. Maka diharapkan semakin besarnya kepemilikan manajerial 



dapat membantu mengurangi tindakan manajemen untuk melakukan 

manajemen laba. 

H2 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen    laba 

 

3. Pengaruh Proporsi Dewan Komisari Independen Terhadap Manajemen  Laba 

Riadiani & Wahyudin (2014) keberadaan komisaris independen  

dalam perusahaan yaitu sebagai penasehat yang memberikan masukan serta 

saran dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dapat dikatakan bahwa, 

apabila anggota dewan komisaris independen dapat meningkatkan tindakan 

pengawasan, hal ini berdampak pada penggunaan akrual diskresioner akan 

berkurang (Cornett et al., 2006). Semakin besar komposisi dewan komisaris 

yang berasal dari luar perusahaan yang bersifat independen akan 

meningkatkan pengawasan. Hal ini dapat menekan manajemen untuk tidak 

mengerjakan sesuatu yang dapat menyesatkan pihak lain yaitu manajemen 

laba, karena dewan komisaris independen tidak mempunyai hak atas 

perusahaan sehingga mampu mengontrol kegiatan perusahaan tanpa terikat 

oleh manajemen. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan 

adalah :  

H3 : Proporsi dewan komisari independen berpengaruh negative terhadap 

manajemen laba 

 

4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba 

Pengertian komite audit berdasarkan Kep. 29/PM/2004 adalah komite 

yang dibentuk oleh dewan komisari untuk membantu tugasnya dalam 

melakukan pengawasan pengelolaan perusahaan. Berdasarkan Surat Edaran 

BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, jumlah keanggotaan komite audit paling sedikit 

yaitu tiga orang, yang terdiri dari satu orang dewan komisaris,  komisaris 

independen perusahaan yang sekaligus jadi ketua, serta anggota lain dari 

pihak eksternal yang  independen. Masing-masing anggota memiliki proporsi 

30% untuk terselenggaranya pengelolaan korporasi yang baik (Wedari, 2004)  



Penelitian yang dilakukan oleh Nasution & Setiawan (2007) dan 

Wedari(2004) menyatakan bahwa komite audit yang dilakukan secara efektif 

dan menjalankan tugasnya dalam mengawasi jalanya perusahaan sesuai 

aturan serta dapat mendeteksi adanya kecurangan seperti manajemen laba. 

Hasil tersebut menunjukan bahwa komite audit berpengaruh negative 

terhadap manajemen laba. Banyaknya komite audit maka akan mengurangi 

kesempatan manajemen untuk melakukan manajemen laba, sebab  tingkat 

pengawasan akan lebih kuat. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis 

yang diajuakan adalah : 

H4 : Komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

 

5. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba 

Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi 

perilaku manajemen laba yaitu dengan menggunakan jasa auditor (Purwanti, 

2012). Kualitas audit yang baik, akan terciptanya suatu pengendalian seperti 

preventive control, detective control dan reporting control yang diharapkan 

mampu mengurangi tindakan manajemen laba dengan pengawasan yang lebih 

ketat (Luhgianto, 2008). Hasil penelitian Isnanta (2008) menunjukan bahwa 

kualitas audit berpengaruh negative terhadap manajemen laba.Kualitas audit 

yang memiliki reputasi baik di masyarakat akan melakukan tugasnya dengan 

lebih berhati-hati untuk menjaga kepercayaan pihak yang berkepentingan atas 

laporan keuangan yang diauditnya dan menghindarkan perilaku yang dapat 

merugikan pihak lain salah satunya dapat mendeteksi adanya kecurangan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah : 

H5 : Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

 

6. Pengaruh Leverage Terhadap Manajemen Laba 

Watts & Zimmerman (1990) mengemukakan bahwa perusahaan yang 

mendekati kearah pelanggaran hutang yang berdasarakan angka akuntansi 

maka manajemen memiliki kemampuan dalam mengubah laba periode masa 

depan ke periode berjalan. Tarjo (2008) dalam hasil penelitiannya 



mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki dana lebih banyak didapat 

dari pihak kreditur akan termotivasi untuk melakukan manajemen laba. 

Kreditur akan melihat kinerja perusahaan dari laporan keuangan, jika pada 

laporan keuangan kinerja perusahaan tidak mencapai target maka dapat 

menguragi kepercayaan kreditur. Hal ini menjadi motivasi manajer untuk 

bertindak oportunis yaitu dengan melakukan manipulasi laporan keuangan 

sehingga kinerja perusahaan terlihat baik dan dapat meyakinkan kreditur 

untuk memberikan kucuran dana pada perusahaan. Tarjo (2008) menunjukan 

bahwa leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

Rasio leverage dapat menjadi ukuran untuk menentukan kinerja 

ekonomi perusahaan. ketika kinerja perusahaan dianggap tidak baik oleh 

kreditur, manajer akan mengambil tindakan untuk melakukan manajemen 

laba  demi meyakinkan kreditur untuk terus memberikan dana kepada 

perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang diajukan 

adalah : 

H6 : Leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba 

 

7. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba 

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini menggambarkan besar 

kecilnya perusahaan dilihat dari total penjualannya. Skala perusahaan yang 

besar akan lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka akan lebih 

berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga perusahaan akan 

memperlihatkan kondisinya lebih akurat (Purwanti, 2012). Penelitian yang 

dilakukan oleh Siregar & Utama (2005), Jao & Panggalung (2011), 

Susilawati & Purwanto (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba artinya semakin besar 

perusahaan akan semakin kecil pengelolaan labanya. 

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi manajemen untuk 

melakukan tindakan manajemen laba. Perusahaan yang besar akan lebih 

cermat dalam melaporkan laporan keuangannya, sebaliknya perusahaan 

berskala kecil akan menyajikan laporan keuangan yang baik untuk menarik 



investor menanamkan sahamnya di perusahaan. Berdasarkan penjelasan 

tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah: 

H7 : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

 

8. Pengaruh Financial distress Terhadap Manajemen Laba 

Financial distress yang dialami suatu perusahaan ditandai dengan 

ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran yang sudah jatuh 

tempo dan ketika proyeksi arus kas mengindikasi bahwa perusahaan tersebut 

tidak dapat memenuhi kewajibannya (Brigham & Daves, 2003). Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Rosner (2003) menemukan  perusahaan yang 

mengalami financial distress, terutama pada perusahaan yang mengalami 

masalah dengan kreditur karena hutang yang belum terbayar, akan 

mengatasinya dengan memanipulasi laba, hal ini dilakukan sebagai usaha 

untuk menarik perhatian calon investor. 

Perusahaan dengan masalah pendanaan akan menanggapinya dengan 

melakukan manajemen laba, baik meningkatkan laba maupun menurunkan 

laba untuk mempercantik laporan keuangannya sehingga kinerja ekonominya 

terlihat baik dan untuk meyakinka pengguna laporan keuangan bahwa 

perusahaan dalam kondisi stabil. Berdasarkan penjelasan tersebut maka 

hipotesis yang diajukan adalah : 

H8 : Financial distress berpengaruh positif  terhadap manajemen laba 

 

Metode Penelitian 

1. Pemilihan sampel 

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016. Dalam penelitian ini populasi 

yang digunakan yaitu seluruh perusahaan manufaktur yang listed di Bursa 

Efek Indonesia dengan periode pengamatan dari tahun 2014 - 2016.   

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif atau data sekunder. Adapun 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa 



 

dokumen laporan keuangan perusahaan yang diambil melalui website resmi 

Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Pemilihan sampel berdasarkan 

metode purposive sampling dengan kriteria: (1) Perusahaan yang  terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014- 2016. (2) Laporan tahunan diterbitkan 

dalam mata uang Rupiah secara konsisten pada tahun 2014 – 2016. (3) 

Mempunyai data lengkap mengenai kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, 

menyantumkan KAP yang bersangkutan, rasio leverage, dan financial 

distress 

 

2. Model Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui 

adanya pengaruh variabel independen seperti corporate governance, 

leverage, ukuran perusahaan dan Financial distress terhadap variabel 

dependen manajemen laba. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah :  

                                                        

         

 

Keterangan :  

DA = discretionary accrual (proksi dari manajemen laba 

α0 = Konstanta 

β1-8 = koefisien variable 

KI = Persentase kepemilikan institusional pada saham yang beredar 

KM = Persentase kepemilikan manajerial pada saham yang beredar 

PDKI = Proporsi dewan komisaris independen dari total anggota dewan 

komisaris 

KOA = Persentase anggota komite audit dari luar dari seluruh anggota 

komite audit 

KA = 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP spesialis, yaitu KAP yang 

memiliki minimal 15% dari total klien pada kelompok industri ke 

http://www.idx.co.id/


i dan 0 jika lainnya 

LEV = Leverage, Perbandingan antara total kewajiban dengan total asset 

SIZE = log total penjualan (proksi dari ukuran perusahaan) 

FD = Financial distress, dibagi menjadi tiga kategori yaitu distress 1, 

distress 2 dan distress 3. 

  = residual of error 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Gambaran Umum objek/subjek Penelitian 

Pada bab ini menjelaskan gambaran secara umum mengenai objek 

penelitian, sistematika pengujian kualitas data, dan pemaparan hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Alat bantu yang digunakan untuk mengolah 

data dalam penelitian ini yaitu dengan SPSS versi 16. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu perusahaan manufaktur 

tahun 2014-2016 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun pemilihan 

sampel dilakukan dengan purposive sampling yang memenuhi kriteria 

sebagai berikut :   

Tabel 4.1 

Proses Pemilihan Sampel 

No Keterangan 
Tahun 

Jumlah 
2014 2015 2016 

1 

Perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2014-

2016 

141 143 144 428 

2 

Perusahaan manufaktur yang 

tidak menyajikan laporan 

keuangan dengan rupiah 

(28) (28) (28) (84) 

3 

Perusahaan yang tidak 

menyajikan informasi mengani 

variable terkait 

(30) (31) (31) (92) 

Total Sampel 83 84 85 252 

Sumber: data oleh peneliti 



Berdasarkan Tabel 4.1 diatas diperoleh sampel 84 perusahaan 

manufaktur pertahunnya, maka total perusahaan manufaktur yang dijadikan 

sampel pada tahun 2014-2016 adalah sebanyak 252 perusahaan yang telah 

memenuhi kriteria penelitian. 

 

2. Statistik Deskriptif 

 

Tabel 4.2 

Hasil Statistik deskriptif 
 

N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

JKI 252 .000 1.518 .703 .234 

JKM 252 .000 4.518 .065 .308 

PDKI 252 .000 .800 .403 .105 

JKO 252 3.000 5.000 3.027 .187 

KA 252 .000 1.000 .361 .481 

LEV 252 .041 2.660 .480 .328 

UP 252 3.309 34.243 27.991 3.567 

FD 252 -.046 3.228 .064 .212 

DAC 252 -.372 .331 -.028 .074 

Valid N 

(listwise) 

252     

Dari hasil output descriptive statistic Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa 

jumlah data yang menjadi sampel (N) sebanyak 252 perusahaan. Dengan 

variabel dependen yaitu manajemen laba dan delapan variable independen 

yaitu JKI, JKM, PDKI, JKO, KA, LEV, UP dan FD.  

 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

 Standardized 

Residual 

N 252 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation .98393470 



Most Extreme Differences 

Absolute .065 

Positive .065 

Negative -.062 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.025 

Asymp. Sig. (2-tailed) .244 

Dari tabel 4.3 diatas menunjukan nilai  asymp.sig. (2-tailed) yang 

diperoleh dari 252 data penelitian yaitu sebesar 0,244. Hal ini menunjukan 

bahwa nilai sig 0,244 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residu dalam 

penelitian ini berdistribusi secara normal 

 

b. Uji Autokorelasi 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model 
R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 
Durbin-Watson 

1 .380
a
 .145 .117 .07008142 2.011 

 

Pada Tabel diatas menunjukan bahwa nilai Durbin-Watson pada 

penelitian sebesar 2,011. Sedangkan dari tabel DW untuk   = 5%, jumlah 

sampel sebesar 252, dan  k = 8 nilai DL yang diperoleh sebesar 1,7395 dan 

DU sebesar 1,85221. Nilai DW (2,011) berada diantara nilai DL dan 4-DU 

(2,1477) atau 1,7395 < 2,011 < 2,1477. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi. 

 

c. Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinearitasi 

 

 
B 

 

 

 

 

 

Variabel Nilai Tolerance Nilai VIF Kesimpulan 

JKI 0,926 1,080 Non Multikolinearitas 

JKM 0,948 1,055 Non Multikolinearitas 

PDKI 0,975 1,026 Non Multikolinearitas 

KOA 0,958 1,044 Non Multikolinearitas 

KA 0,868 1,152 Non Multikolinearitas 

LEV 0,961 1,041 Non Multikolinearitas 

UP 0,909 1,100 Non Multikolinearitas 

FD 0,974 1,027 Non Multikolinearitas 



Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa data penelitian 

terbebas dari multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai VIF seluruh 

variable independen < 10 dan nilai tolerance > 0,1. 

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 (Constant) .359 .821  .438 .662 

JKI -.201 .184 -.071 -1.092 .276 

JKM .021 .138 .010 .150 .881 

PDKI .231 .399 .037 .579 .563 

JKO .119 .227 .034 .523 .602 

KA .180 .093 .131 1.941 .053 

LEV .041 .129 .020 .319 .750 

UP -.002 .012 -.010 -.156 .876 

FD .382 .198 .123 1.924 .056 

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan nilai signifikansi dari seluruh 

variable independen terhadap variable dependen semuanya memiliki nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data tidak 

terkena heteroskedastisitas. 

 

4. Uji Hipotesis 

Tabel 4.7 

Ringkasan Hasil Perhitungan Regresi 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -.034 .087  -.389 .698   

JKI -.045 .020 -.143 -2.317 .021 .926 1.080 

JKM -.048 .015 -.197 -3.229 .001 .948 1.055 

PDKI -.067 .042 -.095 -1.584 .114 .975 1.026 

JKO -.004 .024 -.011 -.183 .855 .958 1.044 

KA -.003 .010 -.022 -.343 .732 .868 1.152 



LEV .059 .014 .259 4.282 .000 .961 1.041 

UP .002 .001 .085 1.362 .175 .909 1.100 

FD .062 .021 .176 2.931 .004 .974 1.027 

a. Dependent Variable: DAC 

 

Tabel 4.7 diatas memberikan informasi mengenai nilai konstan serta 

nilai-nilai koefisien regresi linier berganda untuk masing-masing variable 

bebas. Dari informasi nilai tersebut, maka dapat ditentukan model regresi 

linier berganda yang dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut : 

y = -0,034 – 0,045 JKI – 0,048 JKM – 0,067 PDKI – 0,004 JKO – 0,003 KA 

+ 0,059 LEV + 0,002 UP + 0,062 FD + e 

 

5. Uji Nilai Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

Tabel 4.8 

Hasil Analisis Nilai Koefisien Determinasi 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .380
a
 .145 .117 .07008142 2.011 

a. Predictors: (Constant), FD, JKM, JKO, UP, PDKI, LEV, JKI, KA 

b. Dependent Variable: DAC 

Tabel diatas menunjukan bahwa nilai adjusted R Square sebesar 0,117 

yang artinya variable dependen yaitu manajemen laba dapat dijelaskan oleh 

variable-variabel jumlah kepemilikan institusional, jumlah kepemilikan 

manajerial, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kualiatas 

audit, leverage, ukuran perusahaan dan financial distress sebesar 11,7% dan 

sisanya  88,3%  dijelaskan oleh variable lain diluar model penelitian ini. 

Nilai R Square (R
2
) pada tabel diatas sebesar 0,145 atau 14,5%, maka 

dapat dikatakan bahwa hubungan antara variable independen dengan variable 

dependen adalah kuat, karena memiliki nilai koefisien korelasi  lebih besar 

dari  0,05. 

  



6. Uji Signifikansi Simultan (Uji Nilai F) 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Nilai F 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .202 8 .025 5.141 .000
b
 

Residual 1.193 243 .005   

Total 1.395 251    

a. Dependent Variable: DAC 

b. Predictors: (Constant), FD, JKM, JKO, UP, PDKI, LEV, JKI, KA 

Berdasarkan tabel hasil diatas, nilai sig yang diperoleh dari penelitian 

sebesar 0,000<0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variable 

independen yaitu jumlah kepemilikan institusional, jumlah kepemilikan 

manajerial, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas 

audit, leverage, ukuran perusahaan dan financial distress secara bersamaan 

berpengaruh terhadap manajemen laba.  

 

7. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t) 

Tabel 4.10 

Hasil Uji t 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -.034 .087  -.389 .698   

JKI -.045 .020 -.143 -2.317 .021 .926 1.080 

JKM -.048 .015 -.197 -3.229 .001 .948 1.055 

PDKI -.067 .042 -.095 -1.584 .114 .975 1.026 

JKO -.004 .024 -.011 -.183 .855 .958 1.044 

KA -.003 .010 -.022 -.343 .732 .868 1.152 

LEV .059 .014 .259 4.282 .000 .961 1.041 

UP .002 .001 .085 1.362 .175 .909 1.100 

FD .062 .021 .176 2.931 .004 .974 1.027 

b. Dependent Variable: DAC 

 

  



Variable kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,021 < 0,05 dan nilai koefisiensi sebesar -0,045 sehingga hipotesis pertama 

(H1) terdukung. 

Variable kepemilikan manajerial memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,001 < 0,05 dan nilai koefisiensi sebesar -0,048 sehingga hipotesis kedua 

(H2) terdukung. 

Variable proporsi dewan komisaris independen memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,114 > 0,05 dan nilai koefisiensi sebesar -0,067 

sehingga hipotesis kedua (H3) tidak terdukung. 

Variabel komite audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,855 > 0,05 

dan nilai koefisiensi sebesar -0,004 sehingga hipotesis kedua (H4) tidak 

terdukung. 

Variabel kualitas audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,732 > 0,05 

dan nilai koefisiensi sebesar -0,003 sehingga hipotesis kedua (H5) tidak 

terdukung. 

Variabel leverage memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan 

nilai koefisiensi sebesar 0,059 sehingga hipotesis kedua (H6) terdukung . 

Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,175 > 

0,05 dan nilai koefisiensi sebesar 0,002 sehingga hipotesis kedua (H7) tidak 

terdukung. 

Variabel financial distress memiliki nilai signifikansi sebesar 0,004 < 

0,05 dan nilai koefisiensi sebesar 0,062 sehingga hipotesis kedua (H8) 

terdukung. 

 

Pembahasan 

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama menunjukan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hasil pengujian 

ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Tarjo (2008), Midiastuty dan 

Machfoedz (2003), Rajgopal et al (1999) dan Bushee (1998) yang 

mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional mampu menjadi 



mekanisme corporate governance yang efektif dalam mengawasi tindakan 

manajemen laba. 

Kepemilikan institusional atau investor institusional mampu mengurangi 

tindakan manajemen laba, hal ini disebabkan karna adanya control yang baik 

sehingga keberadaan investor institusional dapat menjadi kendala bagi  

manajemen yang dapat memanfaatkan management discretion untuk 

kepentingan pribadinya.  

 

2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua, mununjukan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh negative terhadap manajemen laba. Hasil pengujian 

ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Midiastuty dan 

Machfoedz (2003), Ujiyantho dan Pramuka (2007) dan Oktovianti dan 

Agustia (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial merupakan 

salah satu mekanisme corporate governance  yang mampu menekan 

terjadinya manajemen laba yang mungkin dilakukan oleh pihak manajemen. 

Hal ini dikarenakan ketika manajer memiliki porsi saham  diperusahaan maka 

manajer akan bertindak sama dengan pemegang saham lainnya dan 

memastikan laporan keuangan disajikan dengan wajar.  

 

3. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan uji hipotesis ketiga menunjukan hasil yang menyatakan 

bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Oktovianti dan Agustia (2012) dan Agustia (2013)  yang 

mengatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen memiliki 

kemampuan untuk mengendalikan manajemen sehingga tidak dapat 

mengurangi terjadinya manajemen laba.  

Menurut Agustia (2013) komisaris independen tidak benar-benar 

independen dalam melakukan tugas serta pengawasan karena terbatas oleh 

peraturan dan kebijakan dari pihak perusahaan maupun dari pihak pemegang 



saham mayoritas, sehingga dewan komisari independen tidak bias mendorong 

pelaksanaan corporate governance secara optimal untuk membatasi praktik 

manajemen laba. 

 

4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan uji hipotesis keempat menunjukan hasil yang menyatakan 

bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan Sefiana (2009), Veronica dan Utama (2005) dan 

Effendi (2009). Keberadaan komite audit di perusahaan publik sampai saat ini 

hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan pihak regulator (pemerintah) saja 

(Effendi,2009). Sehingga, adanya komite audit pada suatu perusahaan sebagai 

salah satu mekanisme corporate governance tidak mampu mengurangi tindak 

manipulasi laba oleh manajemen.  

Ada atau tidaknya komite audit dalam suatu perusahaan tidak dapat 

mengurangi kemungkinan terjadinya manajemen laba, hal ini disebabkan 

karena pada saat proses penunjukan atau pengangkatan masih belum jelas dan 

terbuka sehingga independensinya masih diragukan. Pengangkatan atas dasar 

kekerabatan masih marak terjadi maka integritasnya pun masih harus 

dipertanyakan. Tentu saja hal ini dapat memberikan dampak negatif dalam 

penerapan corporate governance serta rendahnya kualitas informasi karena 

banyaknya kesempatan untuk melakukan manipulasi laba. 

 

5. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan uji hipotesis ke-lima menunjukan hasil yang menyatakan 

bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan Christiani dan Nugrahanti (2014), Luhgiatno 

(2010) dan Pambudi dan Sumantri (2014). Menurut Yunianto (2016) hal 

tersebut disebabkan karena tingkat pengawasan oleh KAP masih lemah 

sebagai akibat dari hubungan yang unik antara KAP dan perusahaan dan 

rendahnya risiko litigasi yang  dihadapi KAP. 



Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan auditor Big-4 maupun non 

Big-4 tidak dapat memperkecil kesempatan pihak manajemen untuk 

melakukan tindakan manajemen laba, akan tetapi hanya untuk meningkatkan 

kredibilitas laporan keuangan sehingga dapat disajikan dengan lebih handal. 

 

6. Pengaruh Leverage Terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ke-enam menunjukan hasil yang 

menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Utari dan Sari (2016) dan Agustia (2013) 

yang menyatakan bahwa leverage dapat menjadi tolok ukur dalam melihat 

perilaku manajer dalam hal manajemen laba. Perusahaan dengan leverage 

yang tinggi berarti proporsi hutang lebih besar dibanding dengan aktiva yang 

dimiliki, diduga melakukan manajemen laba. Hal ini disebabkan perusahaan 

terancam default, yaitu tidak bisa membayar hutang jangka pendek pada 

waktunya.   

Maka dari itu ketika rasio leverage tinggi tingkat pengawasan harus lebih 

optimal karena adanya kemungkinan manajer akan melakukan manajemen 

laba. Praktik manajemen laba yang dimaksud yaitu dengan memilih prosedur 

akuntansi dengan memindahkan laba yang dilaporkan dari periode masa 

datang ke periode saat ini atau dengan memberikan laporan yang wajar 

dimata calon investor. 

 

7. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan hasil uji hipotesis ke-tujuh menunjukan hasil yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Gunawan, Darmawan dan Purnamawati (2015) serta Nasution 

dan Setiawan (2007)  yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan belum 

tentu dapat memperkecil kemungkinan terjadinya manajemen laba. Yunianto 

(2016)  hal ini menandakan bahwa dalam suatu kondisi yang mana dengan 



adanya manajemen laba justru dapat menguntungkan pihak-pihak yang 

memiliki hubungan dengan perusahaan besar tersebut. 

Dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan besar tidak dapat 

mendorong manajemen untuk melakukan manajemen laba. Hal ini 

disebabkan karena perusahaan besar akan diawasi secara ketat oleh para 

pemegang saham, serta dituntut untuk menyajikan laporan yang akuntabel 

karna menyangkut nama baik yang dimiliki perusahaan tersebut. Perusahaan 

berskala kecil pun tidak dapat mendorong manajemen untuk melakukan 

manajemen laba. Hal ini disebabkan perusahaan kecil akan menumbuhkan 

citra yang baik di masyarakat sehingga perusahaan akan lebih memperbaiki 

kinerjanya dibandingkan melakukan manajemen laba, yang justru akan 

menghambat pertumbuhan perusahaan itu sendiri karna hilangnya 

kepercayaan dari masyarakat.  

 

8. Pengaruh Financial Distress Terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedelapan menunjukan hasil yang 

menyatakan bahwa financial distress berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan Ariesanti (2014) dan 

Ariati dan Suranta (2012) yang menyatakan bahwa ketika perusahaan 

mengalami masalah pendanaan atau financial distress ada kemungkinan 

manajemen untuk melakukan manajemen laba. Hal ini dilakukan untuk 

memberikan signal yang baik dengan menampilkan kinerja laba jangka 

pendek yang selalu meningkat namun pada kenyataannya kondisi keuangan 

perusahaan sedang dalam masalah. 

Pada saat perusahaan berada pada kondisi tersebut manajemen akan 

melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan agar terlihat wajar, 

alasanya yaitu untuk menarik calon investor dan supaya perusahaan di 

pandang baik oleh para  pemegang saham sehingga tetap menanamkan 

sahammnya. Maka dapat dikatakan bahwa perilaku manajemen laba akan 

meningkat seiring dengan meningkatnya financial distress  perusahaan. 

  



Kesimpulan Keterbatasan dan Saran 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris 

mengenai pengaruh corporate governance, leverage, ukuran perusahaan dan 

financial distress terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil pembahasan maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukan bahwa jumlah 

kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap manajemen 

laba. 

2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukan bahwa jumlah kepemilikan 

manajerial berpengaruh negative terhadap manajemen laba. 

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukan bahwa proporsi dewan 

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukan bahwa komite audit tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

5. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukan bahwa kualitas audit tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

6. Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukan bahwa leverage 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

7. Hasil pengujian hipotesis ketujuh menunjukan bahwa ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

8. Hasil pengujian hipotesis kedelapan menunjukan bahwa financial 

distress berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

 

Penelitian ini tidak luput dari kekurangan, sehingga dalam penelitian terdapat 

keterbatasan sebagai berikut : 

1. Objek yang digunakan dalam penelitian ini hanya perusahaan manufaktur 

yang jumlahnya sedikit sehingga kurang kuat untuk dijadikan penelitian. 

2. Periode pengamatan hanya 3 tahun  

 



Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta keterbatas maka penelitian 

memberikan saran untuk penelitian selanjutnya antara lain : 

1. Saran Bagi Penelitian Selanjutnya  

a. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan sampel dan 

objek perusahaan agar hasil yang diperoleh lebih baik lagi 

b. Menambahkan variable lain yang diduga dapat mempengaruhi 

manajemen laba seperti : premanaged earnings, dividen yang diharapka 

dan asimetri informasi 

c. Menambahkan sampel tahun pada penelitian selanjutnya 

2. Saran Bagi Pemerintah 

a. Pemerintah hendaknya menetapkan dan turut serta dalam menerapkan 

good corporate governance sehingga dapat dijadikan prediksi untuk 

menentukan keberlangsungan hidup perusahaan dan meningkatkan 

pengawasan terhadap praktik yang dapat merugikan salah satu pihak. 
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