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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate governance, seperti, 
komposisi Dewan Komisaris Independen, ukuran Dewan Komisaris, keberadaan Komite 
Audit, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba yang terjadi dalam perusahaan 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian ini bersifat studi empiris terhadap data corporate governance dan 
manajemen laba yang diperoleh dari anual report, laporan keuangan masing-masing 
prusahaan yang didapat dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), Indonesian 
Capital Market Directory (ICMD), serta situs masing-masing perusahaan sampel. Data 
dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan variabel KDK (komposisi Dewan Komisaris 
Independen) berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba, variabel UDK (ukuran 
Dewan Komisaris) berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, variabel KKA 
(keberadaan Komite Audit) berpengaruh singnifikan terhadap manajemen laba, variabel 
UKP (ukuran perusahaan) berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba. 
 
Kata Kunci: Corporate Governance, Dewan Komisaris, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, 

Manajemen Laba. 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

 Kajian mengenai corporate governance meningkat dengan pesat seiring dengan 

terbukanya skandal keuangan berskala besar (misalnya skandal Enron, Tyco, Worldcom dan 

Global Crossing) yang melibatkan akuntan, salah satu elemen penting dari good corporate 

governance. Berbagai tulisan memaparkan konsekuensi negatif dari weak governance system dan 

berusaha mengidentifikasi faktor-faktor penentu yang dapat meningkatkan implementasi 

corporate governance.  

Dengan memperhatikan penelitian Nasution dan Setiawan (2007), penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian serupa. Meskipun demikian terdapat perbedaan antara penelitian ini 

dengan penelitian Nasution dan Setiawan. Perbedaan ini terletak pada periode penelitian, yang 

mana Priode penelitian Nasution dan Setiawan adalah tahun 2000-2004, sedangkan priode 

penelitian ini lebih panjang yaitu tahun 2008-2010. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul “PENGARUH 

CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA DI INDUSTRI 

PERBANKAN INDONESIA.” 

 

2. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, dapat dinyatakan tujuan dari penelitian ini 

yaitu untuk menguji secara empiris bahwa mekanisme corporate governance mempunyai 

pengaruh terhadap komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, 

keberadaan komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba yang 

dilakukan oleh perusahaan perbankan di Indonesia. 

 

B. LANDASAN TIORI 

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Persepektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami 

corporate governance, yang menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak 

antara manajer (agent) dengan investor (principal). Konflik kepemilikan antara pemilik dan agen 

terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan investor, 

sehinga memicu biaya keagenan (agency cost). 

2. Corporate Governance 

a. Pengertian dan Unsur-Unsur Corporate Governance. Menurut penelitian Warsono, et al. 

(2009:2) Frasa corporate governance terdiri dari dua kata, yaitu corporate dan governance. Kata 

corporate merupakan kata sifat yang bermakna “berbagai sifat yang berkaitan dengan korporasi 



atau perusahaan.” Kata governance merupakan kata benda yang bermakna “pengelolaan.” di 

Indonesia, sebagian literatur  penerjemahan corporate governance sebagai tata-kelola, dan 

sebagian lainya menyebut tata-pamong. 

b. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance. OECD mengungkapkan empat unsur penting  

FCGI (2001)  yang meliputi: 

a. Fairness (Keadilan) 

b. Transparency (Transparansi) 

c. Accountability (Akuntabilitas) 

d. Responsibility (Pertanggungjawaban) 

3. Komposisi Dewan Komisaris Independen 

a. Devenisi Dewan Komisaris Independen. Komposisi Dewan Komisaris adalah susunan 

keanggotaan yang terdiri dari komisaris luar perusahaan (Komisaris Independen) dan 

Komisaris dari dalam perusahaan.  

b. Misi, Tugas, Serta Tanggung Jawab. Menurut Sulistyanto (2008:144-145), ada 

beberapa misi yang diemban Dewan Komisaris Independen  untuk mewujudkan 

kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggungjawab.  

a. Mendorong terciptanya iklim yang objektif dan keadilan untuk semua kepentingan 

sebagai prinsip utama pembuatan keputusan manajerial.  

b. Mendorong diterapkanya prinsip dan praktek  Good Corporate Governance  (GCG) 

di Indonesia. 

c. Bertanggung jawab untuk mendorong diterapkannya prinsip GCG melalui 

pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan 

pemberian nasihat kepada manajer secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah 

bagi perusahaan. 

c. Kriteria dan Fungsi Dewan Komisaris Independen. Kriteria Komisaris Independen 

menurut FCGI dalam Surya dan Yustiavandana (2006:136), yaitu: 

a. Komisaris Idependen merupakan anggota manajemen. 

b. Komisaris Independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang 

penjabat atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak 

langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan. 

c. Komisaris Independen dalam kurun waktu tiga tahun terahir tidak dipekerjakan 

dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam 

satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai 

komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu. 



d. Komisaris Independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau 

perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut. 

e. Komisaris Independen bukan merupakan pemasok atau pelanggan yang signifikan 

dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainya yang satu kelompok, atau 

dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok 

atau pelanggan tersebut. 

f. Komisaris Independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau 

perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan 

tersebut. 

g. Komisaris Independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau 

hubungan lainnya, atau secara wajar dapat diangap sebagai campur tangan secara 

material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi 

kepentingan yang menguntungkan pertusahaan. 

d. Ukuran Dewan Komisaris 

Menurut penelitian Ujianto dan Bambang (2007), ukuran Dewan Komisaris 

merupakan jumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan baik berasal dari internal 

perusahaan maupun eksternal perusahaan.  

e. Komite Audit 

1. Pengertian Komite Audit. Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004 dalam penelitian 

Nasution dan Setiawan (2007:7), Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh 

Dewan Komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. 

Komite Audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite Audit merupakan 

komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. 

2. Fungsi dan Keanggotaan Komite Audit. Menurut Sulistyanto (2008:143) fungsi 

Komite Audit adalah untuk menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan 

mengurangi kemungkinan terjadinya penyelewengan-penyelewengan. Fungsi 

lainnya adalah untuk memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat 

independensinya dari manajer hinga dapat meningkatkan kepercayaan publik 

terhadap kelayakkan dan objektifitas laporan keuangan serta meningkatkan 

kepercayaan terhadap adanya kontrol internal yang lebih baik. 

3. Peran dan Tanggung Jawab. Menurut Sulistyanto (2008:141-144) Komite Audit 

bertugas melakukan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dalam 

menciptakan keterbukaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas, ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengawasan internal 

yang memadai.  



f. Ukuran Perusahaan 

Menurut penelitian Nuryaman (2008), terdapat dua pandangan tentang bentuk 

hubungan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Pandangan pertama menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dengan manajemen laba, karena 

perusahaan besar memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks dibandingkan 

perusahaan kecil, sehingga lebih memungkinkan untuk melakukan manajemen laba. 

Pandangan kedua menyatakan ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif dengan 

manajemen laba.  

 

C. METODE PENELITIAN 

1. Populasi,  Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama periode 2008-2010. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara 

purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai 

dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel 

adalah sebagai berikut:  

1. Perusahaan perbankan yang sudah go public atau terdaftar di BEI selama periode 2008-

2010. 

2. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan tahunan untuk periode 31 Desember 

2008-2010 yang dinyatakan dalam rupiah (Rp). 

3. Data yang tersedia lengkap (data secara keseluruhan tersedia pada publikasi periode 31 

Desember 2008-2010), baik data mengenai corporate governance perusahaan maupun 

data yang diperlukan untuk mendeteksi manajemen laba. 

2. Data dan Sumber Data 

Penelitian ini mengunakan data sekunder yang dipublikasikan oleh pihak lain. Data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan atau annual report perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEI, yaitu corporate governance (komposisi Dewan Komisaris 

Independen, ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, ukuran perusahaan) serta manajemen 

laba (data laba bersih perusahaan, aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan, total aktiva 

perusahaan periode t-1, perubahan pendapatan perusahaan, aktiva tetap perusahaan, serta 

perubahan piutang perusahaan) yang diperoleh dari laporan keuangan atau annual report 

perusahaan yang dipublikasikan oleh BEI selama periode 2008-2010 yang bisa dilihat dalam 

Indonesia Capital Market Directory (ICMD), website resmi BEI (www.idx.co.id), serta situs 

masing-masing perusahaan sampel. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi, yaitu cara 

mengumpulkan data melalui buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum dan lain-lain 

yang berhubungan dengan masalah penyelidikan (Kusdiyanto, 1997:89). Dari laporan 

keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 

2008 sampai tahun 2010 yang bisa dilihat dalam laporan keuangan atau annual report dan 

Indonesia Capital Market Directory (ICMD), serta dari situs masing-masing perusahaan 

sampel.  

 

D. HASIL PENELITIAN 

1. Deskripsi Data 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh komposisi 

Dewan Komisaris Independen, ukuran Dewan Komisaris, keberadaan Komite Audit, dan ukuran 

perusahaan terhadap manajemen laba di perusahaan perbankan indonesia. Periode pengamatan 

yang digunakan yaitu mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, data diambil dari ICMD 

dan annual report perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 

Sampel pada penelitian ini diambil dari populasi yang memenuhi syarat dan kriteria yang 

ditentukan. Dalam penentuan sampel agar diperoleh sampel yang tepat digunakan cara tertentu 

yang dikenal dengan istilah metode sampling/teknik sampling. Cara penganbilan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan dengan non probability sampling. Metode ini berupa purposive 

sampling yaitu cara pengambilan sampel dengan menetapkan ciri yang sesuai dengan tujuan, 

menurut penelitian Djarwanto (1996). Data yang diperoleh dapat dilihat dalam tabel IV.1. 

Tabel. IV.1 

DATA HASIL PEMILIHAN SAMPEL 

No Keterangan  jumlah 

1 Perusahaan perbankan yang sudah go public atau terdaftar di BEI selama periode 

2008-2010. 

30 

2 

 

Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan tahunan untuk periode 31 

Desember 2008-2010 yang dinyatakan tidak dalam rupiah (Rp). 

(0) 

3  Data yang tersedia lengkap (data secara keseluruhan tersedia pada publikasi 

periode 31 Desember 2008-2010), baik data mengenai corporate governance 

perusahaan maupun data yang diperlukan untuk mendeteksi manajemen laba. 

30 

 

 

 Perusahaan yang mengalami rugi. (5) 

 Jumlah perusahaan perbankan yang memenuhi kriteria 25 

  Sumber: Anual report (www.idx.co.id) 2008-2010. 

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


2. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif akan memberikan gambaran tentang suatu data yang dilihat dari nilai 

minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi yang dihasilkan dari variabel 

penelitian antara lain, KDK, UDK, KKA, dan UKP. Hasil analisis deskriptif yang digunakan 

dalam model disajikan dalam tabel IV.3. 

 

Tabel IV.3 

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF 

Variabel  N  Minimum Maksimum  Rata-rata  Std. Deviasi  

DAit 

KDK 

UDK 

KKA 

UKP 

50 

50 

50 

50 

50 

-26,23 

22,22 

2,00 

0,00 

1,36

78,28 

100,00 

9,00 

1,00 

3,95

-0,4858 

57,1588 

5,6600 

0,9800 

9,1193

13,09260 

14,14569 

1,79125 

0,14142 

1,08738

Sumber: Lampiran 6,  data diolah oleh peneliti, 2012 

Dari hasil analisis statistik deskriptif di atas dapat diketahui nilai rata-rata DAit sejumlah -

0,4858, dengan nilai minimum -26,23 dan nilai maksimum sebesar 78,28 serta standar deviasi 

13,09260. Nilai rata-rata variabel komposisi Dewan Komisaris Independen (KDK) sejumlah -

0,4858 orang, dengan nilai minimum 22,22 orang dan nilai maksimum sebesar 100,00 orang 

serta standar deviasi 14,14569 orang. Nilai rata-rata variabel ukuran Dewan Komisaris (UDK) 

sebesar 5,6600% dengan nilai minimum sebesar 2,00% dan  nilai maksimum sebesar 9,00% 

serta standar deviasi 1,79125%. Nilai rata-rata variabel keberadaan Komite Audit (KKA) sebesar 

0,9800 dengan standar deviasi sebesar 0,14142 dan nilai minimum sebesar 0,00 serta nilai 

maksimum sebesar 1,00. Nilai rata-rata untuk variabel ukuran perusahaan (UKP) adalah sebesar 

9,1193 dengan standar deviasi sebesar 1,08738, dan nilai minimum sebesar 1,36 dan nilai 

maksimum sebesar 3,95. 

3. Hasil Analisis Data 

1. Pengujian Asumsi Klasik.   Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linier berganda. Untuk itu sebelum dilakukan analisis regresi linier berganda harus 

terpenuhi beberapa uji asumsi klasik agar dapat dimasukkan kedalam model, yaitu uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

a. Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas yang dilakukan dengan uji kolmogororov-semirnov dapat dilihat pada 

tabel IV.4. 

 



Tabel IV.4 

HASIL UJI NORMALITAS DATA 

Variabel Kolmogorov-Smirnov 

Z 

p-value Keterangan 

Unstandardized 

Residual 

1.323 0.060 Normal 

  Sumber:  Lampiran 7, data diolah oleh peneliti, 2012 

Dari data tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi atau probability > 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Hasil uji multikolinearitas ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki 

nilai VIF  kurang dari 10 dan nilai toleran dari 0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

hubungan linier di antara variabel-variabel bebas dalam model regresi tidak mengandung 

multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Hasil pengujian asumsi heteroskedastisitas yang dilakukan dengan uji glejser dapat dilihat 

pada tabel IV.6. 

Tabel IV.6 

HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Variabel t hitung Sig  Keterangan 

KDK 0,348 0,730 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

UDK -1,611 0,114 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

KKA 1,065 0,293 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

UKP -1,614 0,114 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

      Sumber: Lampiran 9, data diolah oleh peneliti, 2012 

Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satupun 

variabel independen yang singnifikan secara setatistik mempengaruhi variabel dependen. Hal 

ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas 0,05 yang berarti bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Hasil uji autikorelasi yang dilakukan dengan uji Durbin-Waston (DW) dapat dilihat pada 

tabel IV.7. 

 

 

 



Tabel IV.7 

HASIL UJI AUTOKORELASI 

Kriteria  DU  DW  Keterangan  

0 < d < dl   1,721 2,434 Tidak terjadi autokorelasi 

 Sumber: Lampiran 10, data diolah oleh peneliti, 2012 

Dengan nilai DW sebesar 2,434 di mana angka tersebut berada di antara 0 < d < dl (0 < 2,434 

< 1,721), maka terjadi autokorelasi positif. Namun karena data penelitian ini merupakan data 

panel (kombinasi data cross section dan time series), maka hasil autokorelasi tersebut dapat 

diabaikan. 

2. Pengujian Hipotesis.  Analisis ini dilakukan untuk mengetahui berapa jauh variabel-

variabel independen berpngaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

a. Uji Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan analisis maka diperoleh rumus persamaan regresi linier berganda dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y  =  66,238  - 0,031 KDK + 1,739 UDK - 81,164 KKA + 1,301 UKP 

Keterangan: 

Y  : Manajemen Laba 

KDK  : Komposisi Dewan Komisaris Independen 

UDK  : Ukuran Dewan Komisaris 

KKA  : Keberadaan Komite Audit 

UKP  : Ukuran perusahaan 

Penjelasan dari regresi adalah sebagai berikut: 

1) Konstanta 66,238 sebesar menunjukkan bahwa variabel KDK, UDK, KKA dan UKP 

konstanta atau sama dengan 0, maka manajemen laba perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEI sebesar 66,238. 

2) Koefesien regresi KDK (b1) bernilai negatif yaitu -0,031, hal ini berarti bahwa setiap 

terjadi peningkatan komposisi Dewan Komisaris Independen sebesar 1%, maka akan 

berdampak terhadap penurunan manajemen laba sebesar -0,031%, dengan asumsi variabel 

bebas yang lainya konstan. Sebaliknya jika komposisi Dewan Komisaris Independen 

terjadi penurunan, maka manajemen laba akan mengalami peningkatan. 

3) Koefesien regresi UDK (b2) bernilai positif yaitu 1,739, hal ini berarti bahwa setiap 

terjadi peningkatan ukuran Dewan Komisaris sebesar 1%, maka akan berdampak terhadap 

peningkatan keputusan manajemen laba sebesar 1,739%, dengan asumsi variabel bebas 

lainya konstan. Sebaliknya jika ukuran Dewan Komisaris terjadi penurunan, maka 

manajemen laba akan mengalami penurunan juga. 



4) Koefesien regresi KKA (b3) bernilai negatif yaitu -81,164, hal ini berarti setiap terjadi 

peningkatan keberadaan Komite Audit sebesar 1%, maka akan berdampak terhadap 

penurunan manajemen laba sebesar -81,164%, dengan asumsi variabel bebas lainya 

konstan. Sebaliknya jika keberadaan Komite Audit terjadi penurunan, maka manajemen 

laba akan mengalami peningkatan. 

5) Koefesien regresi UKP (b4) bernilai positif yaitu sebesar 1,301, hal ini berarti bahwa 

setiap terjadi peningkatan ukuran perusahaan sebesar 1%, maka akan berdampak terhadap  

kenaikan manajemen laba sebesar 1,301%, dengan angapan variabel bebas yang lainya 

konstan. Sebaliknya jika ukuran perusahaan terjadi penurunan, maka manajemen laba 

akan mengalami penurunan. 

b. Uji Regresi Simultan (Uji F) 

Dari tabel hasil uji F tersebut terdapat signifikan Fhitung  sebesar 2,199, artinya signifikan 

Fhitung < 0,05 berarti variabel komposisi Dewan Komisaris Independen (KDK), ukuran 

Dewan Komisaris (UDK), keberadaan Komite Audit (KKA), dan ukuran perusahaan 

(UKP) berpengaruh singnifikan secara bersama-sama terhadap variabel Y (manajemen 

laba). 

c. Uji Koefesien Determinasi (R²) 

Hasil dari analisis data uji R² diperoleh adjusted R² sebesar 0,819 yang berarti sebesar 

8,19% variabel dependen yaitu earnings management (manajemen laba) dapat dijelaskan 

oleh variabel independen yaitu komposisi Dewan Komisaris Independen (KDK), ukuran 

Dewan Komisaris (UDK), keberadaan Komite Audit (KKA), dan ukuran perusahaan 

(UKP), sedang sisanya sebesar 91,81%. dijelaskan oleh faktor lain di luar model yang 

diteliti.  

d. Uji Regresi Parsial (Uji t-test) 

Dari tabel hasil uji t tersebut maka variabel independen yang berpengaruh singnifikan 

terhadap manajemen laba adalah  ukuran Dewan Komisaris (UDK) dan keberadaan 

Komite Audit (KKA), sedangkan variabel independen yang lain berpengaruh tidak secara 

signifikan. Berikut penjelasan dari hasil uji t tersebut:  

1) Komposisi Dewan Komisaris Independen (KDK). Dengan melihat signifikansi t, 

diketahui bahwa signifikansi t ≥ 0,05 (0,592), maka Ho komposisi Dewan Komisaris 

Independen diterima, hal ini berarti terdapat pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

manajemen laba.  

2) Ukuran Dewan komisaris (UDK). Dengan melihat signifikansi t, diketahui bahwa 

signifikansi t ≤ 0,05 (0,001), maka Ho ukuran Dewan Komisaris ditolak yang berarti 

terdapat pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. 



3) Keberadaan Komite Audit (KKA). Dengan melihat signifikansi t, diketahui bahwa 

signifikansi t ≤ 0,05 (0.000), maka Ho keberadaan Komite Audit ditolak yang berati 

terdapat pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.  

4) Ukuran Perusahaan (UKP). Dengan melihat signifikansi t, diketahui bahwa 

signifikansi t ≥ 0,05 (0,098), maka Ho ukuran perusahaan diterima yang berarti 

terdapat pengaruh yang tidak signifikan terhadap manajemen laba. 

 

E. SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari analisis data yang dilakukan maka diperoleh beberapa 

simpulan sebagai berikut: 

1. Komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen 

laba. Hal ini dibuktikan bahwa banyak perusahaan menempatkan komisaris independen yang 

tidak memiliki kompetensi pada bidang akuntansi atau keuangan. Hal tersebut dapat dilihat 

dari nilai signifikan  0,592 > 0,05.  

2. Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini 

membuktikan bahwa pengambilan keputusan manajemen laba tidak dipengaruhi oleh besarnya 

ukuran Dewan Komisaris. Besar/kecilnya Dewan Komisaris bukan menjadi penentu dari 

efektifitas pengawasan terhadap manajemen laba. Hal tersebut  dapat dilihat dari nilai 

signifikan 0,001 < 0,05. 

3. Keberadaan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.  Hal ini 

membuktikan bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap manajemen laba, dapat dilihat dari 

nilai signifikan 0,000 < 0,05.  

4. Ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini 

membuktikan bahwa besarnya ukuran perusahaan tidak menunjukkan semakin meningkatnya 

fungsi pengawasan terhadap manajemen laba karena bisa saja pengendalian terhadap 

manajemen laba bukan disebabkan oleh perhatian masyarakat umum terhadap perusahaan 

besar/kecil tetapi karena manajemen laba didalam perusahaan dikendalikan oleh kebijakan 

yang akan berdampak terhadap kepentingan publik, hal tersebut dapat dilihat dari nilai 

signifikan 0,098 > 0,05. 

5. Dari hasil uji F diketahui bahwa nilai signifikan Fhitung < alpha (0,05) yang berarti variabel 

komposisi Dewan Komisaris Independen, ukuran Dewan Komisaris, keberadaan Komite 

Audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara bersama-sama terhadap manajemen laba. 

6. Dari hasil analisis data diperoleh R² sebesar 0,819 yang berarti 8,19%, merupakan variabel 

dependent dari manajemen laba yang mampu dijelaskan oleh variabel independen, yaitu 



komposisi Dewan Komisaris Independen, ukuran Dewan Komisaris, keberadaan Komite 

Audit, dan ukuran perusahaan, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model 

yang diteliti sebesar 91,81%. 

2. Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian  yang telah dilakukan diatas, sehingga  

 yang dapat penulis berikan: 

1. Me

apat dijelaskan. 

Untuk mencari R² 

dan kepemilikan 

manajemen. 

a periode terbaru yaitu periode tahun 2010 keatas agar hasil 

penelitian lebih up t

kan model Beaver dan Engel ataupun dengan 

mengunakan rum

 
Boediono, Gideon SB., 2005. “Kualitas Laba: e Corporate 

Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur”. 

Bursa E

Dajan, ikan, dan 

l. 

pat. 

e_indonesia.com. 

osium Nasional Akuntansi 

XI Pontianak. 

saran-saran

lakukan penelitian tentang manajemen laba dengan periode yang lebih lama, agar hasil 

penelitian berikutnya lebih baik dan d

2.  yang lebih tinggi maka diharapkan penelitian selanjutnya menambah 

variabel independen yang beragam seperti komite manajemen resiko 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis komponen corporate governance 

terhadap manajemen laba pad

o date. 

4. Mengunakan rumus selain Modified Jones model dalam menghitung DAit untuk mendeteksi 

manajemen laba. Misalnya dapat menguna

us Loan Loss Privisions. 
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